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 یک ۳ وب

 بوذوروند ه هنسنشفلوا ب وذ هدننز و هسانک هلی لداص (ةراهصلا )مصشلا بیذم و ملا یواشیار وهص لجر ۱

 ( راریهص الا رول واهرجما كيک هکر وند هکیلیا و رونل واریبعتقادرفاق هکرون د هن ر هرا قور وة وشبورچ شغل وا
 ال الت اذا ءابرخا راهصا لاق رد هنسانعمقمادل ر ندنسهعشعش كسمش یم هقرآ كنم راک ابق دوب هدننزو را
 رونل وا ریبعت رص ردهعنصم كج هلکر ا وص کردیم رص هل رسک داص ( -ء رهصل) علا ر نم هرهظ

 عض وینابسا وا یسهلوقمرفاب هن رزوا بواب ندروماچرابرع هکردهنسنرب هدنلکشربنم هدننز و روفیط (روهیصلا )|
 لداص (ریصلا)یدنل وا رک د هدنسهدام هد روند هرق فالغ هکردیفدا مو هدننز و روهاس 6 روهاصلا# راردبا | ۱

 ینعیقل وا قرهلوا نهم یل وح و عوج رهدنزو هخوطش ( ةر وریصل )و هلیخق كي( زیصل ا )و هلينوكسكناب و ی | ۱
 حراش» هيلا عج راذا ةر وریص واریصم واریص اذک ی لا رمالا راصلاق رد هنسانعم قمل وا ای دول رد ر ندهرکص هنسف رب | ۱

 ردىبک یاب ناک هدنوب هک یک الجر دز راص ردلاطاف غولب یر ردلمهعتسم هن وک ییا یسهدام راص وبشا هکر د

 است ایم ینعپ ردنعضتم یل وعو عوج ر ەدنويەكى كو رم ىلا دیز راص ردفاضملا ف غولب یسیرب و
 راص و ردکع د یدل وا نخ نکات هفت هکر کات دز راصالشم ردنعضتم یلاقتنا هتلاحرب ندنلاح ر هروک هاب

 هب وص نالوا یراد روم كسان هر وریص وریصو+یبتنا ردکع د یدل وا هحل یوا ب وراواک اشیا تبقاع هکیک اذک یلا مالا

 هعطق اذا اريص *یثلا راص لاق ردهنسانعم RE RE انلا راص لا رد هنسانعم قمرآو

 لیعفت(رییصتلا ) هرضاح ىلا اوعجر اذا ن وعملا راصلاش رد هنسانعمكلک بون ود هن رارب رایج رباچ ورایوا و
 اهلی لما رد تسانم قم دلوا هاش ور دراوهروصرپ ی هنسنرب هدننز و هراحا (:راصالا )و و ۱

 مسا ویدنل وارکذ هکر د یی ردصم هلیص# كی * (ربصل) هبلا هراصا و هيلا هريص لاق یک ق لک یتغ هل انغایربتف و

 ۱ سانام اد کروند ه وصلوش هل رسک ك داص (ریصلا) روند هعض وم یغیدرا و بوق آ كراو ص هدف عرول واناکم |

 | هنج وارب كئيش رب و ردتغل هدهلیصف هلداصهدنو روند هنماجارسو تبقاع كشیارب و رار ول وارضاح بورا واک

 | ریصنمرظن لاقم روند هنفیراب وبق و هنم ةبحان یلعیا اذکعانمریص یلع انا لوقت رونلوا قالطا هنسهیحان رب و
 , هنسن و هیبُش ههرومالص ضعبلادنع و ةانعص یا اریص تلکا لوقت روند هنسهرومالص قلاب و هقش نم یا بابل |

 هنماندوپلا ففسا روت دو رام اخاخ كنس هفاطدوم ور ونده راقلاب هدرخ شفا زوطقج هل هرومالصو ردیعما

 ردیدآ عضومر هدنسهکل وا دح و ردهدننب ناع هلا فاریس هکر ددا كغاطر هدندنع اال "یطرص و |

 ردهدننز و لوعیف و ورود دانارو قا اشیا ر دو هد دشت ناب ویصق ل داص( ةر ویصلا )و (رویص)|

 رمار هلبادشر ویر هکرونل وا قالطا هش وه ولقعرویص و هتبقاعو هلام یا اذکی لا هترویص و هرویص عجر لاق |
 ربصیام وهو رویصال و مذ. هلام لاق و لقعیا رویص هلام لاق رداغالبا هنماحتا رس یرهال وا وا ردا قفا

 نامزر یشاومو "باود هن هرکضندکد نەز توقا رومی هکرونل وا قالطا هراج شع روق لوش و یر نم هيلا ۱

 ءالکلاوه و ة اصلا ورویصلایعرت یشا ول لاق رونل وا قالطاهرباچنانلوارک ذ یم د و ( ر اصلا ]راد ا یر ی |

 ربص یعج رونل وا قالطا هنلبغآ رغصو یک و نوبف هل رسک ك داص (ةربصلا) انام ز هتر ضخ دعب لک وب سڊابلا |

 < هدلح مانفوح و رددآكغاطر هدننآ رب نیبا ندع هدنع : هریص و هدننزوبنع رولکر یص و ردیسنج هکر ولک |

 نویق و رغص دوب هدننزو هباتک(ترایصلالردف ورعم مو رب ندب ع مانا (هریصموب) رددآ ناعناخ رب ندنتعاج |
 TE هب هدام و ص وصخ هدیه و سبتلم و هبتشم لوش هدننزو دوفم (رویص ما روند هنلبغآ ېچ و |
 هتعاجهدننزو سبک ( ريصلا) ردیدآعضومرپ هدنم هدنن ز و هرم ۳ (هربصا) هيل وا یلخدم و ذفنم هرببدت و یأر ۱

 تعم” لوقت روند هنن زا وآ لیزهدنزو راد (رایصلا) رونل وا قالطا هرازع ورق و روثل واقالطا
 هلتهج قلخ اب قلخ هسک ر هدننزو لعفت (ريصتلا و جلا توص یا رایصلا

 ت لاش رول وا ی ره .ردب هکر دهثسانعم كمه زکب هن ردب
 ٠ یلاصت هللا دم زج هبشلا ىف هيلا ع زن اذا هاب
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 فانا دلا هولت و یتابرلا نوعلاب طبع طلا سومام 2 هجری طیسللا سوابق والان a لوالا دالا عبط بت

 ار اد كالفالإ رادام هی رم د ءولصلا و را و ال وا 7 یاعت ها اشنا ییادع ملايا

 فلا م هئ ةئاغلث و سج ةنسل لوالا عير لو ا

 ةعبطملاف عبطدق



 طب ٩۲ 0 ۱

 | لیجاةراصدعت و دصلاقن روت دهنسیراقوپ كغاط (هراصلا) ردلجرر سش دبع نی را وص و روند هنس روس

 ۱ هدننزو ظعم(رّوصاا) ردیدآ عض ومر هراصاورارریص ندنآیکسم هکر دقج هل وا كسلاةرافكسلاةراص و هالعایا
 | کروند هن راکیک هکچنال وا هدننناج یکی هل خآ هلیس هی هش (نارا وصلا ]ل ردیعسا یف كن هک مانس وان ری
 لبجبعشر هلاراصق (یراص») رددا | عضومر ندن ردص هلی هلداص (هروصا) ردشمرا وردقهسسد قالوت

 وص ر هدنرق دمو ردیوآوص ر مد هن زمدالبهدننزوییرکس (یروص))ردژاج یخ د ف رص ردف رصنمیغویوردیدآ

 كداص (ناروص) رددآ عضومرپ هدن رف هنده قیقع و رددآ هب رقرب هدنع : هدننز و نابع (ناروص)) ردیعسا

 (یوصوذردیدآ رق هدنرانکرواخ هد زورکس(ّوصا)ردیدآیاصتسرءدنماضت صج هیت كنهذدشموا و و

 لاق ر ردهنسانعم تبارق روند هفلصخ هل رسک كداص (رهصلا) ردندآ عضومر هد هنده قیقع هدننزوریب ز

 الو برف ېک کیو یشادن ریو یمن نهجوز هکروند هتمرحنال وا هلمنهج تنوتخ وبا رفیارهص امونیب

 ا ر دهن انعم نتخو ةن وتخ ةمرح یا رهص ام لاق ردنرابع ندتارف تمرح نالوا هدننس جوز هلیسابرفا |

 ۱3۳ اون اتش زاهص لا هنم دن ز زام رک ر وک رهض و راهضا یبهیزدقج وا زدلاب واتا نقونآنق
 رد الو ج وم هرجا موقرب کود رهش نخ هر زاوا یلوق ثیل ماما ردرا و هدیدع تالاقم هدنسهدام رهص

 ۰ e e 8 ناتخا هروک هراضعب و ردرهص و نتخ كمدآل وا نآ وا سپ ردترابع

 ۱ Eon as REL اس ناو
 ۱ ۳ نبباوعمح ناو یا هک مکتسض را یتاللا کنه و ززعلا هلوقیناعبس رهصلا
 اا تی لها رهص هکردل وقنم ندلیلخماماهروک هننای كحابصءو» یدلیابیوصت و ماز وقو یره زا و

 ۱ 1 دلتا یر یرهزا وراردیادعرهص, و ESE سا وا ستم وی

 ۶# لح ناوا تغلبام امالغ ط مالسالا ىلع یکتقبس 5

 ۶ یعءادهدلادیس:زج و ۴ یرهصو یا "ینلا د دوغ

 و۶ مانا ةکئاللا عمریطی_ ۴ یسوج*:یذلارفعجو ٭
 4 یو ید اها بوشم # یسرعوییکس دمع تنبو #۴
 #3 یمهسک اھ یعتاذنف ۶ اهنم یادلودجااطبسو +

 a هل رسک كنمزمه (راهصالا) و هدننزو هلعافم (ةرهاصملا) ردکعد انآ ناقرهص هداروپ

 ۱ارهص مهف راص اذا ملا رهصا و م رهصا و م رهاص و موعلا رهاص لاق ردهنسانعم قل وا داماد

 ۱ ضعب نم مهضعباند اذا شبمل ش نا رهصا لاق ردلمعتسعمز انعم قاچ ب لش نکشنع رونا کیک
 اذا ثلاثلا Ae E E لاق ر ردهنسانعققاببوداریثأت ك شوكة مآرب هدننزورهق

 .هدشنآ ییهنسنر و ةراهصلاب هنهد اذا هسأر نالف رهص لاق ردهنسانعم قلق هاه راهص یتشاب مدآرو

 ۳ وق و شی ورچ و راح یا رهص "یشلاش رونل وا قالطا ه هنس یمارهصو 4 هباذااذا ؛یثلا رهص لاق رد هنسانعم

 هنسانعم كغ را هدننز و لاعفنا ( راهصنالا) هاذا اذا ملا رهص لاقب رد هنسانعم كلا قاد رقاق بود را ینغاب

 .E هغاب شارد زص بولید را زوم( رینسآ) باذف هاذا یا رهصناف "یشلا رهص لاق ردع واطم |

 ي اا لاق ردهنسانعم قم ردزص بود را یتغاب چا یدو :هدننزو لاعتفا (راهطصالا) رونده هنسا

 ۱ 9۵ شوک ق كن رک ابف و ةراهصلا لا لجرلا رهطصا لاقب ردهتسانعم كم : كيلياو هباذا اذا
 .تكنسهلک ر وهص هلیع لداص (رهصلا) سعشلا رح نم هرهظ ال الت اذا ءابرطا رهطصا لاق ردهسانعم قمادلشبا ۱

 لاق ردقج هل وا جناب و یجیروات RS بودبرآ یغاب بورولتآ رددنزوروبصاکردیعجچ

EEجد  



 (رنسلا) روش ددمدآ نو وقجا هدننزولحدرجرفص و و روند نفیروقامرخ شعر روق 2 هدننزورصتخ رع و ۱
 كئيشره هدننز و طالع هل اف (رفانصلا قلا "یسلا یا رعبنص وه لاق روند همدآ یوخدب هدنز و لحدرح |

 با هلفرعبالیاةرفانصدل و لاق رون دهدل ونال وام ولعمانی رد هلیاه ( رفانصلا) رو دهنصلاخ و فرص شغب |
 یاصفا ی آ یلاعت قح ییعب هنسانعم قفامناب ضرالا عطعنع قلا رارب د ةرفانصب هللا هع ا رب رع هکردندانعمو ۱

 لکش هلی لداص (ةروصل ا) ردهبانک ندکعد نوسلیا مانک و مودعم هک نوسلیا قاخا هضرا یاهتنم هدیرفم |

 هدننز و بنع ردروص و هدننز و درص ردروصیعجج رونل وا ریبعت قلیق هدیکرت روند رکیب هدیسراف هکر دهنسانعم
 هروک هنا هدریاصب كفل وم × لکشلا یا ةروصلا نسح “یش لاقب ردیسنج عجب هک هلی كداص ردروص و
 یرب ردهنوکیکیا و و ردن رابع ندهنسننال وا یزاسمالا هامند اس و بول وا شاقت الا هبامكنایشانایعا تروص

 هنناعلاب كسرف و راجو كناسنا ردنا لا ردا ینآ ناویح نکا و ناسنا اقلطم هکلب همامو هصاخ کردی
 تیاورولقع شیدا وآ نفت كناسنا را لا ردا همام بودا لاردا هصاخ ین آهکردلوقعمیسیرب ویکی رات ر وص

 ینا ر تراشاهدنسهم رک الا چکار وص م کا نقلخ وبشا هع ون یکیاوبشاو یکی ناعمیغیدل وا صوصخ كئیشرھو
 هکردنفابق و تئیهیغیدنوا صد كناسن ادا مندن ر وص هدنش دح هک هت ر وص ىلع مدآ ق لخ هللا نا وبشاوردعقاو

 ه یلاعت قح هدارو و ردشلنا لیضفت هرزوا هربثکت اقول یناسنا هلکنآ یلاعت قحو ردهکردم هلتریصب ورصب

 لیپس ىلع یخد هللا قان و هللا تيب هکهتن ردلکد هیبشتلا و ةيضعبلا هج و ىلع اشاح بول وا ثاللا ليبس ىلع یتفاضا
 للا نا ال روکذ لاثیدطا هنمو حراشلا لاق + رونلوا لامعتسا هن رانعم تفصو عون هروص و + یهتنا رد فيرشتلا

 | (ربصلا) هتفص یا اذکمعالاةروص و هنيه یا اذک ل عفلا ةروص لاق هنمو هتفص یا  هتروص ىلع مدآ قلخ

 0 هدننزولیعفت (ریوصتلا) رولا نا ا ر یش لاق روند هئیش نالوا بوخ كب یتروص هدننزو سیک
 | هدننزو لعفت (رّوصتلا) رد هنسانعم كلما شقن ومس ر تز وص كئيشرب وقالت ولتروصو كمرپ و تروص هب هنسلرپ
 | برم ر وصت نالوا یباقم قیدصت لکت یار وصتففنمح ةروص هر وص لقب ردهنسانع كات ر وص ردع واطمندنآ

 | طقس یار ّوصتف ه رض لاق ردد وخ أم ندنرلانعم هلاما و ده هکردهنسانعم كعشود هر و ردذوخأم ندن و هد هينا

 ۱ یشابام اد هلفلوا ضرام هنشاب كناسنا هکر دهض رامرب هییشهننلع كيك هلی وکس كواوو ىح كداص (ةروصل|)
DOY شعب یلغ نا یهتشی یتح هیفذکح هبشیه و ةر وص یسرف دجا لوقت ردا انشا هغلردشراق بونشاق ی 

  ردهنسانعم لفلسس هدننز و رود (روصلا) ردرتسفم هد هلا قاکوق نالوا ضرام هدشاب ندراخ ریثأت هدناهمآ

 | رد هنسانعم كمروش ود بوک | لوق ىلع ك کای ضوط هفرطرب یی هنسنرب و تّوصاذا اروص روصبلج را را لاک
 هجو لاما هثیشر و رقلا ییتجال نصغلا ترص لوقتو "یا هقنع راص ساساالایف لاقهده وا هلاما اذا*یشلا راصلاه

 عطف و لصف یهنسر و هب لبقا اذا هریصب و هروصب هبلاههج و راص لا رونل وا ریبعت كلوب هکر د هثسانعم كلي

 رول وامساروص و هلصف و هعطقاذا مکحلا را و "یشلاراص لاقب ردهنسانعم كيا

 هدننز و نارين روک ناربص یعج و هنن رانل وا عع بوط ردهدرب رب لوق ىلع هن راجاغآ امرخ ریغص و هدرخ |

 روص و روند هنکو کك نجاټآ امرخو هطشیارهنلار وص یف دعق لاق روند هنسییق كرېنوردقوب یدرفم كنو و
 هروصبرض لاقت ردلوعفم ینعم ندنسانعم لیم رونلوا قالطا هنس حفص كنو و ردد هعلقرب هدنرق یدرام

 قوچكي رد هغلابم ندنسانعم سس هدننز وناتک( را وصلا )رد ن طب ر ندب ع( روص ون )) هقنع ةف ص عب هتل یا
 هلا شوق یدکیا نارا و هلا غاجینوب حراش نکل + تا وصیارا وص روفصع لاق رولوا فص و هشوق نت وا

 هل رسک كنهزمه (ةراصالال ردموسرم هلت رابع یعداذا بیت یا را وص روفصع حد هدساسا یتح ردشلتاناب |
 ردع واطم ندنآ هدننز و لاعفنا ( رایصفالال رد هنسانعم كمر وش ود بوک | لوق ېلع كکا هفرط رب ین هنسنرب یځ دوب

 | لاش ردهنسانعم كلا هفرطرب هلنیتصف ( روصلا ) دبناوا لاغ هدهوا هلاما یا راصناف *"یشلا راصا لاق
 | یتشلاقرون دنشیش نالوا لئامهفرطر ردفص و ندروص (روصالا) لاماذاعبا ربا بابلانم اروص"یشلاروص

 ۱ رروتالل و یس هشاط ردنلف هک روند هزون و یراقدلاج یبک كد ود هلی كداص (روصلا) لئام یا روصا

 رددآ هدلبرب هدماش رحم لحاس روصو هيف خشن نرف وهو روصلا ىف خم لاق ردذوخأم ندنسانع توص |

 هدننز و باتک (را وصلا )یدل وات رم مالسالادعب هکر د هسک ر ندن رابحاد ومردهدنن زوایرو هک ایروصن هللادبع و

 نانلواریبعت كسم هجرا دقمر و رون د 4 همیط هحار و هنسانعمر قبلا عبطق رون د هنسب روس رغص هدنن زو باغ (راوصلاو)

 داوبو نامر( را سا )ونیز وباتک یدو ( رایصلا )هدتز ومسبلا رو لکهر و | نو



6 ۵4۰ j= 

 | اسار“ هر کردیا ج وزدابر جش هدنز و ره وج (رموصل اال رد وط دم هدخمراوت یراهصق راي دليا شتس رب ی ید

 | هلة والح الانبل یارهص اناقسلوقترون د هدوسزسدادنایلوا یتوالحالصاهدنز و هرم 62 رعصلا ) ر دتا یراکد ید

 | قلوا ىکا كم دوس هلنیتصق ( رعصل ) ادجاضداع انبل یا ةر وماصان رمش لوقت رون دهدوسیشکآ تیاغټ (ةروماصلا)
 ا بوروط وشراقهشن وک امن ادهدننز و رمش( رصتلا لر وماص راصاذا عبا را بابلا نمار مص نیل رص لاق رو هام

 و رز ( ریعصلا) هنمانعم سبعترون ده یشک نالوا ردا سفن سیحو هنسانعسع شر وندهمدآنالوارروتوا

 یرهوج ی هدامو روند هثیشنالوا دیدش ودنتهدننزو "یرفعج ( "یرعصل اروند هنق و كج هدا بورغ شوک

 ۳ ا بهاذ هنس هدایز كی” یکی رھ وج هما ضعب هکر د ح راش +ردشمتا م ھو هلکلیا رک ذهدنلیذ رعص

UAEاش هلوا زلیار اکنوسفا ورڪس هلهج ورب اکا کروند هب هسک لوشو مقل یا 7  
 یرععص "یش لاق رونید هثیش یزمرق نالوا صلاخ یسیزمرق و ةيقر ورح” هيف لعل ال ناکاذا "یرععص لحر

 رج و رد دآ لجررپ ور وند هثیش د دش هدننز ورفعج( رععصل )روند هنالبیذوم و ثیبخ و ةر لا صلاخ یا

 £ لا ردیعسا عضومرپ ورود لغو دیه و دیتا و فک :قاذحندزب ویقوا
 هو یصف هلداص (ةرمعصلا  عاجشیصق یاروععص لج ر لاقبرون د همدآر دابق رهل وا همنلاریسقهدنزوروبنز
 وند ه هنسن نال وا ظیلغ و هنسانعمسأرلاةورف روند هنسپ ردكن شاب قرهل وا ولیوت كن ناویح هلیوکس

EC E E9 د وس هدننزو را رطبما ( را رسالار دز  

 وا ۱۳ روا ۳ ۶ بتا چ رایت زف لاق هد هسیا یحاص ناو دف

 هرخاوش هدنزو روبنز رونسل)قلخ یبس لیفت یارونصوه یو نم

 چ وکو رونل وا قالطا هنکیلد قج هقآ هرشط هدقدنشاب ضوح هلوق ىلع هنغول وا كضوح و هریغ وا
 زو هج رح د (فرینصلا )ر ولوا نددادضا هلک د هه راح ځ روه هد راب می رورونلوا قالطا ه هیهادو تفآو روند

 او هر وک لوش رول وا مس | هرنصواروبنص ت راصاذا ةلصل ترنص لا رد هنسانعمقل وا روبنصیاغآ امرخ

 كن : لوق لزرارجش.نزولجرفسآ ر ونص )هلو شاب ونلتظللغ هد رپ هکر وندها ر وذاق وهلي ز یسهلوقم
 راردباریعت یا رانکو کو قتفهنرردعونر ندنازرا ردرا ویس هدیدععاونا ردقج هل وا یحاغا ماج هکردسا

 وش هلکغ دننال وا راح كاذک ها وه و هتفوو هنوکدراب هلی و یرسک كن هددشم نون ویرسک لداص (رینصاا)

 ا ناب وات مو رمو ةا و هدرا یارییص ءادغ لان ۳ ر ردذوخأم ندرو نم روبنص رول وا

 سلاو محلا مطن « وبشا هل عاش و هدرب ةدش یا ءاتشلا و انص هنم و ردیعج رانص روند هناوک یکی

 هل ردن و انز و ترورمضیم هرممک ناب ویدب دقت كنار و كن ون هدنتب +دا *زضلاوربصلا ق ضع ا+قسنو

 ردلکد فصندنننفربیض و وردبدآ ك غاط رب هدننز و ج ر ز ( ربنص )ر ون د هثیشنالوا فیعض و هم | هدننز ورفعح

 ( نسل و هدننزو طبالع ( رخانصلا) و هدننزورصنخ ( رها )و هدننزو لحد رج هلا همت یاخ (رنفنصلا)
 نون د همدآ مالا لرب نزولا متع یک یالسرا یکو روند نود کرا وايران اچ دنن زو طب طیاع

 ( فتو ) ۰



۳۳ 

 هدنلاث و ل"وایانعم هلا راعصا هدنز و لیعف ( ریصتلا و رعصلا ین | قشنادا مولا رعصا لاق : ردهنسانعم قلواا

 3 کک / ۱
 یا هدش ز وربما (ریصلا) ماک اهرایصاو اهرابصایلا س : کلا تقهدا لوقت هنمو رولک راعصا يیچ |

 رول وا موم یی اضعب و هدننزو ردبح (رعص) ها ی روند هربد هدننزو "؛یزابسع 6 یرامصلا لو ۱

 o رکصندقدل وادرم راید) وا نایوب هدننبد وبع ځ د نازغع هن ب ودا تیهولا یامدا هلکلیآ روهظ دسک رب مات 0 ی

 قالطا هناسل روفاص و هد زو رهوج روند ی درفوصاکاو ور رون ]وا ی زا هکر وند هکنلکهل وی یرلفدریق ۱
 هب هسک نابزدب نالوا ردا نیرفن و نعل هسکر ههدننز و ناتک ( رافصلا) رد زذ وخ أم ندنسانعم برض رونلوا |

 قالطا هرفاکو هنسانعم م آت رونلوا قالطا ه یحتوقو رک د اک ثیدطا هبف و ناعل ی لجر لاق روند

 هغاسمروق و ثوب د هدننزو روت :(روتسلا) هنسانعم ساب د روند 4 . یزمگب و نوچکیدلیا مالسا نعط رونل وا
 هکر د ح راش»ا رقص ثک |یااذهنمر قصار ااذه لاق ردن درقص نال اه ماش وه نوا رفت لا رقصالا)لر وند

 رفص وذ یارتمرقص بطر لا رولوافص و هبامرخ ولهریش هدننز و فتک ( رقصلا)ردشلوا دراو قرهیلوا ىلع |
 لالعفا (رارقص الا )فلزات ةيهاد یاةرفاص هتحزا لا رونلواقالطا هب هلزات فاد ( عرقاصل )رد دعابتا سهره | ۱

 تذتشا اذا ٌرقصاو نیلا رتصا لاق ردهنسانعم كيشکا هلیس هدایز دوس هدننز و لالعضا (رارفعالا )و هدننز و
 (راقطص الا و( راقتصالا )اه دقوا اذارانلا رقص لاق ردهنسانعمققای شت آی د و هدننزو لیعفت(ریتصتل) هتضوج- |

 هلب مسک ك نە زم راقصالا) تدقنا اذا ترفطصا ورانلا ترقتصا لاقب ردهنسانعم قم ایشن هدرلن وب هدننز ولاعتف"

 رفز( قبلا )و6 رفصلا)) تدقنااذا سعشلاترقصا لاش ردهنسانعم قلوا یس ا كب یکشتآ یترارح كشنوک |

 0 چ( ارنا را و كشح اف بذکن ایل وا فورعم سانلانب هدن ران ز ویناعس (یراتبلا)ل و (یرامصل ا) و هدن رانز و

 یراقصلاب و رقبلاو رقصلاب ءاج لا هنمو یدنلوا رک ذ هدنس هدام ره هک ت رددوخأام ندنسانعم برض رد راسا |

 همزمز هدننزو ریرهمز ( ریرقوصلا) ردیدآ عضومر هدننز و یناعس (یراقص) ے مصلا بذکلاب یا یراقبلا و ق
 رد هنسانعم كامتوا هلا هم مز و عیج رت یم شوق هدنن ز و هجرحد (یرفوصلا )رد ه اکح نس ەز اوآ كشوفنتوا هلنامغتو

 یکلتو بلکه نچ ماو بول وا شمروط ق وچ كن هکر ون د وص لوش هتاف (ة رقصلا ) هتوص عجت ر اذار ر اطلا رقوص لاق

 رظن الاچو مهفاریت تیاغب هدننزو هحرف (ةرقصلا)) هلوا شلوا نفعتمو ریغتم هلکلعا لوب راروناج یس هلوقم
 | د دیا هدننز وریب ز (ریقص )ل رصبلاةد دشةيك ذىا ةرقصة آما لاق رول وا فص وهن واخ نالوا رطب لا 3

 ۱ رون د ه وص شلواریغتم هلقمروط ق وچ كن هدلحتر ور ونده وص ظبلغو ی اور ون دهدرابءام هدنن زو ذفنق ( رعتصا از

 ( رارعتصالا) هیفحاص اذا هنذایف رعقصلاه رد هنسانعمقمرقیح هنغال وق كمدارب هدننز و هج ر حد( رعقصلا
 دارطا رعقصالاق رد هنسانعم كن هفرطرب ندر یراقدل و هلکطناریثأت شن وک ه نم هکر کج هدننزو رارعشقا
 هنسهچلک غعص و روند هنسیروق د رغوي یراکد د شک هدننز و لح درج ( رعقنصل) بهذف سما هتاصا ادا

 كم ویحف لداص ( رعصلا رر د یهام رام هدیس راف یکی رج ر وند هنغلاب نالی هدننز و رونس( رولصلا) روند |

 ا رعع نالف رعص لاق رد هنسانعم كلا غیرد و لخت بویمر و هنسف همدارپ ءدننزو دون (روصلا), ۹

 تداوکم هار هدا ناب رج هج هتسهآ ۳ رکصندک نا هر زودوصندیدنقآ كسکو و عنمو لخاذا لوالا بابلا نم اروعصو
 e و راج وه و ناف یوی ا ر ودر یرحاذا ءاملا رع لاس ردهنسانعم قلوا هرز وا

 | ىناثلا بابلا نما رعص لا ربص لاقب رد هنسانعم كیشک كب دوسورون د هنس هرم هزتو روند ه هر نتشیک
 . لاقن ردهنسانعم كلنا غيرد و لڪ بویمر وهنس دو هل مک كنم زره ( راصصالا) رک ذساک ةروماص راصاذآ ۱

 | لخادهب ورغتق وسال و ةروماص راصاذانیلارعصا لان ردهنسانعم ثيشكا كى دوس و عنمو لخاذا لج راارعصا

 | نالوایراجو لزان ندیدنقآ ك کوب هل رم هک هل داص ( رعصلا) رصایتعع موقلارعص و لجرارص لاق ردقدا مع

 رون د هندناجو هنج وا كثیشرب رد فدا رو هدنن ز و ربص هلیعص لدأاص (رعصلا )ر ون دهر زود نالوا یهاکرا ركى وص |

 ریمص لج ر لاقب رواکی سوقق رتامماد ندند وج و هکرون د همدآیروقب وق ید وج ویکی دنهو فیحن و نو زشعڅ یاب |
 هدننزو لابح (یرامصلالو هدننزو یرابح (یراعصلا) قر لا هحار هنم حوف ماظعلا ىلع لا سبیل یا ا |

 دن رب ران آردراو راهی رق میهن هدن رز وا هکر ديما رهن هدهرضل و ردیدآ هدلب رب هدنایم لبح دال هلا ناتسزوخ ۱

 رددآ هدلب رب هدنن رق ون دارا هنر هغيه ةر مصلا رز رد وسم دمع ن نیسحن دحا ول ادبع ند هیعفاش ءاهتق |

 یضاق ردعقاو هدن آل عمره هکردیدآ هیحاترپ هدنماصو هرسصب و ردندار وا نسخا ن دج ان مارا | ندمالعا

 اور EE كران وب ردراب وسنم هار وا تعاجرب ندالعو "زنا دن "يلع ن نسح هللادبع وا |



 | دیس را راقچ سس یک یسس كد ود ررالچ هی قادود کروند هغلصبص هدننزو رر رص (ریفصلا ) روند

 | لجرلا رفص لاق هنسانعم قااح قاصیص رولوا ردصریفص و ردد و عام ندنتنایعم ولخ و و راربد كليشه

 لاق هلدتبسانم تیببس ردهنسسانعم قمرغاج هکمجما وص ینعس# كشاو هبغ تاص اذا یتاثلا بابلانم اریفص

 ینعع لجرلا رفص لاقت ردهنسانعم قلاچ قلصیص دوب هدننزو لیعفت (ریفصتلا) ءال اعد اذا راملاب رفص

 هدفلس لوق ىلع رددال وا مالسلا هيلع قصما نب وصعب نب مور نب رفص ران آ هکردمور لولم( رفصالا ون ال رفص |
 ېس یتیرالایعو دالوا و بول وا كلام هن راتکلم هل رالوا بلاغ بودا ه راح هللا ران آ هشاطرب ندنموق شبح 0
 اب ضاب هلا داوس ارب ز ردشلوا هیت ثعاب یراقدل وا ولزکب یراص دالوا نالوا لصاح ندران آ هلب را

 رعشنم ندهرکص یراصن فیاوط راسو رفا یدا مور یمهلج یراصن هدفلس هکر د جم » رایدل وا دلوتم

 داب یراصن عیج هکموررصیقهدنداعسنامز ویداهدند مور رصم و ماش دالب ردق هنداعس نامزیتح رایدل وا

 رغ لومرب و یدنل وا لاس را همان اکا هللا ونع م ورا مظع ن دنر طح یا لة ر ھ یم “| یداماشیهاکتتیدا

 ۶ موراقاطن رغضالا بن رر دقنلا ىلع سیرابدروی ودردمزالهرثک ك رادترد هرز وارفصالا نب زقګ زعو

 رف ہلا ج )ا یهننا ردقوو صصخ هب هدحا و هشناط ردلخاد یراسو هسلارف و رلکنا و وقسم هکرولوا

 هتنام كحراش + رونل وا قالطا هنایادکو  ءارقف هدننز و تیرافع (تی رافصلا ) ردعضومر هدماش هدننز و

 < ردلعاف سا ندریفصت هدننز و تد ( رفص)۱) ردندنسانعم ولخ و ردهداز ءا و ردتبرفض یدرفم

 س ندرا هدننزو هروع هلیفیفخ كني (ه روفص ) طاّرض یاهتما رفصم وه لاق هنمو ردکعد یصلاچ
 ىلع هلیصت هلداص (ءاروفص) رد دآ تابن سنجر هلدیدشتكنایو یعض لداص ( بار وفصلا )ل ردیدآ هدلب رب

 اللا هيلع یسومترضح *هلیلح هکر دیم یراهع رکن رات رضح مالسلا هیلع بیعش ءایروفصد وخ اب هروفص
 عضومر هدن رق لح مان نارهظلا منیمرطانیب (تاوارفصلا رونل وا قالطا هلابج هنر (رفاصالا7

 1) ردندنلخاد كران [هدندج و ءارفصلا یداو هکردنرابع نده رق هچنر و عضومرب هروک هتنای كحراث |

 و رفصا یعج ندنسنج ناغط و نیهاش روند هشوف ندا راکشو دیصره هلن وکس كفاق و یحقف لداص

 زوایای كح راش» هلرعص ل داص ر واکرقص وهل اه ر واکه راقص و هل رسک ك داص رولکر اقص ور واکه ر وقص و
 ا تا ندنعا نااار و ناهاش لاک هرز وا روک دم هحو زد ذوخ ام ندنسانعم تر
 وقصلاب دیصت لاق ردنراکدشا رببعت رقاچ هدیکرت هکیدل وا بلاغ هدنلباقم یسراف غرچ هدلامعتسا نکن
 های ;E هددماع نو لا ددح یا رو اصرقص لاق و نيهاوشلاو ةاربلان م دیصد ربط لک

 كن ار نالک ونلکت كنيس "باودو ضمالا نهلابیا هجولا و زن رقصب ءاح لام روند هدوس یک اوا

 | رقص هنسیکیا رونل وادع ناشنهدننبب لایخ رول واهرنادییاولل وص ولغاص روند ءاذر ندوت

 تا س از لوقت روند هن را هريش كمزوایروق و كنامرخ هزان و اسبد یا ارقص تلکا لوقت روند هزمکپ

 اتش وک یک هرفص رول وا ردصم رقصو رد راج هد هلنیتصف هدانعموب ببیزلا وا بطرلا لسع یا رقسلاب
 اه رع هنذآ اذا لوالا باسبلانم ةرفص و ارقص سعشلا هئرقص لاق هنسانعم قلاچ یدوجو هلتدش
 لا ردا هکروند هفلثود و نجآ یا رقص ام لا روند هیوص شوا ریغت» یشان ا یو

 وقص یرلعج ردعما هکروند هکلتا نیرفن و نعل e نايلوا یقصسمو مرحلا ىلع ةدايق یارفص
 :الدعال و افرص قلم وب روقصلا نم هللا لبق الو ثیدلطا هنم و ح راشلا لاق + هدننز و راغص رولکر اقص و

 کوا نیسلاب یورو حت سال نل ناعللا وهو هک نوعلمرافص لک چ ثیداین اذکو همرح ىلع دا قلا ثودلا
 1 لا روقاص و هبرض اذا ارقص اصملاب هرقص لاق ردهنسانعم قمروا رقص و رولوا شلوا ۱

 لا رقص لاقى ردهنسانعم كشک ا كب دوسو روقاصلاب هرسک اذا رجلا رقص لاقب رد هنسانعم قمریق شاط
 Ets یهنشنراپ یدآرو اهدق وا اذا راتلا رقص لاق ردهنسانهم نقاب شت "و اج تدا اذا

 كا كابا وآ هلیسنج ریقاچ هدشنزو لعفت (رتصتلا) ردندلاحر ءامسآ رقص و هب برض اذا ضرالا هرقص لاقت
 دا اذارانلا ترفصت لاش ردهنسانعم كفل ولع بوناب شآ و رةصلاب داصاذا لجرلا رتصت لاق رد هنسانعم

 7 دنا هشيم كوب هلنیتعتف (رفصلا) هیفثبلتیا اذک ع ضوع رقصت لاقن رد هنسانعم كفلک | بوللایوا هدربر و
 .  غامدندنس هساکكشاب (ةروقاصلا) ردندنساعسا منهج هکر دنفل ه واو راد از رود هنن رلقا ربپ نالیکود هربا

 | شال رایج (روقاّصلا) زدیم ٹاکلف یصج وا ةوووفانمو نون فر هلی نال وا فرشمهرزوا |

  E GE)]فردفری( 



 رعص بلاغ لیمیا نفصررمیلا قنع یف لاق ورعص هدخ قیا ههج وف لاق رول واردصم و ردع !یلنفارعصسپ |
 ا رولو لە ىق نیب واک ق یل ناليم و و نیعشلا دحا ىلا لام اذا عبا لا بابلا ن هم ارعص ههح و

 لجرا رعص لاق ردهنسانعم كلتا لکا رب راعص و رغصاذا ا رعص لا رد هنسانعم قمل وا كچ وک یشابكمدآ
 | یرفونه رطرب یوم لكنهود دوخاب یزو كناسنا یخدو هدننزو لعفت(یمصقلا )رک ذپساک رب راعصلا لکا ادا

 | همدآولزو رود ھو ندو نرس ٍ(رعصالاژالئام راص اذا ههج و رعصت ز لا رد هنسانعم قل وا رود | |

 ۱ رک هج ون ضرعلا رعصالاهک ربا وارعصا الا هف سیل نامزسانلایلع یاب ۶ ید اهنم و حراشلا لاق روند |
 رک هل رسک كنءزمه (راعصالا و هدننزو هلعافم (ةصاصملا)و هدننزو لیعفت ( ریعصتلا) ردنديماسا رعصا وا
 رعص لا رد هنسانعم كکا بورود یرغ وط هفرط ر یزو تویقاب همدآ یهدنس وش راق یشاب ندکلنیدوخ وا
 تمدن زو م رکھ ووالد نر او رک ی وات اتاق ظنلا نع هلاما اذا هرعصا و هرعاص و هدخ
 ددش یا رعصم برق لاق رول وا ر اوشد كمر وچ یتئوب خوک و سم e وا قالطا هه ود نالوا دی دش و

 یک کت ردکع رو هرز وا ناليم هفرطرب هکرونل واقالطا هکع رو یروقرا یروقرا هدننز و هبلفیص( هی رعیصل | )
 | افلطم ردع” اغ و غاد هل وک 7 صوصح هند رک هلن مسد هان ھل رعیص و ريسلا ق ضأ رعا وه وةر عيص یشع لاق
 لع "مهلای هاتیا دق و × وسا عاش مانس اء نب بیسم ین یره وج و ردشلنا ےھت یرهوج ردلکد ص وص 4 هود

 رو نم هدکد نا شوکی عوق رم ته هسیا عاش ما فرط ردشلتا الا همشویتیب + مدکم هی رعیصلا هيلع جان * هراضتحا
 ردم وس ص .od دسهدام قوت ییاع كروب ملثم یدایا داربا ییلثم * للا قوت سا دو * لزهلا هح ویع هدنفح بلسم

 *یناقیا "یرعیص رجا لاق رردادا رانو و ادیک ات یظفلرجا هکر دکعدیزعرقك.هدننز و "یلعیص 4 -"یرعیصلا و

 لحم مات ی وص هدننز و اون (ءاریعص)۱) میظعیا ی رعص مانس لاق رول وا فص و ۳# دخل لوي یمهثج و

 و ردیعما لجر رب نارعصو رددآ كضرا ر هدنزو نالت( نار عصا رددآ عض وم ر هدنس وش راق

 هلرعط كنهددشم یارو كنع و وی هوا روبز(رورعصلا)ردیدآ عض ومر هدننز ویراصق
 قرهلرو هجهقفو و یدازوا نوز وا ی کلن وکو و ارشکر وند هننال وا دمج لراص و ندا نالیس ندراجاغآ

 یراکن ما كن هع ورول وا كش وک یک رخ روا ه هنسنسباب و ظیلغ ویراص هنوکر و روند هدهنشطنا نالیس
 شمروغوط یکیلوتیلع رار دا ریبعتیزغآ دوس رول وا یلتج وزا یک عص هکر وند هت وط رلوش ناتیچ ندن راکیلد

 رون دهنلصاح و هنشم ك راجاغا ولت الص یبکیراج فا لفلف و درآ و روند هننالغاصل والا ندنز وغ | كنا ويح

 | هدننزو لالنعفا (را زعصالا) رواک ر راعص یعجج رونلوا ریبعت یصوب جاغا هکر وند هفصص اتلطم لوق یلع
 كر هل وزو بوشیروهدرب یغبدل وا هلببس عج ورب ېک و جناسدوخاب بسط هسکر هدننزو لالعفا(را رعصالا2 و |

 ريب ز( ریعص ) ضقت و هناکم عج ولانم رادتسا یارّرعصاو ررتعصاف ه رض لاق ردهنسانعم كم ود یک نهرکد

 ندننثدح و ردیعما یردب كن هبلعژ ندناععا و ردیعتا یدح لس رات ت:رضح نع هلا ی صر "یرافغلا رڌ وا هدنزو

 هدنزو هج رحد(ةزرعصلا) روند هغلا وب ینیدلا و كنکجوب قو هلب مط لداص(ة ر ور عصلا) رد, دآ ی ردك هبقع

 یثلا تررعص لوقت ردع واطم ندنآ هدننز و ح رح دن (ررعصتلاو رد هنا قلق ر ودم ىك یا و |

 ساد روند دمدآنال وا كج وک یشاب هدننز و روفصع هلا هدحوم یاب (روبعصلا)رادتسا یا ررعصتف

 ردیدآ ره ع ولر هيبش هنجاغاردس رار د ج د رینعص هلع دقت یتیع کر ۈل وادا ەدننز ورد رعنا ۰ هدننز وا

 ۱ | تارشحو ماوهنداروا هسذل وا شرف هلح رب رونل واریبعتكيکک هنعونیناب هکر دیفدا مو هدن ز وزع( عصا |

 هحرحد (نزعصلاژ رردامسر هلا داص نوجا قمال وا ستلم هنظفل رعش هکر بد حراش# راردا را رف یسهلوقم

 رددنسانعمكلئا نیزت ی هنسنر ورعصل ایعر اذا للا ره لاش رد هنساتعمقمالتوا یوا كیکک یی
 باعصیا رتاعص روما لاق روند هراهنسننالوا راوشد ود دش هل عقل داص 6 رتاعصلا)) هن” زاذا *یشلاتمص لاق |
 یدنل وارک د هدنسهدام هکر دیفدا رو هدننز و یّربعس (یزعصلا)رددآ لجر یا ( هزعص وا ورعص دا دش |

 | ضام یا رفنعصم لجر لاق روند هناویح و نانا دفان و یضام كالشیا هلیس هی لعاف مسا (فتعص) إل

 | لاق رد هه شاب قلوا رام را كز دین رازف هغ زس رف ورک نآ و یخ اب نافل هنو E رافنعصالا) ق
 توتلا اذاقنعلا ترفتعصا لاق رد هنسانعم قل رو نوي و ت عدنا و ارارف تعرسا و تقّرفت اذارمخإ ترفنهصا

 قنعلاترفعص لاق رد هنسانعمقلروب هف رط ر نوب هد ران زو هدنن زوج رح دن( رفعصتل از وهدنن زو هجرحد(ق ةرفعصل | )

 هدننز و عقر هلفاق (رةعصلا ]ل اهق فاذارا فراتر ةعص لاش رد هنسانع»كا رام ران هرفعصوت وتلا اذات رمت و



 | كنوب ه مصت و ردپاب لعم یک د لحم هلغا وا د وی ندنس هفیص 2 ةيرصت یرصب یربص لوتیلع هذ وخت
 | ه دیشام نالوا نفری و دوم هایس هی لعافمسا 6 رصلا) رد هنسانعم كمردکیرب بویغناص نوک اقرب یتیدوس

 لوق لع نالوا شعنکپ بونلشماق ناص مت (ررصلا)ل دنال تناک اذا ةّرصم ةقان لاش رونلوا قالطا
 رمش (یرصالا)و هلنبتسک * روزا لر ردهررص یدرفمر وند ه هشوخ و هلبنس نال واش مالغا هلادزونه

 یعط كداص (یرصلارلو هلیسهدای ز هزم (یرصالا])و هلبصف كنار ویرمسک لداص (یّرصلا) و هلبا هح وتفم

 ۱ "یرصیموه لوقت ردهنسانعم تقیقح و دج و تع رع هلص كنارو یعض :اداص (یرصلا)و هبرمدک ك نارو

 لاق زون د هنابق كب نیچلای هدننز و ءارض (ءارصلا) دج و تم نع یایرص ویرمص و یّرصاو یرصو یّرصا و
 | ةروراصل) وهدننز و هب اصس(ترا صلا )و هلباه(ةر ورصلا )و هدننز و روبص ( رورصلا ]ل ءامص یا ءاسصورضص
 .هدننز و ءاروشاع (ءاروراصلا و هلا هددشمیاب (یرورصلا و هدننزو نوناق ( روراصلا) و هدنز و هروراق

 یعچچ ودرفمرونیدهمدآنالوازب جوزتلوق ىلع رولکر ا رص وهرارمص یعجروتل وا قالطا هب هسکنالوا ربا ےح

 ا اف ویا اف لاقوردس ایق فالخ م نکل ردنج هلوا یمجكتهر ورمص ورورصهروک هنناب .كحراش ون

 محل یذلا اضیا ةرورصلا و نابهرلالعف هنال حاکتلا لرت و لتبتلاوه دبع وبا لاق هک مالسالایف ةر وصال
 رورص لجر لاق ةقفنلا جارخا ن ء ةرصلا رص هییشللا هجو لیقو عنلاو سبطا وهو "رسصلا نم هلصا و طق

 (نطصل)و(رورصل )جزوات گیا ءاروراصو یرورصو روراصو ةروراصو ةرارصو ةرورص و

 ضبقتم یا رطصمو رورصمرفاحلاش را راطلوف یلع هدنتنیه شلزو هکر ول وا فصو هنغنرط راوط لوش
 | یباصا لوقت روند هغلزسوصو ةجاحیا ةّراص كيف للوقت روند هتجاح هدننزو هّراح (ة ّراصلا) قیض وا
 3 ءاعمآ روند هراقس رغب هلبصف كيم ( راص)ا) رولک "راوص و هدننزو ارح رواکر یارص یعج شطع یا ةّراص
 یم هی هج و ّراصم هداروب هلکلتا ےسر هلیاریصم یعسرفپ هدنسهدامرصم نوبوغل اس و فل وم » هنسانعم
 ردي الرمر هدننزوهاصم (ترایصلا )ردنک«قلو هج وهلتسانم دقع و دن al م ولعمیدرفمو

 . دز و لیعفت( رر مصتلالرولکن وب رارص یعجج هنسانعم حالم رون د هنس همناط یکه دننز و ۍرارذ( ۍرارصلا))
 1 ۰( رصلا# ردیدآ هدلب ر هدماش هلندت رسک( ن رص )) تمدقن اذا ةقانلا تر رص لاقت رد هنسانعم كلام دقت هقا

 دنزو دهده (مصرصلا )و هدننزو روبنز (روص ملال رددآ شوقرپ یراص یتول هیبشه هچ رس هلبرمسک
 E i ہلا ےظع روض زص او روت دةنك و نوت هدننز ودفدف (رصمصلا )لو

 د عەلى کر ون ده رهود لوش هلی ل راداص( تای ارے رصلا ]رد ہود یراکد د یاسا رخو یم هکروند

 ۱ فاه ر هلا )روند هنرن وا ولک روا یکیا لوق یلع هلوا E یتع هدن ران

 ندا ر وهظ یسیدرقاح نکر ولیاص هلبرسکویص# لدا عن زدم املا سای ر زساه

 ك رکچ قاحوا هدنز و لیکلارا رج( لیللارا رص )ل دقناذا ر رص هل ناکا ذا یّرص مهردلاق روند
 :al ک3( ر رص )لر ون د هب هفناطیرلکد دی طسنال وا نکعه هدنرابدماش (ةرصا رصلا)ردازاوآ زا ردورود

 ۲ دزاجهدنزو بانک دوخ هدنن زو باح (رارص آر دند هلبق رب هدنم هلی هفكنهزمه6(رارصالا )رد دآ نصح ر

 ا رفصم(ةرب وصل ) ةرورصمیاةرب رص مهاردلاق رون ده راها شمل هسیکدننزو هلیفس(ة ر رص لا )رد دآیداورب
 یارب وص لجر لاق ر ونل وا قالطا همدآ ب رشم كنتو هلصوح كنت ر اط یبأر و قلخ هدننز و هب" اتر یم

 | هته رکا اذا اصما ذک ی لع هنر راصل وقت رد هنسانعم كلا ها رک | وربح هدننر و هل ء اهم(: راصلا)یأر لا و قلا قبض
 € )رود هال وا تبان هدرا تشردو كم ك راجاآ نالوا لصاح غم یک زقاس هلضءاداص (نارصلا)هیلع

 ىح كداص ( رطصلا ]لرد هٌراص یدرفم روند هراجاغآ نالوا یکل وکو وكب هلغلوا قدم راص ه رلجاغارب ا

 .راطس یعع ارطص هرطص لاق ردبقاعتم نیس وداص ردقمزای یزای هکر دهنسانعم رطس هلنبتعف و هلو کس كناط و
 كم ( راطصل۱) رطیست یتعع رطیصت لاق ردهنسانعم قل وا طلسم هکردیفدا مو هدننز و رطیست (رطیصالا)

 ۱  نکل ردسبکینانمهب عینی ارز رله یلیما واد ر تف كاب ندا کج اش + ارج روت دە هداب هلص

 هد هرش ولتطهدسانناسل راطسم ورارید روطسوم ه هربش هد هیم ور | رب زردکر ک يتم وا ذوخأم ندیمور رو نم ظفل

 ارلص تینا لوقت رونلوا ریبعتشبچ و ولقوت هکر وند هب یگی و هن ويف قالبرب هلنیته* (رطصلا )ر دف راعتم
 ق لوفیلعقلوا لر ودیتعی لیامیرغوط هفرط ر یزو كناسنا هلیصف كنيع و لداص  (مصلا) منا نم اد وتع یا

 1 , رول وا ود بولیرک یوط هناحرت ناوی هکر دنلع 2 صوصح هنج ود یأریلعو یقلوا كرودیزویر



 هک هم زس
 هل هاب ردصد یا رداص قد رط لا رونل وا قالطا هل و نروتک و ریک ن د وص رداص ورد رابع ندیشا ومو "با ودیلام

 | هدنتلآ لوضع نانلوا رببعت نول وط هدننب قالوق هلبا هج یتعی كنیغدص هلسهیش هشت (ناردص الا ) ءالانع

 تدوع تسد یه ندصوصخ رب ینعب اغراف یا + هب ردصا برسضب ءاح# لثلا هنمو رونل واقالطا هرمطیکیا عقا و
 | ءاحهدینادیملاثما ¿ نکل ر واک لر هبلبا برمض ی رارو نم لات داع هسک نالوا سوآمارز رونل وا ترسضهدک دليا

 | هدننژ و هردان (ءرداص)ل رددآ مور هدننزو رداق 6 رداصال ردم وس رم هل رابع هنبکنم یا هبردصا برضب

 هدننزو باتک 6 رادصلا )ردیعما كننآ یلوالا یداجهدفلسهدننز و نس( ردصم) ردا كنجاغآ ردسفورعهرب

 ییراسکو ک نوت یس دغاشا بولوا هدنززط همش وا رار ون روا هتنرهاب بم ناو کا

 ذآ نران ر دور هدنن زو هلءافم(ةرداصل۱) ردیدآ هب رق ر هدهماعهدننزوهب تک هرادص )ردنا هطاحا

 باهشیتحردندنسانعءعاح را و ع وج رهن ووه هبلاطاذا اذک یلعه رداص لاق رد هنسانعمكا هبلاطم بو ر دشفص
 سدقلا تب هدننز و رفز دوخاب هدننزو لبح 6 ردص) ردشطنا مس ر هلبترابع هد ۇب نا ىلع دقراف لام لع هرداص

 كنارو یرسک ؛لداص (ةرصلا) رددآ عض ومر هدننرق هندم هدننزو باغ (رادصا) رددآ ه رقرپ هدنساضق

 ةرصلا تضم لاق رد راما هکر د هانعموب ید رص زساه روند هقوغوص لوق ىلع هنتدش كقوغ وص هلدشت
 ل داص (رصلا ) حایص "دشا یاةمص یف لبقا لا روش دهدایرفو هفمرقیح هل دشك و دربلا و ادربلاةدش یا "صلا و

 یلوتلر وک ب "مصودربلا یادچدا رجا نم رصلا هلقاع یهن هن ا۴ ثی دا هنموردفدا ممهدل وا یانعم هل اه رص هل مک
 نالوا د دش هلرصف لداص (ةّمصلا لدربلا وا توصلاةدیدشیا رص حر لاق روند هل نالوا توغ وص كى لوق لع

 هنتدش كناوه ترارحو كالاتف و كنج كلذک هئدش یا برکلا ةص هتذخا لاق روند هب هصع و معو هب هست

 هفطع ه رص و "رطا دیا ظیعلا 2" رص تضم لاو ترطا هدشیا 7 اا ماد ی فا لاق روند

 را رکت ییانعموب فلوم * روند هفح و یرلفدلت وسفا نوجا رست كناوسن نالوا برمشع وداج E دنسانعم
 قالطا هتعاجءرص و ردغ -هتمندنآ هراس یناعم بولواعوضوم هنسانعقلخعابك هروکذم "دام لک رد

 هج ولاةرمصب یتیاباقلوقترونل وا قالطا هغمر ردشرو بوروترو زوک زو هلسبعت و هلببس یماعضناو دافعنا رونل وا |

 (ة رصلا ۸۶ رصمیاة "رص ةاش لاق رون د هل ون وق شلوط بولعب یدوس هلتفغاب بولی راص یسهم و هبیطقت یا

 جرشیهو :سصلا ین مهاردلا رص لاشه رونلواعض و نوتلا و ها هنجما هکرونل وا قالطا هرکه لم هلداص
 اک صغ ر لاق رون دول نالوا قوغوص كب لو یلوتل روکكب هدنن زورع ع(رصرصلا) اهوح و مها ردلا |
 هد وو رون ۆس و وك سوتسغا رص رص و درلاوا توصلاةدیدشیا رص رص ورک ذ |

 رصش و تابن هلبصف لداص ٣ ردکو ی ندایلعوب و روند یلفس هنر وایلع رص رص هنرب ردیدآ هبرقیکیا
 ررص و رصو رصلا هباصا اذا ارص لوهعلا ىلع تاىنلارص لاق ردهنسانعم قلاچ مص سصداب یسهلوقم|

 1و وا مس هدانعموب ر رص و تّوص اذا ین بابلا نم ارررصو ارص *یشلارص لا ردهتسانعم لفلسس

 ی لاقب رد هنسانعم قعرقیحكي ر رص و رص و رونل واریبعت یدرگ هدیکرت ندسسو رود هسس
 2 ر سه رخاعص رص لاق زدهنسانعم تم رکج قالوق ندندش كغل رس وص رو اد دش حاص اذا ار رصو |

 بوراص ینس هم كنا ولدوس شو نینط اهل عع“ اذا نذالاترمص ساس الاف لاق شطعلا نم حاص اذا |

 سسر ae تاو اهعرتضدش اذا لوألا بابلانما "رص ةقانلابو ةقانلا رص لاق رد هنسانعم قلاب |

 اها وس اذا ارتص هنذاو هنذاب راجا و سرفلارتص لاق رد هنسانعم كمکید بودا غوط ینیراقالوق نوجا كاكاو |
 نوجا لیدعت هلکلیا لوزن قلاص هفرط ر هدقدنلاص ه یی وف هکر وذل وا قالطا هب هغوقلوش "رص و عاقساللامصذ و

 تولبضوط هغوق هکر ون دهلوق نالوا هدنسهنروا كنهغوق كوب هدننز و ربثم عع و هلوا شل وا دن مساکا

 كن هزم( رارصالا)ل رد هنسانعم لوعفم رد ردصلاب هيم "رص هدار رو هل وا رونلغاب بیا کا نوجا قوا لدتعم |

 صا لاش ردهنسانعم كمکيد بودرابق ینیراقالوقنوجما كاد ست یسهلوقم تاشا و ڭا و هل رمسک |
 اررص راص اذا لبنسلا "ّصا لا ردهنسانعم قلوا ررص هلبنس و عاقسالل اصن واها وساذا هنذاب رام وس رفا |

 داف لا هرزواقمال وا غراف هشيار و عرسا اذا ودعب لجر لا رص لاقت ردهنسانعم كل هلتعرس و رک ذیساک |

 | ه قراص وهغاب هدنز و باتک ( رارمصلا) هيلع مع اذا مالا ىلع "صا لاق ردهنسانعم كلا بوک مرعا

 ولد وسل وش هلیس هش , لوعقم سا (تا سصلا ) رددآ غضومر, هد رق هندم رارص و رولک رصا یعج روند ٣#

 | ندروک ذمرا سم REE ہم هلفح هل وا شب یراد وس هاب بولب راصیراهم هکر وند هلو و نوبق | ۱



 هاب یا هردصب مالا ذخا لاقب و فیصلاردص و راهللا ردص لا هنمو ردترابع ندنأدبم یمادتا و یمهحت

 | ندنطس و كقوا مهسلا ردص و رول وا فرط شاب یخدلوا هکرونل وا قالطا هثیش نالک هنسههجاوم كمدآر اقلطمو |
 هدندنع ض وع لها ردصو رول وا مدقتم یماروا هدقدلتآ ارز ر ونل وا قالطا یروط هرب یکیدلحنا هتوا |

 | ریبعت سکو که کرد هدوهعم ةح راج ناسنالا ردص و ردنرابع ندکلیا فذح ینفلا كنوزج نلعاف عقا و هدض ورع

 | ةفناط یا هنم اردص تذغا لوقت رونلوا قالطا ردص هده هشاطرب و هکولبر ند هنسنرب و ردرکذمو و رونلوا
 ا اردص هنع ردص لاش ردیم” ردصم هکردهب انعم وب ید ردصم هنسانعم كليا عوجر رول وا نهم ردص وا

۱ 

 [ رول وا یدعتمردص و ردصلافا وط هنمو هلنیتص# ردردصمسا ندنو عجر اذا یناثلا و لوالابابلانم اردصمو

 ٠ | ردص لاق ردهنسانعم قمروا اب قفقوط هنسکو کك ن هسکرب و هعجرا اذا هریغ لجرلا ردص لاق هنسانعم عاجرا

 | ردص یکش اذا لوهحاءان یلع لجرلا ردص لا ردهنسانعم قم غآ یسکو کك مدآرب و هردص باصااذا ان الف

 هدفی رصت لع هکرولوا ناکم ےساو یدنلوا رکذ هکهتن ردییم ردصم هدننز و دعقم ( ردصلا) رودصلا هنم و

 | روند هنتلاح كم ود و شنود ردعما ندردص نال وا هنسانعم عوجر هلنیتصف ( ردصلا) ردهانعهوب ردصم نالوا

 [  رردا تعجر هن رنک اما تمس جاج هکرونل وا قالطا هعبار موب ندرح مایا ردصو ردندانعموب ردصلا فا وط
 ۳3 3 ردهنسانعم كلبا عاحرا هلن رسک كن هزمش (رادصالا) هنسانعم نیعحار رول وا عجب مسا ندسهلک رداص ردص و

 ed | ما هداعا را رکتهدفلس هکر کم رول وا ن یریبعت یدنل وا رادص !نامرف هدزغاسل سد هعجرا اذا انالفردصا لاق

 | نوچما بطاخ مالكم طق هد هينا ةعفد یخ د با وج هک تن هنل وا لامعتسا هدنعق وم م وع لرهدیکب ونل وا داربا هدنماقم

 عاج زا یدو هدنن زو لیعفت ( ر دصتلا )یدنل وا لاعتسا .دمالکام وع كر هدیکب ول وا ترابعندمالکن انل وادار |

 | رد هنسانعم كک بوک یرلبا ندرلتآ راس قرهفاق سوک یعسق تآو هعجرا اذا ہردص لاقب ردهنسانعم |
 ٠ كما عضو هجاید دنناتکو همان سس هنن وتکم یسهلوقم فل وم و بتاکو  هردصب لیلا مدقت اذا سرفلا ردص لاق |

 1 ا هد هکلسک وک لوا کرد هنسانعم قلاب ثالسکوک هود و اردص هللعح اذا هباتک ردص لاق ردهنسانعم ۱

 آ ۶ قدلعاب نالو ندنسکو کب وروک ندنالوق نوجا قماعاق ه هقرآ نالوق لوا و ردشل وا مسایکنیتمنروند

 یشوف ردصتو ةرکرکلا ءاروام ىلا همازخ نم البحدش اذا هریعب ردص لا ردیلباقم بقح هکر دنرابع ندپا

 ا سرفلا ردص لا ردهنسانعم كلیا قبس یتسهلج بوتیچ بولی“ ندنفلارا راتآ راس یتآ یالآ دوخاب ین آ
 كنس ەت سکو ک لوق ىلع هنسانعم ردص روند هسکو ک یدو هل.عص لداص (ةردصلا) قبسو دسآر زرب اذا

 ا اا ردضو هالعا نم فرشا ام وا هردص یا هتردص برض لاق رول وا هجدنلب هکروند هنس راقوت

 1 لو یسکو کدنن زورعما (ردصالا ) رد هماج هصیف كالا یرلکدید ثالسکو کو نی و یکلموکم عدا رم هکر دیدآ
 روند همدآ ردصلا یوف هدننزو مظعم ( ردصلا) ردصلا مظعلا یا ردصا لجر لاش روند همدا نالوا
 | قرعلا غلب اذا ردصم لجر لاقب روند همدآ چ ردق دنمکوو کو ردصلا "یوقلا یا ردصم لجر لا

 | لوقیلع هلوا ضا یرلتس وا یرغوط هزاغوب كن راسکو ک هکرونل وا قالطا هنعسف تآ و یک و نویقلوش و هردص

 | یرلتآ راسامادو رونل وا قالطا هنالواضای یرلوضع راس بول وا هایس یراسکو ک ندنوبق یشید و یکنا رغص
 ۰  یرغوط هنف رطنرمیغاشا ندنفصن هکرونل واقالطا هقوا لوشو رونل وا قالطا هن آ هدن ود و هد ورنال واردا قبس

 1 لا یرضوط هرب یکیدلحا ندنطسو یمتسردص افن فلؤم +ردصلا ظیلغ یا رذصم مهس لاق هلوا هیات

 ] فصلا قوفام هدساسا نکل یدلیا ناب ید ییهج و رول وا یرب نالوا یرغوط هنر هروک اکا هکیکیدلیاریسفت
 3 روند هقوا یکل وا ندنراقوا راق نالوا سییصت ردصمو رولوا یفانماکا هلکلیا ریسفت هلیترابع هشارم ىلا
 ̀ [ نکرروتوا مدار هدننزو لعفت ( ردصتلا ) نو رافدل وا ردصلا "یوق رونل وا قالطا ردصم هدروقو هالسرا و

  قمروت وا هساحم ردص و سولخ اف هردص بصن اذا لجرلا رذصت لاق ردهنسانعم قتوط كند یتسکو ک

 [ كلبا مدقت و قبس یراریاس قرهقاق هلسکو ک تآو سلا ردص یف سلج اذا لجرلا رذصت لاقب ردهنسانعم

 ] رودص هنمو ردیمج كردص هلی كداص (رودصلا) ءردصب ليلا مدقت اذا سرفلا ردصت لاش رد هنسانعم

 | (رداصلا) روند هن رای راقو كتهردیخ د و هکر دیعج كنه رب دص و هرادص (ریادصلا) همداقم و هیلاعا یا یدا لا |

 : ۱ ردشل وا لامعتسا بلاغ هدندبا تعجر ندوص هدعب هنسانعم عجار ردلعاف مسا ندردص نالوا هنسانعم عوجر

 قمالوص كن الف یتعب هل یشالیا *درا وال و رداص هلام »لثلا هنمو ردشل وابلاغقالطا دراو هنا را و هب وص هک هت
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 | ترورمط ردشلک هما د دشت هدنعارمصم * تاب رال ا باتع رقشا یلعا ودغا دو و وبشاو زد تاوا ره و لب مت
 ٤آ راف اوزرپ اذا موقلا رعصا لاق رد هنسانعم قمقیچ هار ےک هلی مسک كنهزم ۵ ( راععالا ز نوجا نزو

 مشکی هنکر وار لاکر اص ىنعب عستا اذا ناکللا رعصا لاق زد هنسانعم كل ادب تعسو یکارصع ناکمر وا
 اوچا نالوا .دنفلارا قلش اط هرات هلي داص (ةرکصلا ) "روعا اذا لجرلا رعصا لا ردلمعتسم هنسانعم قلوا
 لداص (: رګ ةرهع) رکذیساک رول وا مس ندنسهلک ر صا هرو دا رو موا نوار وا روند ههچجرف

 E اب ةرح ةركك هتيقل لوقت ردكم د قجا و هراکشآ قو یلئاحو عنامو زسهدرب هل ردیف اا

 دم رع رو زم بیکرت باج الب یا ن ونتلاب ةرحم ةرععو رخالا فو ءابلا و داسا عضب ةرح ة رعصو نیونتلاب

 تبرشم هل ییعب بیرق هیهصا هدنز و رجا ( رصصالا) یدنل وا نام هدن راهدام کهن رددبک ی راسکرت رذم رذش و |

 رصصا راج ساسالا لاق بهص الا نم بیرق یا رعصاراج لا رول واریبعتزوب لزق هکرونید ه هنسننال وال ۱
 اراعص مالا هلزرب | لاق رد هنسانعم هراکشآ و قجا دو هدننز و باتک ( راعصا) ةرج یف ةربغ یهو ةرحص هبفو

 كلغ آ رالچ لآ هکردراهنا ندم وق رم رصصا هدننزو هف غ (نرعصلا و هلنیتصف (رعلا) اراهج ه هرهاح یا |

 ینلیزرف رالج ضایباعو یتعپ هصفخ هکروند هفلزو نوشلوف ىلع ردتجهلوا قلزو یسلیزق هکروند هنول
 لوق ىلع قمرازقتابنهدنن زورا رجا( راربالالرول وا ر دصم ندم وق رم یانعم رع و ردسبکر یسیکیاارهاظ هل وا |
 یشید لوش هدننز و روبص ( روح هیاوا تضیاوا راجا اذا تبنلا راصصا لاق رد هنسانعم قمراغا لئا و
 روعع نالا لاقهلوا رر وا هچ هلیغایا لوق ىلع هلوازوب یسلیزقینعیترج و ضاب قشر دنا کرو 0
 Sd صوصخ ها عا هدننزو هنیفس (ةریلا) اهلجرب حوفنوا ةرجو ضا اهیف یا |

 ( لا زا سل ا هلع“ تبصر "م ىلغب بلخ انللا یاةریصص اعطا لوقت رار دنا لوات بوتاق اب یقاص دوس هزات ۱

 توص یاربخص رام ذیل لاق رد يس نال وا دددشدا رعهکر وند هوص هن وکر ,ندنن وص كنعسق كشاهدننز ورب رص ۱

 هدن رق ديف هدننز وریپ ز (ریګ زا ردي ال وا شمانیق كب دارم ردیعا دوس و 1 هدننز و ءاریچ ۶ ايلا ) دیدش

 لوق ىلع هنر نزیسق تا زو باغ } راعصلا ) ردردآ كخاطر هدنسل اعم الع مات نطق و رددآ عضومر ۱

 یکیا ند ع راعص ناو ردیدا [لجررپ ندنس هژسق ساقلا را روند هنس هددش ترارح ییعل هنساچ ۱

 یا تابلانم ا رعص نبلار ص لاش ا كابا ج بودانقكب یدوس هدنز و رک (رڪلا را ردنطب

۱ 

 هامد تلآ )ام ست هت e SS كما هدرزآ ن ےعامد e رثأتك شو ک همدآ در یا اذا

 یروسر یدلیا تم رفا یر رهبوقیچ 1 ترافو بهت هنفرط ادعا صضعب یاو هلبا ےل ولغ وا ۱

 هام بودا جا ماعط بويل زاغ و ید ر لد ود هرو نم رص یدزوتکه بوو وا باور وس کک یا

 تیساالب راشخای ندنلاعفنا و كش رهدقدل وا فقا و هّسشک و تدوع تسد یھت نامتل ه رکصندنق ور رابدل واق | ۱

 هدعقوم یعیدل وا باقع هدنلباقم ناسحایدل وا لثم برعلا نیب × رعص بنذ لا بنذ یلام + هک عا برض یرحص |

 ( رفصالا إل ردطلغ ىر هخ نامل تخا هدارو رونلوا ب رض هدنقح نالوا تئاسا رهظم مرج ی تالذک |

 هل وکس كند یاخ و یحصف لداص (ةرطصلا] رونل و !قالطا هنالسرا هدننزو نسخ (رکل )لو ۲

 هدننز ورم رد رح یمج رد راح دەل. ةن وڪغیدل وا قلحفرح رولو اري عن اہ هکر ون د هشاط نالوا مظع وكب

 قلايقهدننز و نسحم (رضصلا لو هدنن زو فتك( حصل هلناصف ر واك ت ارخص ور واك ر وخص و هلنیتصق ر واکرضص و |
 هنر یرب كنسق رومدهدننز و لعاف ےسا (رخاصلا رصصلا : رشک ناک اذا رم و رخص ناکم لاق روند هرب

 ددا رخاص نزا لوقت ردلمعتسم قرهلوا مساو و روند هنسیدرتاچ ندا روهظ هدقدلاش واب بونةوط
 ر ندنعاونا ه رشم هکردیعما كاق هن وکر رولیاب ندیسفاس هلی اه ( ةرخاصلا ز ضعب ىلع هنععب توص وهو |

 ریما ( ریه ) رددآ هبرقرپ هدزاجهدننزو هنیهج (مریضص رردناریبعت هب وق هدرابد ضعب و قایغاص هلش رګ ۱

 | لرنمرپ هلق هل داص املا تاریخ رددآ عض ومرب هدنافرع هلتاکڈ تا رحهلا» رددآ تاب عونرب ددو

 تر هار وا هدن راکدلیا تع نعهنسا نغرد یراترضح مالسلا و ةولصلا هيلع تلاسر نادیمرا وشک ۱

 ا رت (هرضصا) ردیعما یردارب ك مان ءاسنخ هکرد ورم نبا هدننزو رخف (رضص) رلیدلیا لوزن

 هرکس ییعع هر خف لاق یکم طار یدیقامتم هنیسداص ردیفدا مو هدنن زو رس د ( رضعصتاا ردندیماس 1 ۱

 | كنناپ تسوا و كنف رط شاب شاب هکرونید هتل وا و هنسالعا كنمدقم كئيشره هلن وکس ثلا ادر ین لات ( رب
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 ۲ رد دشن نم زا هلافک هلرصف هاداص املا رن نا هنم اذا هثم ربص لاش ردهنشسانعم ین

 | كرابص هرابص هکر د حراش» ردتخل هل الث تاکرح لداص هنسانعم هراج رون د هراشاط هزابصو یدنلوا رک ذ هک
 ییقهدننز و هرم ؟ زدیعج كنهربصهدننز و باح یس هلک رابصیرهوج هکر د فل وم» ردن وجا عججثدن اتءاه ر دیعج

 یداهشتسا هلبعارصم +× رابصلا تاوصا € لببق * وبشا عاش مان یشعاو بود روند هراشاط ددشو

 ؛ناسنل وا ریبعت لیز هکندننز و بانک هلا هبتح یاب ردقل وا رایص نالوا باوص هدروک ذم تد و هدنفل ردطلغ
 + اهیف تاحاهلا مارت ناک+ یردص كموقم عارصمو ردلکد كنیشعا روم تد و روند ه زاوا لزاس

ae۱ و تدل یک یرهوج مکحن بحاص ن نکل ردشلیا دیاقت هب یناغص هدطیلغت و فلوم هکر ام  

 و یک ریبص هدننزو ت بلا )روید هب هراب رپ ندشاط و ندر ومد هرابص و ردشلا تبسذ هب یشعا

 ۳ ونویقلوش هل رسک ك ناب و ىح كنهزمه (ةربصالا هلوا رولپ راتوق یعاعط هیلو هننرز وا هکروشد ه هقف وب
 نده وا هدنرکذتکن کل رلهلک هن ماشخا بوترج نده وا یتف و حابص نوڪ ا قمالتوا هکرود هرلهودو |

 د هنسهیحان و هنج وا كئبشرب هلیمط و یرمسک كداص (بصل ا) رداکد عوعس یدرفم كنوبو راهیلوا بئاغو

 اص كلذکر بصو هعیهگ یا هرابصاب هذخالاش و اهسأر یااه رابصا لا س "کل اءالم لاق هنمو ردرابصا یعج

 رن :ہ هلق ناسغ هلیعص ءلداص ( ربصلا) رواکر ابصا یعجج هدکنو روند هنس هچ راپ باصم قآ هلیعط و یرسسک |
 انعم دج روند هزو هلنیتصف(ربصلا) روند هضرا نالوا ولشاط لقچ هلنیتمط ربص وربصو ردیعسا نطب ر |

 ص ذخا لاق زونلواریعت هللا یرتوکن دن هد زمن اسل رون دننفپلالغ زسبتراط وزس و چل وا هلي لداص (تربصا ) |
 یربایربا ورونلوا ریبعت مج هکر وند هننمرخ هلغ شغل روبلق و شغل ریم و نز وو لیک الب هنم عام یهو ماعطلا نم +
 ووص دیدش كن هلیفیفح اضعب و هل دی دشت كنا رو یھ ؛لداص (تّرابصل ۱ رواکر ابص یعج روند هننغب شاط |

 دا ودنالف بوط رد بوشیاب هن رب یرب هدنرلب د لر اضوحو روند هددشدر دو هدننز وهرف (قربصلا روند

 ل هه رص و ردیماکاهد ر تّدش هکر وند هنطس و كنمابا شیقءاتشلاةربص ور ون د هنس هل وقم ليز ولو و هنسیقشف

 اس لاق رونلوا قالطا هغلشاطه راق یراکد ده رح هدننز ور ونت( روبص ما و وهدنن ز وناتک ( رابص "مال ردیدآ هدلب

 .ودیهادلایاروبص ماو تن "مایاوعقو لاقت رونلوا قالطاه دیهادو تفاو "رطایهو روبص ما ورابص ما

 د یجآ ع ونرپ 2 شف و فتا ينا کش کناف هد و فک نضل ۱) رونل وا قالطا هبهددش
 صو رونا وا ریبعت یا وزآ هدعدق "یکرت ردفراعتم هلم و سانلا نیب ردنده ودا هکردیسا كنسهراصع |

 اصصاهربص نم مام نب طیقل ردندامما هدشنز و هحرف (هربص])ز ردع كخاط ر فرشم هرزوا رهش مان زعت

 :ساتعمهریاصمرول وا ردصمند هلعافم رابص و هتسانعهدادس روند هنجاقط هشيش هدننزو باتک (رابصلا))

 اوطباروا وریاصو اوریصا لعوبش اهروک ناي هدر اصب كافل ۇم هکر دح راش+ | رابصوة رب اصما ذکی لع هن ر اص
 وفن زس هکر د هل.تهج قرت هالعا نداندا هقیقطا بسح نکل ردهباذعمر هچ رک هطبا رم و هریاصم هدنسهع رک |

 و + یهتنا ردکم دزس هل وا طم هب یهلایاقل قوش هلا زکر ارسا و لمګ هناناحصا و ءالب هللازکب ولق وریص هل |

 د یدنه رمت هدنزو نامر (رابصلا)لو هدننز و باغ (رابصلا ا روند هنشم ےل رم ےک احط عوار

 و ىنا یر و یزمرف لار 6ردیسهبنک شوت عن هدنزونیهج ریس و) روند هبهویم

 راشلا لاق × فکتسا اذا "یشلاربصتسا لا ردهنسانعم كلا ادم تفاثک هنسذر ( رابصتسالا آل رول وا هایس

 | | رص داعف ریصتس اف ءالا نم راخ ,یملا یا دعصب ناک لاق اما لع هش ع ناکو یاعت هله وقف ثیدلا هنمو

 اضمررهش ( ربصلارهشر) هب الا ناخد یهو ءام لا یوتسا م یلاعت هل وق ثل ذف اباصمراصفرک ارتوفثکتسا
 را لوش هدنزو هنابج(ۃرأبصلا )م وصلا رش وهو چ ربصلا رهش مص تیدطا هنموح راشلالاق *رونلواقالطا |

 ةرابص ضرا لاق هیلوا ر وصتم ك توا الضاهدنآبولوا و یتا رطو كاسک ون یکریابهکرونل وا قالطا

 هیاصا یاو هدننز وروم ز( روبنصلا ]ا رد دآقاقوصر هدنرهش و هدننززورجاه (ریاص)لذساشذف رشم ةظملغیا

 اار دما لح ید هد هف وکه لب وکس كن هل 4١ یاحویصق لداص (ءا را ) یلاعت هلاءاشنا ر ولکه دنلصف نون هلغل وا |
 هل وا عبطنم هلا تظلغو تم الم یغاربطو بويل وا یر كسم وت و هبکنا و ربابالصا هکر وند هض را راو" وزود لوشو
 هوا هدنکر و تشد هدیسراف هبل وا یر تابنهدن االصا و زود یک یس هالا هکرون د هعسا و یاضف لوش لوق ىلع

 هاو زارع روش د ةعسا و ءارصع سپ نوجما ثبت فرحموزا ONT رهصوبشآ و رونل وا ریبعت |

 ۱ كنار رد یراععو هلیضت كنارو كداص ردیراصم ىج رواوا ش ادا دراوت نیت ارز ردلکد هک كمد |

 ( هلیرسک )



 | هلق دق لاق ران دن ءروت لا کرد رابخ ندکلنا لاله هات روآ توت را تلهم ےہ ر قواو شا
 | اولنقامالسلا هيلع لاقف رخآ هلتق و الجر كسمالج ریف ثیدخا هنم و حراشلا لاق + هیلع ءربص لا و اربص
 هسف لحرا سبحول كلذکو هب هلعفک توع یتح تولل هسلج یذلا اوسبح ینعب هک راصاا | وربصا و لتاقلا

 رک اح هکدلنا نیم یمدآ ندا بترت نیم هکرونل وا قالطا هی لوشربصلا نیم و یسفن تربص لاق هدیرب “یش یلع
 رج  اح ہدننمط كلا نیم هلکلک مزال هنبحاص هلدتهج مکح لوق یلع هیلیا لاسما و سبح بویمرویلاص
 ربص نیم همدآر ربص و زفل وا قالطاربصلا نیعاک | هسلیا نیم دوخ دوخ مدآرب سپ یک صاصق نيم هلا روز وا

 هیلب و تبیصم رب همدآرب هکردیلباقم عزج ربص و هتمزا اذا ربصلا نيم لجرلا تربص لاق ردهنسانعم كلك مزال

 لاش ردنرابع ندتفلتق هللا لما و نوکس قرهلوا بقرتم هنلا وز :بویطا بارطضاو دایرف و شالت هدن ودحا

 اربص ه رص لاق رد هنسانعم قل وا لیفک هدننزو هرافس هرابص وربص وریبص و راص وهف عزج ضیقن لجرلا ربصا
 الیفک ییطعا یارعالا ةغبص یلعیتربصا لوقت ردهنسانعم كمر و لیفک و هب لفک اذا لّوالا بابلا نم ةرابص و

 ح راشلالاق+لتقلار وبصمیاةر وبص لج ر لاق ر ون دهمدآ لوتقم هلتهجربص نانل وارک د هلیصف ءلداص (ةروبصل|)
 نبع هکرونل وا قالطا هنیع لوش (ةروبصل۱) تولا ىلع ةس وبحلا سةنلا یه وة روبصلا نع یبن و تيد | هنم و

 یفیدنل وا رکذ دارم رول وا سوبحم ردق هحندا ادا یتیم لوا هکهلوا ش غل وا سبح هن رز وا كن مدآ ندا بتر |

 ۱ هدننمط هرو زم نیم نکل ردروبصم یحاص كنیم لوا هچرک هکر ید حراش * ردنم نالوا هلیقرط ربص هرزوآ |

 | چ ابدا ةروبصم نیم : ی لعفلح نم ثیدط اینو ةياهنلا فو لاق ردشل وا فوص وم هلا وبص ازاع هژغغ وا سبح

 اهل لیق و مک ةهج نماهبحاصا ةمزال تن اکو اهیلع سبح اپ زا یا رص نی لع فلح نم رخآقو تی

 تفیضاو ربصلاب تفصوف سبح یا اهلجا نم ربص امنا هلال روبصلا وه قيقا ىف اهبحاص ناکنا و ةروبصم |
 همدآ نالوا لمص* و نک اس ب ویلا دای رف و عزج هب هثداح و تبیصم (روبصلا )و (ریبصلا )و( ر اصلا )| زاحم هيلا

 حج ره كتعاج و موق ر ر والیفک یا هلا ریبص راص لاش ردهنسانعم لیفک ریبصو ردندلاحر "یاساراصو روند

 هغاط رییص و مهروما یف مهمدقم یا مهریبص وه لاق رونل وا قالطا هنرلاوشیپو سیر نالوا یطاصمو رومآ

 هرزوا باح هقفوب لوق ىلع روند هنسهراب باه ضای ریبص و هدننزو ءامرک رولکءاربص یعج رونل وا قالطا

 باع نالوا هرز واتنوکس بويع رو د وخ اب هاح ق يص شغلتاقهرز وا یر یر د وخاب هب اهم فشکو قیصنال وا

 لکا هکروند هکما هتف وب لوش ریبص و هلنیتعع رولکربص یعج روند هاهم نالوا ضای اقلطم دوخای هنسهراب |
 هن رزوا هکر وند 4 هتفوب لوش لوق یلع یک هتفوب یراکدتا طب هنتلآ بابک راردما طب هنتل آ كماعط قج هتل وآ

 یماعط هلفمالوا قبطو نګ لرابرع رارر و هنلا دوخای هنکو ا كتسکره بورات وق ماعط یصآ هدرانوکو دا

 ندنلضف هکلب بوی ا لی ج ینماقتنا هدنرقح دابعقاصع رویص و راردبا عضو هرزوا كما یتسهلوقم تا اص وصخ
 لاق یلاعت هانا % ثیدخا| هنمو ردیف رش مس كنالعا و "لحا تاذ ندا فقو وربخأت دوخاب هلماعم هلا وفع

 ردیع"ا یسرف كن هلبج ن . عفا روبص و رخ وبیا وفعب لب ةمقنلاب ةاصعلا لات یذلا مایا هک روبصا اینا |

 هل رسک كن هددشم داص و كنهزمه (رابصالا)لو هدننز و لاعتفا لصالاین (رابطصالالو هدننزولعفت( ربصتلا) |

 یلصا كننربطصا ربص یتعع رضا و ربطصا و هیلع ربصت لاق ردنمصتم یناکت نکل ردهنسانعم كلا ربص هدرلنو
 ردلهعتسم هنسانعم قلآصاصق رابطصا و یدنلوا ماغداو باق هداص یاط یدا ربطصا یلصا كنربصا وربتصا ر

 ان الف ریصا لاق ردهنسانعم كلا ما هلباربص همدآرب هل رسک كنهزمش ( رابصالا) هنم "صتقا اذا هنمریطصا لاش

 ات الف ربصا لاقت ردهنسانعم كمردتا لمح وربص هلا ریک ذت یتبقاعیالحما دوخاب هاست همدآ ر وربصلاب هما اذا

 هب هیهاد و تفآ رب و ةريبصلا لک | اذا لج لا ربصا لاق ردهنسانعم كلتا لک ۰ ریبص یا یرکذ و اربص ا اذآ

 قمروت وا بوقیچ هنس هبن كغاط نعي هرز وا ریبص و روبص ما عق واذا لج رلاربص ا لاقب ردهنسانعم قاواراچود |
 اق ردهنسانعم قلاب بوراص ینیزغآ كنهشیشو رکذیساکریبصلا ىلع دعق اذا لج رلاربصا لاقب رد هنساتعم |

 لاق رد هنمانعمكچشک | كر بیرق هغلیجآ یتعط لدوسو رابصلاب ةروراقلا ىا ةلج وللا س ًاردشاذ! لج رار تا
 | ىلاعتەلوقەنمو+ردلەعتسەەنسانەمكمردتا ثاربلدوتأر >هرزوا هتسنر وةرا رلا یلاهتض وج تدشا اذا نیل ريصا

 ردزاح انعموب هکر ید حراش + اهلها لم م هلجعا اموارانلا لها لاعا ىلع م هأرحاام یا ەچ رانلایلع مه ربصا اف

 ی هنسنر وربصلابهرحا امربص لقب رد دنسانمم كلام هل و بس دار خدو دزو لیتا

 نسا لمح وریص ندمدآر و ة ةربص هلعج اذا ماعطلاربص لاش رد هنسانعم كما نمرخ زدت راط و زسوچ وا



 سی ةامعا داصلا لصف ]»

۲ 

 اه هتل رس

 | ربجباهدنن ز ولاعف6 راهشلا)ر وهدنز :زوهلعانس(ةرهاشل) هبن یاروهشمو ریهشلج ولاا 1 ول وا یالطاهمدآ ]ادم

 ةرهاشم هرهاشلاق ردفعت وط هلقال همناسم و هلکلن وک هموایمهکهتن رد هنسانعم قم "و هلقايآیتس هلوقم راکتمدخ و
 | اھا ولا ادام ولار شا لاق رد هنسانعم كمك یآرب هل رسک ك نە زمه (راهشالا ) رهشلل ےک ایا ادا راھ شوا

 هلکه كنءزمه (رهاشالا) اهدالورهشفتلخداذاة ًارملا ترهشا لاق رد هنسانعم كم که نآیفجهروغ وطنوتاخ و

 ] ردیعج ك رھشا لصالایف ردقج هلوا یرافا ریبقآ قادام هکرونید هنضای كن هفوکش یراکدبدن رز عی ك سج را
 2 ما ونانآللاق رول وا فص وهنا ويح ی شید راس و هل وناخ عسا و یم وروق وولن|یسهد وکه دننزو هنیفس(یریهشلا)
 ریکراب هللا لبک كاب یسنجهروک هننابب كساس »ر ونب د هریک. رابه وکر هل رسک ك نیش( ةر هشل ال ةعساو ةضب ع یا ةريهش

 ردیسا كن رد هلسقرب ندمشخ هکر دیعما س رفعنا هدننز ونالس(نارهشا) ردقج هل وا ریکر ابقارمصقنال واهدننب

 ٠ | فورعم مو ر ندنمایا مظعا كن هنانکو ن هباه(ة روهشلا )ر دیم یس رف كن هسک مان لدا باهشن ةبلع(روهشم) ۱
 14 ةرهشلا وذ) ردیعما كنغا مصق كن هعي رن لهلهم هدننزو ةمظعم (ترهشلا) ردشن وا يطع دعق ور هدنآ هکر دیم

 .جورخ هرج نادبم هلکنآ ید راو یسهرهشرب رددبقل كنبراترضح سوا نب كام هناجدوبا ندمارک ب اعصا
 1 یدازلیااشاو رز هدنایح ملام ینادعانالک هنکو اهلفل وا رداه هدنناذ و بو رو یتلاص ییلاصنیفصلا نیب هدک دلبا

 .هیلع ابنا ناطلس هدنسهو زظ دحا و تک ارز وق هقشا ما رد دارم ند ھم ار هاظ

 یرو نم فیس یجدلوا بوروب هیصوت هلا ادا یتقحو اطعا فیسر د هاد وتا یرلترضح اصلا لضفا

 تر ااهغبم ةيشلان هدکدروک یتمارخ و راتفریراتمضحمرکآ لوسر هلکلیا ج ورخ هنادیم لرهداراتفروذخا
 نیطاب ءرلاو + ةمرکم لابفالا فو راعنیحایف × هدنس هعفص كموف م فیسو رايدر وي ¥ نطاولاهدهین الا ییاعت

 قمرافآ یرغاب هدنسهقرا كنه ود هدننز و هجرحد هلباهدحومیاب (ةرپهشلا ) یدنا م وسم یتدب * ردقلا نمو ال
 ا ردهنسانعمقفل رماح هک کی و باهشااذا بعبل ار دریهشلاه ردقم راغآ یر هرکصندقدلافاصدا رع هکر دهسانعم

 و نو ريح (رویهشلا و هاه ( ةریهشلا)ل و هدننز ورفعج( ریهشلا)ءاکبلل شهجا اذا اذکل لج لا ریهشلاق
 ورا كرون دهمدآ شلاق ت و هی هدندوج وزونهنکل بول واد رولناس وریپهدننزوهلج رفس(عربمنشلا) و ۱
 وص هناو سذ هدام وب لوق ىلع ةوق ةیقنامفو ةنسمیاةرپهنشو روپپشوربهش ةأ ما ورپهش لجر لا نو لوا ت روع |

 ریش ن ماصع ردن دیماسا رهش و سآ را مضض یاریهشلج ر لاق روند ه یشکو لشاب یربارهش وزفلتفص لاجر
 ادو ذهن وجرح هد (هشلالردیعا نارد نم نام نالوا یل

 وی كنبش (رجاهشلا) هحوطفم هریبکیاسآ را رپهشملج ر لاق رون ده هسک نالوایصبقر هل وایربا
 یتلا قج وجنال وا هدنشاب چواهدنزوجارحد (رادهشلالردق و یدرفم روندهن شوق له هات کس

 اذا ارادهش مالفلا و ةيراطا ردهش لاق ردص وص هموق رم تق و هکردهنسانعم كلا تکرحو یثم
 شین ؤم رون د هنالغ وا نزکب وب رو ردق هنشاب ینلآ ندنشاب چ واهدنن ز ورفعج( ردهشلا )"تسیلانینسثالث

 1 ]از فرم میظع یا ردهش نالف لاه روند همدآ ناشیلام یبحاص ءافرو تمعن و ناماسو تورثو هلباه

 3 روند هصخخثندا داسفا و هد روش یا نام هلقافت و هم "و لاقم لقنسانلانیب و نابزد و شحاف هلیرسک ك نیش

 وود هک ظیلغ و تشردو رون د همدا هماقلا ریصق وردو و سانلا نیبدسفم مان و شحافیا ةرادهش لج ر لاق

 كنيم( روزرهش )رون ده هسکنال واررو هلتدش و فنع و یدنل وارکد هکر دیفدا رم و هدنن ز وهرادهش(ةراذهشلا)
 مان روز هکردهدلبرپ هدننبب نادم هلا لی را هت وا نددادغب ردیسهنندم كنهسکمان لاصحلا نروز هلیصف كنارو

  سلفا رولکر شا یعج ردیع دق ےسا كن وکت بسهدنن ز و باتک ( رایش )ر دشمل وا فاضم هنعساهلغل وا یسهدرکان ریما

 1 هدننز و رفعج هلباهزمه (رعوص)) مچ ةلم هل داصل | لصف زود هل رسک كنيشرولکر یش و هلنیتمص رولکریش و هدننزو
 | قم وتلا ندهنسف ر یب هسکر هدننز ورپج (بصلا )ر دیم عضوم رب هد هنن دم هدننز و بارغ (راؤص )رد دآعضومزب

 یقیضلا ف اسما ربص هر وکه ناهد راصب كفل ؤم * هنع ه سبح اذا یناثلا بابلا نم اربص هنعان الف رص لاق رد هنسانعم

 | فلت قالطا هلیبسح عباقوفالخ ارد مام ظفل یلعفریص سپ فل ع الہ امت بح اذا ةب ا دلا تربص لوقتر دعوضوم هنسانعم
 | سفن سبح ند ا رط ضا وعز ج هدنع وق وتبيصمر رکا رول وا ۱

 ۳ روند ع زج هنلب اقم ر ونل وا ق الط ارېص نام۳ اکا هس رد

 | کا هسبا رول وا هدنعوف و هرجضم ٌهثداحر رکاو روند نج هنلباقمو تعاصماکا هسیا رولوا هده راحت رکاو
 نآرف روند لذم هنلباقمو ناک | هسیا رول وا هدنناب مالک اسما رکاو رونید ترج هنلباقمو ردصلا بحر

 وا رک شب یدآرب لنفلا ىلع .ناسنالا ریصو * یهتا ر دشا وا یالطا رام هنبسهاجج رانو هدم رک

 (شاط) 1

 لاشه



٩۲۷ Feو  

 ناتسسبو همالرت ردق هصلک هعدآ نوا ندعدآ قرق و رونل وا ریبعت مود هدیکرت هکر وند بیرج هب هع ره لقشم
 (رایشلا )راد د وخ + یناث و یرک هل وا هدیسرافرونل واریبعت كلل وا هدننیب لییکا روند هراشمو هرد هنس هعطق

 هروک هننای كح راش + ناسح نام یا رایش لیخ لا رولوا فص و هراتآ تيه بوخ و زوم هبسک ك نيش
 رد هنیماتعم كلا ش روت هدنرازاب تآ یی هادقلتاصی دوب هدننز و لیعفت ( ر وشتلا ) هدننز و دیس ردربشیدرفم

 ردهنسانعم كلشیا شیارب قج هلوا راسمرشو لصح و كجهدنا ابحو راع همدآرب و اهراش عع ةبادلار وش لاقت |
 بدی هیلارّوش لا رد هنتسانعم تراشا و هنم بت الفم لف اذا ر وش لاب یک كلیا فشک یتیرب تروغ]
 كکزاو و هلوا ردنا لا ردا یتغیدلوا بول وا هبک كناوبح هکرونل وا قالطا همدآ لوش (ریشتسلا) هیلااموا اذا |
 لئاخا فرعی راص اذا ریشتسم لغو لجر لا ردلعاف منا ندهراشتسا نالوا رکد ردلهعتسم جد هدناویح |

 یا راوشلا نع لاخ یلرتم لوقت رونل وا قالطا هنتالم و بابسا وا هلتالث تاکرح كنبش (ناوشلا) اهربغ نم

 فیطل و مرا هدننزو باحصم راوشو ردرب تروع هکر ونل وا قالطا هن ردو هاخو هن رکد كناسنا و تیبلا عاتم |

 ندروکذ مریوشت نالوا هنسانعم لیجخم هدننزو لعفت (رّوشتلا)ءاخ ر یارا وش جم ر لا رول وا فص و هلب نیس |

 یصق كيم (تروشلاو هدننزو ییوط (یروشلا) رّوشتف هر وش لا ردهنسانعم قلوا هدنمرش هکر دع واطم |
 ییعی ردلکد هلوعفم ردهلعفم ینز و كنهروشم و رد راما ندهروکذ م تراشا نالوا هنسانعم ما هلی كواوو |
 ئ ؛ر ورد هلی لوا ووكيمیرب رد را و تفل یکیا هدنسهلک هروشم هر وکه ناب كحابصم + ردلکد هرووشءیصا 3

 هکردهدننزو هنوعنو ی لوا وو صقل واو و كټ. روکهنلقت نام رکو ردهدنز و هنود ها تک 8

 رویصا هلف رګ هکر ديما رعصع هدننز و ناروح (ناروشلال ردفلاهرلن وب یلوق كفلۇم سپ رولوا چ واهروکهکو ]

 ناروش ةّرحو رولیکر با یراوص روم رفا ویتق هدناردیدآ كغاطرب هدنرق هندمقیقع ناروشو ردنابنیراکدید |
 روند ه هنسز شعب وب هلبا رویصآ ینعب هلا ناروش هدننز و ی ام E ندنراقلشاط هراق زاج

 هدننزو دیس (ریشلا ردیعم یرح تابنرب هدننز و یرکس (یروشلا) ناروشلاب غوبصم یا رّوشم بوث لاقت |
 لر واشم یا ریش نالف لاقت ردیروشممه هلرخآ امهدحا روند ه هسک نالوا یتیزکترروشم اّماد كمدرب ِ

 هدیس (ةرشلا) هدشنز و ءارعش رولکءاروش یعج نوجلدل وا یراکتروشم كهاشداب رونلوا قالطا هرزوو

 لاق رده راتعا فوصوم دات روند هثیش یحاص لاج و نسح ردتفص ندهراشو هروش نانل وا رکذهدننز و
 | تراشا هلکنا رونل وا قالطا هنغمرپ تداهش ینعب ههابس هلی كيم (ةریشلا ز ءانسح یا ةربش ةديصق |

 . ندنس هلق نادم هل رسک اوا و (رواشونن )ردد ه رقرب هدنساضق اراخ هل رسک نیش (نا وریش) نوچ ټدنل وا |
 | روند ه هتسن هتسارآو ولت ز ردل وعفم مسا ندهراشو هروش نانلوا رکذ هدننز و لوقم (روشملا) ردنطب رب

 ینبم هنتعاجش یرع ٌهباسن فبرشرون د هنالسرا هدیسراف هلیس هلاما كنپش (ریشلا) نت نه یا روشم "یش لاقب | ۱
 رها و حضاو سالان هلتهج تعانش و حق هنسن رب هليل وکس كناه و یعض كنبش (ة رهشلال ردشل وا بقلم هلکتا

 | مهلوق هنمو رولوا زاح یلامعتسا هدنتهج نسح وربخ هر وکه نا كح راش + ردقج هلوا قلباوسر كرو و |

 ین هرهظا اذا ثلاثلا بابل ا نم ارهش هرهش لاق رد هنسانعم كمردنلترهش یئیشرب هدننزو رهق (رهشلا) هه رهشلا | ۱

 یارهشلج ر لا ردل وعفم ی نعم روثل واقالطا هدنمشلادو ع لهارهشو ودشطا مهد اسب فل منا » ةعنش |

 هنت رهش رونل واقالطا هنآیکی و ردشفل وا سمت ندی آ یانعم رونل واقالطا هثیشنال وا .دناکش یسیتنسکی طول

 بول وانایع و مصاو ما لوفیلع هنسانعم رف هلیس هق راعموع رونل وقالطا هنآو لالهلایا رهشلا علط لقب ینبم |

 نوجبدل وا روهشم هلباره رونل واقالطا هف ورعم ددع ندمانا و رونل وا قالطا هدقدل وا ب رقم هغل وا لماک رد |

 ندمایا یکیدلیا عطق یلزانمزکس یمرکی رت هکردقج هلوا یژوزجرب كنهنسرب نانلوا رابتعا ؤزج یکیا نوا دارا

 ثالذک_ رهش ور وکر وهشورهشایعج رول وا رببعتیآ رب ځد هدیکر ترول وا نوک زوتطیم رکیهاکو زو وا هاک ردنرابع |
 هعف رفهاضتتا اذا تلاثلا بابلا نم | رهش هفیس رهش لاق هنسانعم كلتا فیس لس بوریص حلق هرز وا سان رول وا ردصما
 كمردنلترهش یدو هدننز ولیعفت (ریهشتلا ژرد ها ورا ورم وثدح بش وح نیر رهشردندیماسا رهش و سانلا لع |

 نعم هفیس رهش لاقب ردهنسانعم قمریص ملق هرز وا سان و هرهش ینعع | ریهشن اذکب هرهش لاقت رد هنسانعه |

 لاهرول وامزال و یّدعتم هنسانعم كفلت رهش هنس لواو كم ردن اترهش ی هنسنرب هدننز و لاعتفا ( راهش الا هرهش

 روکذ م هد هنسلا با ربطناب رکذ و فورعم یتلازم وردق سانا نیب (روهشلا )و هدننز وریما (یهلالهرتشاف ریس

 یبحاصناش و فرشوروک ذلا ناکلا فورعلا یاروهشموریهث لجر لاق رونل واقالطا همدآ نالوا فوصوتو



 ۱ ميل اد هدننزو ماو راهور و ذیساک ر دلپسند ران تنه ولام نسح روشو او روشلا هلسع یا
 یدنکی شم دوخاب كمت رو وكمردن رکسبودنانیک رد نوچا تئارا نس هام و ضعه یزشم هدرا زا دوخای

 | لاب ندناوق هک ایوک رد هنسانعم كمت روب بوریوچ وریک ورايا دوخاب قمالقوب بوب هند هلکمترکسو كمتروب بون
 رونلوا لامعتسا ید هدنمسق ه راج A ردا جارضسا یتسهبام كنهاد هلا لع لوا یک ر دا جارا

 "[ املقوا اهدنعام رظن اهالب وا اهیزتشم یلع ضرعلا دنع اهبکر وا اهضار اذا از وشو اروش ادا راک لاق
 كيدا مان درد نا یدیا یتشآ ود یعما هکروش ن روش نب روش ن روش ردندیماسا روشو ةمالا اذکو
 یوم كرانوب ردنیبم هرز واقل وایدج كنهسک مان لاکیم ندم ن هللادبع نالوا ی ودع هدنرتا مان هر وصقم

 [ روش نب عافعقو ردکعد نجا خاصم هدیسراف یتشآ و دو ردندنلسن مار ن درج دزب رانو و یدیاسٍاف كولم
  هراشا لاق ردفدارم ید هدانعم یکیا هلا راوشو روش نانلوا رک ذ هل سک كنهزمه (ةراشالا) ردندنیعبات

 ۱ ران او اموا اذا هیلاراشا لاق هد ی ننی کھ ون همدآرب یهنسرب و راش نعم ةبادلاراشاو |
 1 د را هسنل هلص ها یلع و هبجاحم وهنیعبو هدي هیلاراشا لاق رول واهلا شاق و هلازوکو هلا لا
 :بوداهرواشم هلا مدآرب مدآرب نوجا صوصخر الثم هکلب بویلوامما نالوا هلیقرط مکح دارم ندا

 ردیموهنداشراو هکر دتررابعندکع د هلشیا دوخا هلشبا مدآ لواهدک دید ی هیلشیا هسخوب یم هیلشیا یآ

 ۰ الا لاش

 : E ۳۳ لب جدو ادر ا هدنج ىلع ینعا یا ام یه 1
 رخا یتسیقلخ تثبه و هراش هکرد هنسانعم كف زوکیمهرظنمو مادنابوروعمیمیق راوط و هراشییعع

 7 ace هودروفپ و تنسحو تن اذا لبالا تراشتسالاق ردنرابع
 8 ک هاب رخانو بوخ مدارا یھ الا شف بر ةت ةقانلا OE ET ا

4 

 لا سر اف تستر رز وی روم یا

 ۱۳۳9۳/191 زا رس یسرازارطا اون وابیهتفسح و تند هراوخم دی
 جی ودول وایت شوک Sr TEE ی راد بوراقیچ لارا قلا رآ بویلیا نا هددغم

 4 ۳ كدر هکروش ده لوشهلیعض كيمویرسک كنم لاذ (راشم یذام) ر وند دن ی وکلا 1
 باتک (رابشلا )ورک ذاک (روشلا )و( ةراشلاوهدننرزهرم (ةروشلا )ردلوعفممسا ندهراشاراشمورون دهلاب یذام
 | نسحیاراوشو رایش و روش وةراش و ةروشوذ نالفلاق روند هلاج و نسح هدننز و باع ناو ووز و
 نم” رونلوا قالطا هکلزوعو رونل واقالطا هبهوسکو سابل و ردات هنسانعم تفایقو تئیهو لاجو
 یراسمرشو تلجح روند هغل وا لجځ هروش و رونل واقالطا هشيارآ و تف ز یکیدلیا نتزت كمدآر و هنسانعم |
 هلیصف كوم (ةراشلا) رون د هنجموک لاب دوب هدننزو هلوقم (ةروشملا]) ةلجللا ىا ةروشلا هتذخا لاق  هسانعم
 .  تنسحو تنم ادا اهتراشمو اهراوشم هی ادلا تذخا لاقت هنمو ردلهتس هنسانعم رظنمو تروص یدو

 ِ هباهراش«یهرید فل وم +رولکر اشم هلسیس هرمسکو رواشمیعج روند هالرتودرب هکر دهنضاتعم هریدهراشمو
 | یضرع عارذ شنا و لوط عارذش ما هرزوا یغدلوا .مهفنم نده اس تاهما ردشلیا فیرعت هللا هزادیبهراشمو

 (لفم)



 كلما اضاقت و قبضت هدننص هدام ر هب هسک رب هدننزو هحرحد (:رصعشا) روند هشد ورو نالوا هلتعرسم |

 | 6رانشلال رد دآ كغاطرب هدنراید لیذه ربصاع دوخاپ هلنبتخف ( ریصنعش)ققیض اذا هیلع مصعتلاقن رد هنسانعم

 | لاق روند هشیا نالوا روهشم هلتعاضف و تعانشو روند هب هصیقن و راعوبیعنالوامبقو دب كب هلبصف كنيش
 لوق ىلع كل ىب هكر  هدننز و ليعفت (رینشنلا) ةعنشلاب روهشلا مالااذكو راعلاو بيعلا حقا وه و رانشلاب ین |

 هدنن زو تیکس (رینشلا) هحطفو هب عع وا ه اماذا هيلع رش لاق ردهنسانعم كلا یاوسرو ریهشت هللا هصیقنرب

 ه هسکن ال وارثک ی ویع و رش و قلنا یس یا ةرینشورینش لج ر لاق رون د هم دآ جا نهد ویوخ د هاه (ةرینشل )و |

 كمدآیدتمو خاص هلینوکسكنون و یعتفكنيش (ةرنشل) رد دآ نطب رب ندی رع هدننزو تیکس (رینشونا) روند
 (یزش )ی کر ونس ر ون د ه یدکه دننزو یرابح(یرانش ) ځ اصلا لج رلا يشم یهو ةزشلا یشع لا روند هنشی ور وب
 كنيش(هرابنش) ردن رع" هب رور هدنس هیحات یذبو هرق ر هدنس هبحات هب دونعم هدنسهکل وارصم هدننز و یزج

 (ةرنشلا)یدنل وا رکذ هدنسهدام رخ (یبنشرابخال ردیعما هبرف یکیا هدنس هبق شل رصم هلن وکس كنو و یه#
 روئدهن قلا را كغم ر یکیا وز واکر انش نعجب هنسانعم عبصا روند هفمرپ ردفیعض هلیصق كنا و یعط كنات وكنیش

 یدیشل وا بقلم هلکن | هلغل وا یغمرب نا ز یدنا هعشطن یعساهکردمبقل كلم رندن ك ولم هلیصف كني (رانشلا وذ
 ندن رانامد ودرج نال وا ص وصخ هتنکو لمنامناخ هلکللا تشن بلغتلا قبرط ىلع بویل وا ندکو لم نادناخ رو نم

 ۱ ربتعم نوناقنال وا راکرد هدن ران هک ات یداردا راقتحا هلا هطاول و راضحا هلا رهق تسد یرلناوج ندا لا ردا |

 ناوجر مان ساون ودندریج نادناخ هن نوکر هروکهتنای كح راش » راهیلوا را وازس هتیکو لم دنسم دینساضتتم
 هنن راک متر اکو لوخد ههاکتولخ و راضحا هنفرط نوجا هطاول هداعلایع هدکدلیا عاقتسا یتغیدل وا ادیب اتم
 هتیفیک سان هدکد لیا ج ورخ هرشط و عطق یترسورکد لروفسم هلکلتسد ریت رو نم نا وج هدنماکنه ترشابم

 سالجا هتنطلس تخت لرهدا شاباش و یداشراهظا ود كدلبا صیلخت ندموسرم چب یزعاب رک هلغل وا فقا و
 كنيش (راشلا) هقزم اذا ه وئرتنش لا ردهنسانعم قلهراب بوترب اولا هدننز و هجرحد (ةتنشلا) رایدلیا
 ثكشا هدیکرت راربد جد ماملا لجرو ءاریج و ءالک و رانا سخ هد ص هکردب زعم یسراف راکنش هل میک

 قمر کوکو یلیوت نکیت نکین قاس قصالم هنیمز یتاب ردند ه ودا هکردقج هل وا تابنیراک ددا وجاوه و ل ورام
 |( ةر ذنشلا و (ةراذنشلا )زب هد را رب نالوا بیط ك ینا ربطرد | نیکنر یا دک د لر وس لارولوا ی زمرق یک ناقوهدتطلغ

 | یاز(فر شلاق شحاف وا رویغیا ةريذنشوةراذنشلجر لاق روند همدآ شحاف لوق یلع رویغ هل رسک راتیش
 | هدننزورفعج (رز شل نشخو ظلغاذا لج رار نش لاق رد هنسانعم قل وا ظیلغ و تشردهدننز و هجرحد هلا هع

 قلوانوغو هنسنربهدننزوهرّزنش (ةرصنشلا) ردکر کق لوا نګ ر اریش هدنو ردیعسا عض ومر وردیدآلجررپ

 ادیدش راص اذا “یشلا رصنش لاق ردهنسانعم قلوا ددشو یتاقو ظلغ اذا "یثلا رصنش لاق رد هنساتعم
 نصح رصنشو ةدش ىف یا ریصنش و ةرصنش یف مه لاق و رد هن رلانعم تدشو تظلغ دوب (ريصنشلا))

 مهتشاذا مجرظنش لا ردهنسانعم مانشدو بس كکوس هللا هج یاظ (ةرظنشلا) ردهنسانعم ذالمو لقعمو

 | یا ةریظنش و ریظنش لج رلاقب روند ه هسک نابزدب وجانعدب و یوخ د هب رسک كرانيش (یریظنشلا )و( ییظنشلا)
 بونلراو هبیغاشآ بوالتچ ندایق نیچلاب نالوا ینکر كغاط هکروند هنسهراب ایق لوش و شاخ اللا قس

 بولیربآندلبج نکر دو هلیعخ كنيش (ةروظنشلا ) روند هنج وا یروبس كغاط ماه هریظنش و هلو شمش ود
 ۱ هدننززو ریظنش هللا ه۶ نوغ (ریغنشلا) ردنطب رب ندبع هل رسک كنيش (ریظنشون )ل روند هنسهجرابابق نشود
 | ردرلعما ندنآ هلرسک كنيش (ةریغنشلا قو هدننز و هجرحد (ةرغنشلا)) روند ه هسک رازالدو نابزد و یوخدب

 | روتدهنسع رو هاشینج و طاشنو تدح كنق هقان هی رسک ك نیش (یرافتشلا لو هدنز و ةربظنش هاف (ءریفتشلا)

 | یدعا» هلغلوا رکو ب تیاغب ردسبقل عاشر ندنس هلق دز هدننز و یلعنف(یرفنشلا )روند هب هسک ی وخد (هریغتش لو
 | ردسحاص برعلا ةيمال ءديصق ردثالام ن ورع یعا هروک هنناب كحراش +ردشل وا لثم برمض * یرفنشلانم

 .هدننزو لجرفس (رهنشلا) فیفخ یا رافنش وه لاق روند همدآ فیفخو تسج هدننزو راطنق (رافتشلا)
 | هدن رعش هل عاش مان تلصل یی ان هيما هح رک هدننز ونو ریح(روقنیشل )ل روند ه یراق هج وق ك هاه (ةرهنشلا )و

 | هدننزو هاتکو باتک (ةرایشلا )و( رایشلا )لو هدنن زو رود( روشلا) ردشماطا ض رعت هسک هنربسفت نکل بولوا عقاو

 ةرايشو ارایش و اروش روشی لسحلا راش لاقب ردهنسانعم قغاص لاب ندناغن ولی ك راي (ةراشل )و( راشلالو
 ءروش رک اام لا رد ردصلاب هيم رونلوا قالطا هلاب شلغاص روشو ةبقولانم هجرس اذا ةراشم و اراشمو



 سه 4۲ وب

 | یهنسنفر و فخ اذا ممالایف رعث لا ردلمعتسم هنسانعم كعرد كباچ و تسج هدشیار و هعفر اذا بولا |
 لعفت (رعشلا) و هدشنز و لاعفنا (راعشن الا )اهل را اذا اهریغ و ةنيفسلارعث لاق ردهنسانعم كمرویلاص ۱
 | هنسانعم قفلرضاح هشیار رعش و روش ینعع رعشتو لجرا رمشنا لاق ردفدا رم هدل وا یانعم هلباریعشت هدننزو |

  (یرعشا) و هدنز و تیکم (یعشا )و هلیرسکكنيش (رعشلا بهت اذا ماللرعشت لاقنردیمزال یانعم هکر دلمعتسم |
 | هدننزویبق 6 یرعشلا) و هلنیتعض ( یرعشا )و هلنبتمسک «یرعشلا و هلیسهدش كنايو یصق كن ەددشمےمو كنيش ۱
 ۱ .قالطا همدا راذکر اکو نادراکقوبسمیم ه رح هطحاصم و روما عابط و هرهد تابلقت هدننزو ثدح (ییثلاوو

 " [ هدننزو زلف ( رم ) برر ومالا ف ضامیارعمو یرعشو یرعشو یرعشو "یرعشوربعشو رعشلجر لاشرونل وا
 هدننز و فتک (رعش)) دیدشیا "رمش رش لاق رونغیص را ردلاب هدنآ هک بوک رونلوا قالطا هشیانالوا راوشد و ددش

 بودا اض هرهشنال وا یکلملا ةدعاق ینعب یس هن دم كنتکلم دغس هدنسهکلوا ربنلا ءا ر وام هکر دیا سیهرفا نا |

 دنکر عث هلکطا انب موق رم یروب نم رهش لوق یلع رایدلبا قالطا دنک رش هلکلیا بیرخت و علق ییهروب نم ةندم

 ظفلت هلصف ییارو ناکسا یی” رایدد دنفرعم بونلو| بیرعت روند هه رق هدیکر یس هلک تنک ارز رایدلیا هیمست
 یلغوا كهاشداب مان سهررفا ندنم ٌهعبابت نالوای وسنم هیش رفارعش رو نهال وا ردشلیا زاحا ڭىفلۇم × ردن |

 علق یظفل دنک رایدید دنکر عش هلک لا رزو رز یوقرم رهشو رفس ردناتسکرت دالب هک رهنلا ءار وام بولوا ژ
 رده لات هکی دنا تنک لصا هدندنع راضعب و رد ییکر فص و دوخاب ردیس راف هکر د یضام ندندنک نالوا هنسانعم

 هلهچ و وب هدعطاق ناهر و رد هيظع *هدلب روهشم هل ٌرعم الاحو رایدید دنق رع" هلب رعت ردهنسانعم هبرق ردیکرتو
 روند هه رف هدیسراف دنکو ر ديما كنب رب ندنراهاش ناتسکرت هلص كيمو هم نیس رم هکر دموس رم

 فص و نوچکنا ردشلوا عظع رهش هتفر هتفر بودا راعا قرهلوا هب رق روفسم هاش ادتا یرو نم رهش

 ی هل رسک كنیش (رعشلا) ردفورعم یوغل ه ودج-نب رعثو» یهتنارلیدند دنقرعم هدن عمو دنکر هم هرز وا ییکرت
 كنيشیدو (ةرعشل )رد دآ لج ررب ورونلوا قالطا همدآ هاک اونادهدرخوریصب ودقانورونلوا قالطا همدآدرمناوج و ۱

 رلزصا رب نالوا "رشلهاو كناهفسیس هل وقم ی البج یردلابدا مرونلوآ قالطا نشی ور وب كن هسکه ابتو دساف هل رسک
 الف رک هکودیع | جزا ر هدنناسل رصم هدننز و باح ( راعثل ال دسافلا يشم یا ةرعشلا یشع لاق ردفج هلوا شی رود
 دننز ون ۱۳۱2 ) رییس عضومر بیم را وردا كفار هد هدنز ویا یتش) رد هادی راک دهر |

 ۱ ارا د نوب ریش هنتعاچ هکر د نطب ر ندنس هلق نال وخو رده رق ر هدنساضقو رم رهشو ردهدلب رب هد هینیمرا

 ا دج كرم نب هللادبع نب لیج ندارعش هدننزو مق (رعش )ل روند هف ورعم ره وج یرلکذید سام ا هدننزو رونت

 قالطا همدا مادقموتسج تباغب هداصم و روما هدننزوتیکس (ریعشلا)ر درامما لجررب و هقانرب و ردیمسآ یمرف
 ۰د و (ةب رثا ) ةع رس یاریعشهقان لا رونل واقالطا ه هقان هدنوروتسج و درشم یا ریش لجر لاقترونل وا
 س دا ویمط هدکنسیکیاو هلیصف كن هددشم یم و یرسکك نیشو یرسسک كنهددشم یم و كنیش ردرا وتغل ترد

 هنسانعم كب ہردلوا بول اچ هما فن هسک ر هل رسک ك نەز 6ام الا رونلوا قالطا هب هقان ك الاجو تسج جد و هلرعف 0

 اهشکا اذا لبالارعشا لاه رد هنسانعم كليا بور وس هلا لیحت و تع رسن یراوط و هج ردا اذا فیسلاب هرعشا لاقت
 یس ( مالا )و( ماشا )اهلا اذا هنق ورط لهجا ر مشا لاق رد هنسانعم قلق ةبكى  هقا ینیدشآروغپ واهلحما و
 ماشو اہنطب یلااھع رض ےضنادق ناک اذا ةرماشو مماش ةاش لاق ر ونلوا قالطا هل ويف نال وا شعب هننراق ب ولیکچ |

 لوصاب ةقزال تناك اذا ةرعشطم و ةراش ةثل لاقت رول وا فصو هننا شید نالوا قشپاب ك هم راب د كراشيد هرعشلع و

 ادع اذا لچ لا رم لاق رد هنسانعم قجاق بود رکس یکم دا ناي بوقروق هدننز و هرمز (ةرصحشلا نانسالا ۱
 ام لوقت وریکت اذا نالفرخمش لاقب رد هنسانعم كلعا تالربکت هدننزو هرجمش هلا همم یاخ (ةرخمشلا) عزف ودع

 |( لا )لاط اذا ىلا رمش لاق رد هنسانعمقما زوا كيدنن زورا رطبسا ( را رمش الا لربکلایا هرکس اهذه
 |[ ا فّاط هدزاج هدننز وریهاج (ںیخامشلا) لام یا رنیمشم لبج لاق رول وا فص و هطاط كسکو ب هدننز و عشقم

 | +هسکربکسو نیب دوخ هلیصق كن هددشم مو یرسک ك نیش (رضعشلارونل وا قالطا هلابج ههه رپ هدننابم شرج
 | هام ورف وصل و رون د ه هسک مع لاطلا س وجهو ت د هکردیب رعمیسرافزخاموشهدننز ولج رفس(رضمشل ا روند |

 اكسو كالاچو تسجو روند ههودهدنورو تسج هد نازو لج رفس هلا هم لاذ (رذیمشلا) رونلواقالطا |
 . | خدو هل مک ك نیش < ةراذعشلاا) هنسانعم جان ریس روند هشب وروب نال وا هلتع رس كبو روند همالغ ح ورکبسو

 000 )ر ر مرر راباا) رنز ورضج نم ا)روتددناتوا كالاج و تجإ
 زا



 کت

۱ 

 |یراقوب باوا ندقاحابو ندردلاب و رمش ینعم اریعشآ رعش لاق ردفدارم هدل وا یانعم یکیا هلبا رعش هدننزو لیعفت

 هدنم و رد لورن NS كنعاجبو نکی هدنضرا ةارمیرکشو ام و لغ یاب دارا جرفل
 ترکش لا ردهنسانعمقمقیچ توروس زنا دف كجوک ندنرابدكن جاغآ امرخ رولواردصمرکش و رد دآ ك غاطرب
 لا ردهنسانعم قلوط لب دوس یم هم كناویح هنیتعف (رکتلا) هریکش تین اذا لّوالا بابلا نمارکش ةا |
 تنه اذا ةبادلا ترکش لاق ردهنسانعم كمروع راوط و اهعرض "التما اذا عبارلا بابلانم ارکش ةقانلا ترکش

 هلام اهم اذا انالف رکش لا ردهنسانعم قلوا قوج یسنکر و لخلادعب لوفیلع كلا تادرمناوج مدآ رب و
 | ترکش لاق ردهننسانعم قمیچ بوروس راریلفو رانادف هدرخ ندنسد كجاغاو هل دعب هؤاطع رزغ وا |

 نالوایلتع هلا دوس یس هم هدنزو راثکم (راکشلا) و هدننزو هحرف (ع ركشلا) ریکشلا ابنم جرخاذا ةرجشلا

 تاحرف ر ولک ت ارکشو هدننزو یرکس رولکی رکشو هدنن زو یراکس یر واک ی راکش یعج كن رکش روند هب هقا |
 ةرزفم یا 2 ةرکشم بشع لاق رولوا فصو هراقلت وا نالوا ولدوس كب هژرحصف كفاکو كي 5 رکشلا) هدنزو

 اب التما اذا عرضلا رکشا لاق رد هنسانعم قلوط هلبا دوس یس هم كناویح هل رسک كنهزمه (راکشالا) نیلا

 قمقبچ بو روس رانادفهزاتندن د كجاغاو مهلباترکشاذام وقلارکشالاق ردهنسانعمقفل واطیرهود كم دار و |
 رد هنسانعم قل واولطب وط هلباد وس هم ځد و هدننزو لاعتفا ( راکتشالا) هریکش ج رخ اذا لنا ر کشا لاق رد هنسانعم |

 ینعیاهرطم دج اذا ءاعسلا ترکتشا لاقت رد هنسانعم قغاي یلقنافاصیرومناب هلدولب و التما اذا عرضلا رکتشا لاقب

 قوغوص دوخاب یما هداوهو رطلاب تتا اذا حاب رلا ترکتشا لاق ردهنسانعم كمروتکر ومغل لی و اهعق و دتشآ
 كلیا رودقم فرص بویلابچ هدکمرکس بولیو اندنشا اذا دربلا و را رکتشا لا ردهنسانعم قلوا تشم

 هدرخ نالوا هدنرببد یسیلپ كنم تآ هدننزو ریما (ربکشلا) دهنجا اذا هودع یف لجرا رکتشا لاق رد هنسانعم
 لیقو روند ههود هدرخو روند هلق نالوا یغوط هنویو هنغالوق كنساعق و كنم زو كناسناو روند هوت

 ددحهرکصتدقد روق بولوص و روند هنسهدرخ نالوا هدنرلقلا را و هدنراب د كغلت وا و كنب راکلی شوق ویوتو

 ناب هدنربد كراجاغا لوي و روند هلان هزاتو رت نالوا هدنفلارا رللام شع روقو روند هغلت وا نانل هزات زونه |

 قالطاهنجاغآ امرخ و روند هنادف و هریلفنب هدنسیغاشا یرلکدز وا و هدنرس د كنجاغآ امرخ ةصاخ ور ون د هنادف |
 كجافاوروند هنلادجاغا هزاتو روندهغاریب هد رخ تب هند ارقام رد تب روا

 هک روند هنل وق یراقد راقیچ ندرب هقتشب بورتاپ هرب كنهعصا و هلنیتعص 2 رولکر کش یعجكنع وم روند هنغوبق

 رک د هلناصف (ة ر کشلا )ر دف رصتم ندلاعتفا و ندعبار باب و ندلاعفا باب یسهلج كران و رونل واریبعت هم ردلاط |

 تلفح اذا ةرکشلا نمز اذه لاق ردهنسانعم قلوط هلا دوس یس هم كنهقان هکر دذ وخ ام ندنظفل رکشنال وا

 بعص ن سشبنیرکشب و لئاو ن رکب ن لع نب رکشی ردندیماسا هدننز و مصن (رکشی)) عب ب رلا نم لپ الا
 اد رای شیق و زا ندنسهب کر ديما غاط رب هدنس هکلوا سلدناهدن زا سر کا ردب ردب < ی

 (رکش) ردسبقل رذنلا نب دمع ندظامح ندنن زو ق (رکش رددآ كن هطآر ۹۳ زو رفز (رکغ) زا

 رجا ردي رعم یسراف رک اچ هلی كفاک € یرکاشلا ل ردندلاجر مالعا هدننزو رهوج (رکوش) هلیمط كانيش |

 قرەلوا عج راکشو ردیعج كنهیصان هکر دهثسانعم یصاوت (راک- لا روند هراکتمدخو روندهدافرا و

 تبه لاش رولوا فص و هحایر ددد شو تخ هدنز و هرهتشم (2 رکتعل۱) ریس هربکش هک ای وک ردلمعتسم |

 دوخاب رددآتابن عونرب رددزنابز هلرعط كفاکو هلیصف كفاکو  كنيش (نارکیشلا ل ةددشلا یا ةركتشملا حایرلا |
 رده وا نارکو ش نالوا باوص دوخاب ردشلنا مه و یره وج هدنطیض هلماحما ردقل وا هلا هلم نالوا باوص |

 ردرسفم هللا ناردلاب هدب ر و یدزب تفن و سرود هدیس راف و م وسره هدناونع نارکو ش هدناد رفم عیج تابنوب

 ردذ وخأم ندنسانعمنل "الما رد هنسانعم كع “رک ت ولاشو هزوسلراهل راه هلا هسک ر هدننز و هلعافم(ةرکاشمل ا

 هل کا لوقت رد هنسانعه كبزتسوکر دا سابس و رکش یتسفن یدنک مدار و هتاف اذا تدا هنرک اش لو 1

 یرکش ةردف لاق رول وا فص و هنسهچلک تا ولغای و زوم" هدننز و یرکس (یرکشلا) رکاش هل ینا هترا یا
 رد هنسانعكلتا ر ورم ها راتفر و مارخ لوفیلع هلن دح و دح هلبن وکس كم و یصق ك نیش (رعشا) ةنیمس یا محفل ا نم ۱

 ریش لاق ردهنسانعم كمزو بوکج ی هنسنر و الات وا اداح مع اذا لول بابل رم ارعش لجرلا رمش لا

 :(یمشتلا ترم مرمص یا همرص اذا للا ریش لاق ر رد هنسانعم كم امرخ یتق و مسکن دجاغاو هصلق اذا "یشلا |

 | ریش لا ردیسهوبش وی همادقاو هکمترکس رونا واریبعت قمهفیص یراقاجاب هکرد هنسانعم كمهرچ بویغبص |



 لطم

ir 

 ه هبرق نالوا ندنابتفسو رددآ مدق نصحرپهدنرید نیرح هدننزو منم (رفشا) زدیدآ عضون هدندروب |

 | هدننزو رفص (رقش) ردمدآ هدلب رب هدنسهکل وا سلدناهدننو روبص (روقش)) روند هب هساکو حدق كوپ و روند |

 | هدنزو هرم (مرفش) ردنا كنهدلب رب و كىوصرب های كنيش (رقشإ) ردیمسا كن هطآرب هدنسهکل وا سلدنا |

 ردریکل نیةرکن نبا هدننزو هرقن (هرقش) ردندبع لاجر بعکن ب ةعیر ن ةرفشو ددا نب تدنن ءرقش ردندیماسا

 عاش مان همرلا وذ هك يح كي” (رقاشلا) رددآ نایلر هدنن نبا هلا روحا هدنسابرد نم هلنیتمط (رقش
AT E RTOS AEE۱ اه  

 ۳ ۱ تی

 هب و رددآ هل كچ وکر ب هدنع لكف كنم ره (رقاشالا) روند هزوس نالپ ما

 ا و نسخ نفی كلار و بولی یناسحا هلبعص كنبث (رکشلا) رونل وا قالطا هلابج هنر
 هکردترابع ندکطا انثو حدم ییمعنعو نسحم و هعاشا و رشنهسان بولب ین ةر یاو تل
 لا۶ا ,دقدتل اا ندنفرط لاق قحو زدص وصخ هدب ناه ندحراوج رکش ضعبلادنع ردیلباقم |

 ؛رکش هروک هنناب هدریاصب كفل وم + رونلوا لامعتسا ا لا اچ کڅ و ررنل وا دارا ټا زا هدایع

 ۲ کرد ولقم ندنلشفا رشک هدندنع راضمپ ردنرابع ندکلیا راهظا هسات بودا روپ 5 یتمعت یکیدلیا ماعنا

 ردذوخأم ندنلوق یرکش نبع كراب رع ضعبلا دنع و رد هنسانعمرتس رفکن ال وا یذض هکهتن ردهثسانعم
 رول وا هللا بلق یرب ردهرز وا برض چ وا نکش ورول وا اتمام هيلع عنملا رک ذ نم ءالتما رکش سپ ردهنسانعم

 شیاتسو اخ هننسحم و منم هکرولوا ہلا ناسل یتا ردترابع ندنافرعو رّوصت یمن یعیدل وا لئان ندنفرط
 ز واهدعاق شب ورد رابع ندکلیا تافاکم هبعنم قاقصتس الا ردقب هکرول وا هلا هراس را وج ثلا »ردت رابع |

 | متکی تم یکیدلیا ماعثا و كلا تبح هروکشم و كلیا عضاوت و لاهتبا و عوضخ هروکشه رکاش
 ۱۶ ايتا و فرم هر یفیدغلشوخ كمعنم تن لوا و كلعا شیاتس و ان ک1 و كلنا فارتعا و
 رابتعا و "دع یلیفط یکسفن هتم نانل واماعنا اکسرکش هکیدیدراصلا نودج ندماقح بابراو *ردترابع

 لضف ضح بولنا دع قعسم ولها هنت نانل وا نازرا اکس یکسفن یدنکر کش نا ایت یر
 رکد هکیدلاقو ردنرابع ندکلب یروصق و زج ندرکشیادا رکش هکیدد ناع واو + ردترابع ندکملا
 هدنبرکش و رول وامدهنم رکش یانن هدقدل وا مدعنمیرب ندرانآ هلغل ان و ساسا ؛ارکش سج.دعاوق
 . و دف هد وجوم عن یسهرغ ازش و ررر قضاوق یی رظاو ادم تانع و دسلا را و لاوقا

 نام ا و دیحوتیرکش كصاوخ بول واهرز وانادما تّوق و سبلم وریطمیرکشكماوع و بول وادیص
 2 بج وم خد م رکش کہ دما رکش دن هکهاکر د نب برای هکر اید دمالسلا هيلع یندوادرول وا عقا وهرزوا

 هلرکشو دج ءالع و رلیدروپ د وادابیترکش ن ال 9 هدنباوج یلاعت یراب بانج ردههظع تمعن رب

 مالغا رکش هتبلا نيللا دج هلغلوا عقاو + رکشلا سأردج لا 9 هدئدح نکل رایدلیا ملکت ہدنباب یتیلضفا

 و رد رابعندنا زاحم و ترفغم هدابعرکشندننناح یلاعت قح ردروکش یماس مسارب ندهیهلا یانسح ءاعما و

 . | ۵۱ ندتهچ تاقلعتم دج و ردصخا ندنتهج تاقلعتمو "ما ندنتهج بابسا و عاونا ر کش هکردوب قرف 1۳9

 | رکشو «یهتنایدنلوا لامعتسا قرهلوا مسا هدعب بول وا ردصم لصالایف رکشو ردصخا ندنتهج بابساو |
 _  رکشو لاب رکشو هللرکشو هللارکشو انارکش و اروکش و ارکش هلرکشوهرکش لاق رارول واردصم نارکشوروکشو ۱
 | یمه دعت هسفن و رد بم هلباقم یمه دعت با ابو ردح تفا ی هب دعت هم مال هکر ,دح راش + هللا ةمعنب ویا دم |

 تاور لوقنم ندر ع ترضح الّوا یلوق رفکنالو كركشن هدنونفیاد و ردص وصخ هراعشا ردرکنم هدندنع |
 شت لاق رد هنسانعم كما ا غ یدو هدنز و لعقت کما دل و هجا ودزا ایات ردلکد تباث |
 ۱1۳7 الجز لاق روت ددمدآ ندا ساپسو رکشقوجردفصو ةغلابم هدننزو روبص (روکشلا) رکش ینعم ههالب |

 | روکش ادلاق رونل وا قالطا هه اد نالوارولو نموت وق كرهدا افتکا هلا فلع هجزآو رکشلارثکیا

 ۰ روندەنجل كنم ر لو لادا كتر وع هلي وکس كفاك و یصف ك نبش (کنلا) فلعلا ةلف ىلع نست تراصاذا |

 عا عاب ركثلاوجىغبلا رکشنه یبنل م السلا هيلع هنا یاب یف وحراشلال i رد هنسانعم عاچو ردتفاهدهبسسک» رک ك نیش

 (ج) او



a ٩۲۱ بس 

 ران داشوکی هصطرب هصقو مب مدلیاتایح راب و راکلقن هت رخ اید قره واجآ ن کیا ام ءراعش لاوما ردفو

 هکالهیک ک اله تروص منب بوتقاط زار یکم راه اریپوبشا تروع یغنقایآ رونل وا زاین یرال لا جترت هلتفر هلاح |
 (ةزفشلا)) ردیدآ كغاطرب هدهمرکم کم هدننزو رفز (رفش الا و هبضغ نم یلاعتّلاب ذوعت ردشل وا راچ ود |

 هزفشیخدوب هدننزورا رطبسا (رازتفشالا و اوق رفت اذا موقلارفش لاق ردهنسانعمقل وا م هدنک رپ هدننزو هجرحد |

 لاق ردهنسانعم قلوا هراب هراب بولیرق یرلهتسارک و یرللاد كجاغآو ق و رفت اذا “فلا فش شا لاق 0

 عشقم ( "فشلا )هران تعسنا اذا جارسلا غشا لاق رد هنسانعم كفل هلعش كب غارچ و رمسكت اذا دوملا ا
 هدهبوتو هلیق نارابق و روند ه هسک نارابق بورروا یراب و ندوفروفار ندقوغ وص د

 (رنفشلا) روند دتیش نا روط بولیکید هکر دهنسانعم بصتنمو زونل ؤا رەت رج هکر دنسانعم ریش د 1

 قنغاط هدن زو ۍرفضخ ( یونفملا) روند همدآق لوق شقک ت وکو د یرابق تكنسهدوکنوت هدننزو

 هکه دنس باود رولوا نتوص هناساو تاود ردفص و ندنرفش هدننز و رجا هلفاق (یقشالا ) رد هنسانعم قّرفتم |

 یب ر وفویسلی رونلواریب هتلاهدیکر هوا یزمرق ید یعد ر وقو یسیلب بولوا ی نمرو ناص یکنر ردیعس# تادا مھ
۱ 
 لزفرونلواریب هت لا رق هک هل واب راف قلب حرف هنضابب كنس ەرشب هدناسناو رونلواربعت یروط هکر وند تیکه نالوا هايس | |

 كنهرارزنب طیقل و لسم نب ةبيتقو دج نب ناو مرقشاو رونل وا قالطا هناق شمش وب وارةشاو ردقجهلوا مدآ و ازکب |

 لاق ردهنسانعم قلوا رقشا مدآ و تآ ردراردصم هلبط كنيش (ةرقشلا)) و هلنیتصف (رقشل) ردیعما یراسرف
 رفشاك هدننزو رارجا (رارقشالارقشا ناک اذاسمامناو عبارلا بابلانم ةرقشو ارقشرقش و لجر لاو سرفلارقش |
 نداقر ءارقشو رد وم لرقشاهدننز و ءارج (ءارقشلا) ةغلابمیتعب رقشا ناک ادا سرفلا "رقشا لا ردهنسانعمقل وا |

 طوسلاتلطبام اتش * نالوا د زاب ز برعلانیب ردیعمآ یراسرف دكرفعجن دلاخ دوخاب هم ذج ن ربهز و یبضلارذنم

 هدها رلالخ بول وا مزام هن دصقم تعم وراوس ه هموق م سرفر وب نم نال وا ی حاصر د ًاشنمكن ا + رارقشلاىلا

 لیصح یل مدآ نالوا هرزوا بلطمر یا ردنا هدایز یی وب او یکم همتا لبا یچماق نوجعا لیجمت

 بلطبیابلطب هلوف وةلصام اتیشینامهلوقح راشلالاق *رونل وا برص هدقدل وا بيرق هغل وا غرافندن [هلااضق و

 | اراق کنان نت ديسا ءارقشو هدب نم بولطلا جارضتسال فنعب نمیف برضي یصقتسلایف لاقو ابنم وعلا
 یبحاص و یسیدنکه هکر عمرب ما رققلا درد ماشا * لثملاامنمو ردنعما یعارصق كنهسک مان مطال نب ناطشو ردیعمآ 7

 ینبحاص هلغمال وا طبض یشاب ولردر بودا تلدرس نکردیک هلع ر لوق ىلع ردشل وا لثم هدتمأش هلغفل و ۱ لتق |
 ندر یسیکیا هلکم هر دشت نکل بودنا وات رپهف رط هوا هلکلک ءرد روغلادیعب رب هن را رذکه ر نکیا را بولا مدوخ

 ود یدل واهن ءارتشیدلوب تاح هلتمالس یحاص بول وا لاله وتسکش ینو كخعارصق هدقدل وا طقاس 4 هرد |

 كن هسک مانمشجن 2 ةي ءا رقشلوق ىلع یدلیالقن ین هعق و هلیمالک الجر اه رش دعب مف ءارقشلا نا ەراندنالاۇس |

 ثعاب یسطا لاله بولکت سار هنن ولوق یدنک هدقدنآ ج ن نوجا كع همالغرب رديمما ىعارصق كنلع وا
 نم ةيواعم و ردا یرلقارصق كنهسک مان یصقفلا طوحو كن هع ر ی لهلهم ءارتشو یدل وا لثم برص
 كنوصر هقشپ هده داب و ردیعنا وصر نیلبحانیب هد هم عو رددآ یول وق قارصق كنغارصق مان تیز ككدسا |

 ءایتنالا ناطلس ترضح هیلا موم ردروک ذم هدشدح هنع ہللا یضر ینالکلا ن هرکس ن لس نیو رج هکر ددا |
 لئان هاکلیا عاطقتسا ییضارا نالوا ES مان ءارتش و هه دعس و دوف و هنهاکرد اباصتلا لضفا هیلع ۱

 كمك کر ديما نامعنلا قناقش هدننزو فتک «رقشلال ردیدا هبرق رب هدنسهیحان هماع هارتش و یدیشل وا دوصقم |

 هدننز ونا (نارقشلا )و هدننز ونامت ر راتشلاالرولکت ارقشیعجج و هرتشیدرفم رول وا كنر لآر دراکد د یک چ |

۱ 



 سو ٩۲۰ وب

 : | هدنز و هحرف (ةرغشلا )رون د هن رانک ك نج رف یخ د و (رفاشلا )ءالعانم هنیحان یا هریفشو یدا ولا رفش ىلع دعق لاق
 3 بولکه ت وېش هدکدشروس هن رانک ك نج رف رک ذ نامههکرونل وا قالطا هنوتاخ لوش هدننزو هنیفس (ةریغشلا) و

 :E بویل وا تجاح هکلشیا هقوچ یکی غارزم برع ینعیهلوا عناق هعاجج هجزآلوق یلعهلوا ردبا لازنا لاخا
 ارس لرف اهرفش یف اهتوهش دحت تناکاذا ةريفش و ةرفش أما لاق هلوا ردبا ظوظح یافیتسا ها ریسب لع

 ۱ قمردشلاچ هن رارانکی حرف كنوناخ یرکذ نکر دنا عاج هد زو رس (رفشلا) هربنیاب حاکنلانم ةعناق یه وا

 2 لک شاکرد ەنسانعم درفو دحارفش و عاملان اهرفش د اذا لوالا تابلانم ارفش ةأرملا رف لامس ردهنسانعم

 ۱ ةرافش را ترفش لاف رد مانا قل وارد ا لانا اعیرس ینعب بیزق یتوهش كنوناخ هدننزو هرافس(زاغشلا)
 هش هدننزو هر (ةرفشل ال صقن اذا "یشلا رفش لاقي ردهنسمانعم كلك و اهتوهش تبرق اذا عبارلا بابلام
 هالا ین لاق دحا یا رفش و رفش و ةرفش رادلابام لاق ردکمد هسکو سکه کرد هنسانعم درفو دحا یک رفش و

 هاخ ردٌیاج هدننزو دعقمو هدننزوربنم (رفشلا) فرطت نبع امام مهلوقک رفشاذ یا نیعلا رفش نموه
 و «لثادو روتلوا ناسا داد داش کر زا وام ردفاشم یهجزون 5 هنفاد زد كف

 ۱ هلن دودا را در تاج هد ردق وب ت جاش هلو یتسهشطابتیفیک هلو یتغمندنتاپلاحرهاظهلکا

 e EEE EEE Ef ا E تر نابل و

 E ۱ اما یوم

 ِ رد نالوا هجزا و هجراط هدننزو ثدح (رفشلا) روند هنسیقتحص یصشوباب و هدح یا ةرفشلا لماک

 ذا لاق رول وا فصو هغالوق لوس و یربا هدننزو هیالز (فیرافشلا) لیلق قیض یا رفشم شیع لاق

 : وا یراکددیاهص اتو ناشولم برم لوشهدنزو یا یرافشلا)تیشعیا

 ی ریل یلامل اهلی یط والا من ناک اذا یراق خو لا فا ولا كيو كوپلسو كشوک ی تاو

 ا هطآرب هدننایم رطق ها لاوا هدننزو باغ (رافش) ممدلا للا وخرلا ماوقلا ليوطلا وأ میرم
 رود اتو رد كندسک ما حرس ی نا نده هعارخ هی تنش (رفتلاون)

 ءریفر بودا روهظ یناهک ان لیسر هدنق ورب هدنرایدنمهکردشلتا لقن ماشه نیا نالواریس "نفماما

 * یشابو بول وا رامان رهوجم تیقیذ هدنغمرپ رهو رالافثخو ردنب وزابو رکز الب عضو نیز رشید: |
 رو روا لواوحولرب وتوبات ر ولم هلبااېنارک ل اوما قیراغتو سیا

 ف هدحن لف نیحط نمدع ین ایل قرو نمدم یتذال تثعبف انیلع ًاطباف فسوب ىلا انریام تثعب رفشیذ تف
 او نج ریلف می نا تاک کیا لف ناف بیر هدف یر نم دم نا هدف بذنب

 8 نش هتکلم نالوا زیهاکرارق هکردوب مالک موهفم شع اریطست هب دحول لو یتفیدل وا توف ندنلجآ
 اقج هل وا مزلسلا هيلع فسوب تربضح هکهفسو نالوارمصمزر نه یزهج هربخذ نوجا كلا بلج هربخذ هاکلیا

 نوا كمروتک بولوب نوادمرب ندلحرب بورب و شموک دمر هزمت اوخ ضعب هلکلک | بوکصک كدلیا لاسرا
 لاسرا هفارطا و ماست نونلا دمر اد دج هل نا تد وع تسدیهن بویمهلوا بایرفظ هلهج ور هدزمکیدلا نییمت
 تدوعدبموت 131 یار موز روت نم رحم نا لر مرخ الا هب را تعج زاس و ام هن دلیا

 | راکم اجا هلغمالوا اود هعوج تلع اعطق مدلیا لوانت بور دنوکوا یک نوا هدنمرکد ینوناتمرب لوا هلکاا

 ( ردقو )



 هلرخآ یرهم رر بویلر و رهم هنیفرط ردترابع ندا ج وزن نالا ررب نیف رط رم ود اوز
 كن رب ره یراکدلیا ج وز هرزوا طورشمو حورشم هجو لوق یلع رونل وا دع رم هکایوک بولوا یعضب

 ةضاشم و اراغش ان الف لجرلا شاش لاق یک یسهع رح راسو یسهرشمه و یرق ردص وص هعمل وا یسابرفا

 اب "صخم وا یرخالامضبةدحا و لک قادص رهمریغب یرخا هج وب نا ىلع ةأرما هبحاص دحاو لک وز اذا 0
 | رد حصا ین لوقهروک هنناب راسو هناهنو كحابصم + ردعجار ه هک انمریعخ یهدنلوق اهب فل وم + بئارقلا ۱
 ندنسانعم عاسنا دوخاب دعب دوخاب ردعفن ص رهم هدنراهنایم ار ز ردذوخ ام ندنسانعم بلکلا لجر عفرو و |

 عقاو حاکن هم رو هدن ران هک ارت ودارک آر اشعو باعا الاحورد یېنم هلش دح هک مالسالا یف راغشالالعوب و ردذ وخأم |
 | راصتقا فلۇم» ود ا تام مک و وده دواک ر هسک ی کیا راغشو٭×یہتنا راردیا ریبعت كشك دهد رند رولوا |

 یسیر بوقیچ ناول ررب ید ندنعشد فرط هنن رالباقم هلغمتیچ رر رر راروالد هک نادم ارم ردشلیا

 هدنقول وا ردقج هل وا قعفاتص اکا ند ر یسیکیا وچ ورخ ځد یرب ندن رادف رطكنوب هرز وا بلاغ لوا هل وا نویز ۰
 *هدزاب ین آسکرههلغلوا یلاخندیماح و یلا و هکرول وا فص وه هدلبلوش(ة:ضاشلالراردبا ادن ويد راغشال راغشال

 دحاةراغنم عنتمتال تناک اذااهلج رة غاشةدلب لاق ردذ وخ ام ندنسانعم بلکل ج رعفرەلوا ردنتم هکنات راغو بهم

 ر هده وام" هدننزو روبص (روغش) ردیما كن ود روغپ رب (ضاش) ردیدآ عضومرب هرغاش و ام نعیا اه ولی
 رم د راقایا هدقدنل وا ترشابم هکلنب هن رزوا هکر ونل وا قالطا ه هقان ولی وب كسکوب لوش روغش و رددآ عضو |

 و
 یا روغشةقا لاق روند ه هقانولعلعت نال وار ردلاق نی رقابا نوا كغ هلن وس ب وصاب هن راقایا یک باک ر تم 4 وا |

 نکا ردکم د كسکو دارم هکر دکعدماعسلا ی ةلب وط یل و لب وط كفل وم + بکر ل تذغا ادا اهن او رفش  ةلب وط |
 رهدن رق هیک اطفا| هلیعض كنیش(رغشلا)رددآ قلتوا عون ر هدننز و روفصع رورغشلا)ردوب یدا e ومآ

 یکی شاط كنب سان هکر دیم ارج ر هدن رق هکمو ردیدآعض ومربابهدلب ر هدنز و یرکس(یرغشل ال ردیدآ هنیصح علق

 غرافیاراغش فرظلا رون ده هنس شوب شلاشو یکه دنیا هدننز و باح( راغشلا ]لر ارنب هن راهن اد ب وصاب کا

 | كتهودكکراوءالاةریثک یا راغشرابآ وراغش ب لاق رد واسم چب ودرفم روند ه یي وق نالوا قوچ ك یبوصو
 هح او روند اج هدننز و هراس (ةراغشلا) رر د نازاغش هرارمط یهدنناب یکی هکر ددآ ری دنا

 | هلوا قیصحص و ولکن ږدو دنوقیمادنا و اضعاهکروند هلا ويح و ناسفا لوش هدنزو رهوح 6 شوت

 ردنبقل كنس هلبقهرازف یببهدننزز وماطق راغش ال هنسانعم هلخ ود روند هنکندامرخ هدننز و هلصوح(تغوشلا)ل

 هنسانعم رام رات و ناغط راط رد اح هده رسک ك رال وا و هلاک( رغب رغش)ردمدآ هلګ رب هدماش قشمد(ر وغاشلا)

 ردراع"الصالاینرلن وب وای هتک بولو ارام راتو چوب یربره یتعی هج و لک یف یا رغب رغش | وق رفت لاق ردلهعتسه ۰
 هکهتن ردشفلف ینبم هرزوا چ یرارخآو دحاو مسا ب بیک لا دعب بول وا هنسسانعم مت طوقم رغبو قرت رفش

 ا قارا ODS یجدیراسکرترذمرذش وةر ةرعص و یدنل وا بدنا |

 د هرفط لرەدىا تاهابمو رطف هلقل زا ورب الاب همداو ۳4 اذا ةالفلا ف رغتشا لاق ردهنسانعم

 فالتخا و ددرتهتوایرب هلغل وا عقحجت و نا وارف یره ود كن هسکرب و رنعقا و لواطتیا انیلع رغتشا لوقت رد هنسانعم |
 رد هنسانعمقل وا ناوارف ك یسیاص كنەنسنز و تفلتخاو تۉك اذا لب الا ترفتشالاق رد هنسانعم قل وا رز وآ
 طلتخا اذا مالا رفتشا لا ردهنسانعم قلوا هدب روشو قشراق صوصخر و عسقاو ژاکاذا ددعلا رغتشا لاق

 هبف یدامت اذا چ ٩ ما یف رغشت لاق ر رد هنسانعم كما ىدامت و لغ وت هدشیا ازسان و بة رب هدنن ز و لعفت (یفشتلا)

 كلب كب و هربس یف دهطا لذ اذاریعبلا رغشت لاَس رد هنسانعم كلا رودقم فرص هدکعرو یعق هودو قبل و

 هرارب یفیدل وا مطقنم كنب رارمط كن و که ندب هلی هی هشت(ناغاشلا له ودع "دتشا اذا ریعبلا رغشت لاق رد هنسانعم

 ( رفغشلا )قلم “یس یاریغش لجر لاق روند همدآ یوخدب هدننز و تیکس(یغشلا رو وا ولفرط یکیا زود
 یسهجوز كنهسک مان ینا عالا قوطلا وبا رفغش قرهبل وا فزعم و روند هنوتاخ رلدو لزوک هدننز و رفعمج
 ردقج هل وا رب ناب كىرک هکر وند هنکوک ك رب نب كیرک هدنفابق زوک هلی وکس كناف و یعض كنیش (رفشلا) ردیعما
 كحرف و ردع وضوم یانعم لصا هکر وند هنس هیحات كئيشره و ردرکذم روک ذم ظفل و رد راج هد هلبص# كنيش

 هن رانک ندشناح یراقو كاچو كنهردورک ذیساک ردکم د هسک هکردهنسانعم درف و دحا رفشو روند هن رانک
 كنغاد ود كنعسق هود و ردفدا مم هدرلانعم یکل وا یکی هلبا رفش هدننزوریما (ریفشلا) رونل وا قالطا هنسهیحان و"

 روند هنسهیحان و رانک ندفرط تسوا كباچ و كنءرد یکرفش و رول وا هقفوب یک یزغآ قاچ هکرونید هن رانک |



 اد کاملا رس

 PEN هدنرطق نم ثاذکلیهسو ردب راکدید یاش یارعش یا و یناع از ا اردا یسەین لوهحت

 | یکیا یرلنببام راردا عولط هرکصندازوج ران و و یدا راردا شتسرب هعازخون ندنرع ه یناعیارعش ردبکو ک
 ۱ ۱ یارعشنال والئام .هبونجر دکتر خرسكچوک ل امهلامشیرکیدو نشورو كوي لث ام 4 ر ونجیرب رد رادقم هارين ۱

 [ ردهدنزغآ ل رغصا بلکند هی ونج ر وص هکر د راک د د یماشو ءاصیمنالوا لئام هلاعش و ردقج هلوا ینام یا رعش وروبع ۱
 2 یرلفدل وا فورعم هب ونا بک ا وکلا نیب رونل واقالطا نارهاوخ ود هران وب هدیس راف ردهدنزغآ ك رك بلک ی نام و
 . رانا یماش یارعشهلب طلا بازتغا وروبع یه رحم هلا لیهسدیفخ روبع هکر هکراردبا معز هلل وش ردقالطا ثعاب
 قره وا فرصنمربغ هلی وکس كنب ویصق كانيش (رعش) یهتنا ردشل وا نیعلا صغ یالتبم لر هیلبا کب ندنتقرف
 ندنان اءاعما هکر کم ردلکد مولعمیتلعكنفص عنم هکر ردح راش ردیدآ كغاط ر هدندروب بالک ون .دوخاب علسونم |

 4 ۱۱ ن ناتا )ردا كفار هدندالب مثج ون هل تک كبش (عش) 0 نوا

 عاوناوهکآو ف وراجثاردیدآ كغاط رب هدنرق لصومو روند هنعون لشي لئامهزوب ندنعو قلتوا روش یرلکدد
 زو یلاسک «یراعش) زدیم یعرمضلنا هللا دبع نیا هدننزو ناغګ (نارعشا)ل ردلابج رعا لام الام هلا

 3 یرابوت روند هن رایرواب كش وق یراکدد لات رف هلتاصف (تایرعشلا) ردیعما كوصرب تار تار

 هد زو هآریج (ءاریعشا) ردیعما سرفرب هدنسهلسف تاطبح هدننزو روبص (روعشلا) نوچغیدل وا هدنزرط
 رکی نالوایدنزرف كنوتاخ لوا لوق ىلع ردیسهدلا وهلسقرب دا نب ةبض تذ ءاریعش ردندنا وسنءاعما وردیدآ رب
 نت زج راعشلا وذ و ردندباحصا هکردسبقل ین رابخا "ینادمهلا طمن نب كالام هل رسک ك ج (راعشملا وذ)لردمبقل كمن
 هن راد ماش هدیق وراف تفالخ نامز یا ناشیذو فی رش هدننب یوق هدنم هک ی نادمهلا "ی طعانلا عفا

 ۱ ۱ وب مو یدلیادازآ ینسهلجج یدبارا و یکولم دبع رفن كی تردزکلای هدنسهریاد بودا
 " 1 هلاوق ندا امدا تلرعاش نکیا لکد ردنقم و تلام هب دیمظن توق و عاش هدنسسفن (یعاشنلا ال رلیدل وا بسقنم
 | ناب هکردیعما یر زوج هدننزو روفصء(روصعشلا ) عاش هلا هسفننم یربیا یعاشیامعاشنم وهلاق روید
 ,نوتاخر هدننز ورفعج( رفعش)) ردقج هل وا ليج ران هکردم وس رم هلبایدنهزوج هدنس هذ كح راشردکع دیزوج

 ردنا یسرف كن هسک مان یضلا ثراطا نبریمو ردفراعتم هلا ةالعسلا ون هکردیعما نطب رب ندهیلع ون وردیدآ
 < هلا دعم نیغ( ریغشل ال ردشم طا تاجاهم هلکنا عاشمان شعر هکر د عاش رب ندنسهلسق بلک هلباه(هرفهش)

 دن هم لا رلیدلیا فیعصت ران دیا ےس رولبا هم*یازیو ردروناح یراکد دلاقج هکر دیعمایوآنا هدننزو

 زا هلئوجس FETA اذا څر لا ترغشت لاق ردهنسانعم كا! قر هل رو لپ هدننزو
 ۳ ۱ :لوق نوا رك نوسلپال وبتل کر د هنسانعمقم ردلاقت تغایا ر یم كوك

 ۹ 9 =| ندعضومرپ یهسکر و لابف وا لمل وا لابهیلج ر یدحا عفراذا ثلاثلا بابلانم ارغش بلکلا رغشلاق

 | لجرلا رغش لاق ردهنسانعم قمل وا دیعب اقلطمو هجرخا اذا ضرالانعات الف رغش لاق ردهنسانعم كلبا

 لاو یضاقلا نم دعب اذا دلبلارغش لا ردهنسانعم قلوا دیعب نده نو اوو یانی ر ةصاخ و |

 ۱ هنتآ ندنفرط یراهم كن هقان شکوچ هلبشاب روغپو اوق ةرفت اذا سانلا رغش لاق ردهنسانعم قلوا هدنک رو
 فرق ا وربض لف نم قونلا تحت هسأر برض اذا لصفلا رغش لاق هشآ هن رز وا بو ردلاق هک ارد هنسانعم قمروا

 دل وا یانعم راردبا هدا را یتسانعم هظفح سانلا تولع هکیرالوق بیرغلایف یلجرب ترغش كرلبعو اهعرصیف
 وع :(روفشا)ردکید ما لمت همان نوما هظفاح ینس هرمز ءاب غ عب هلمسبس یتیاجو ظفح راپ ضردذوخأم

 | اروغش ةآرملا لج رلارغش لا رد هنسانعم قم ردلاق یراق ود یک ع ینیراقایا كن وتاخ ¿ نوجاعاجمدآنداعاجهدننزو |

 ۳ رز لاق 8 ا قمردل یدنک ی یراقایا هدروب نم ماکنهنوتاخو حاکنلل اهباجر عفراذا لوالا بابلانم
 | ردهنمانعم قلاق اخ ندفرصتم ندا تیاجو طبض هدلبدوخا ضرار و یهترغشفاهیلجر عفراذاةأرملا لجراا
 | كنوتاخ نوچ ا عاج دوب هل سک كنهزمه (راغشالا) اهطبضب و اهیمم دحا اب قب ل اذا ضزالا ترغشلاق
 ] ردهنسانعم قمل وا هناص ندل و داوص و اهرغش نعم ةأرملا لجرلا رغشا لا ردهنسانعم قمردلاق یراق وب ینیرافایا

 أ ترغشا لاق نالا كق هجاهنتبول وا هغرالاندهداح راب و ویلا هم ةيحال ی راص اذا لهنلا رغشا لاق
  رغشا لاق ردهنسانعم قاق ندهبساح و طبض هلغل وا قنغاط تولاغوح تاسحو ةللاسل ان ء تدرفنا ادا ةعفرلا

e0 |هددیلهاج هدننزو هلعافم (ةیغاشلا و هل رسک كنپش (راغشل ا) هل دتهب ن نیکو ریفننا اذا هيلع  

 [أ نوت راک هدنلباقم دنهل عوز نولخرکب !نفدیآ رخارب دز لوا وردک يا حاکت هنوکر بند راج کت نالو

 (جوزت )



sS ٩۱۷ = 

 | شیق بوما لوزن اروا لییسیانبا اوا تارا دا “م کرونل وا قالطاءرلجانآ لوش تبانءدرب نالواهدزا و |

 | (رعشلا) رارونل هکلوکه سیا زای ورارونصا هلکمن دا نوطوا ندرلنآو هلغغوروقندناراب ود ر اع ون بوریکهتنلآ هسیا
 یعج رونلوا قالطا هنعضوم قج هنل وا ادا كج كسانم رعشمو روند هجاغآ نانل وا رکذ دوب هدننزو دعقم

 ةرهاظل | هلاعم ما عام و"ساوح | یعاشلا هدر اصب فل وم * رکذیساک روند ید هراعش و هریعش هکدتن زدهاشم

 | اهمظعم هدارو رونل وا قالطا هج كسانم "لحرهو هیناسنا اح ره رعشم هلکلیا ربسشت هلبترابع "ساومل
 ۱ ردژباج هد لب سیک كم هدنوب هکمارح رعشمو ردعجار هکسانمریعط هکردقلوا اهعضوم ییاوص ردطلغ یر |

 رایدلیا هو ران دبا "نظر ونل وا قالطا هغاط كچ وکر هدن رق كنآر دراو ءانب دن رز واابلاح هکر ونل واقالطا هب هفلدزم
 نا دریا هروک هکو هلغل وا موسم هدننا ونع ةفلدزلاپهدنضعب و ةفلدزملا هد هذ ضمپ هکرید حراش |
 2 ةفلد مرغ -ابلبج مارطارعشلا و كسانلا عضاوم یعاشلاهدحابصم و +ردقل وا هجهلبوب نالوا یک ورول وا كعد
 .دنح هلغل وا نیپم هلیرابع 2ل الا ساب هيبشتلا ىلع اهسکی مهضعب و روهشملا ىلع ةحوتفم هيو حزف ریس و

 لوقو و رار د ځد حزق اکا هکردقجهلوا لبج یغیدلوا فقا و كماما هروک نا كن واضي وردنا دات یه هنا |

 هد هع رک تیآ ورد ینبم هنتمرحقیص و هللا مارح و هنغندل وا تدابع ہم یس هیس رعشم و ردشلعا دی أت هلف رش ثیدح

 یعو جا دعام ند رح "یدا وكن هفلد نمآلا وردلضفارکذ هدلحنال وا بیرقاکاا ر زیدور وما راسا رعشلادنع ال

 دل هلغل وا مزال قلوا انتتسم سسح"یدا و نکل رول وا جګ ید یسهخس ةفلدزلا هروک هلا و سپ ردفقوم

 رون د هنکلموکك ناسا راعشلص ارونل وا قالطا هنلوح كنعسف تاه دنن ز و باتک 6 راعشل )یهتنار دچار هش هینأت
 كنجویدنل وا لامعتسا هد هل وقل واو هدنل وج تآ هذعب ن و دل وا سام رابق روت دهنسابل نالوا سام هند الط و
 باصصا هکر د جرم +ر دن دروعش و هکر ون د هتمالع یراکد لیا نییعتهدن ران نوجا كلعا بوینت نیر یو هدن راماکنهرفسو
 یهتنا یدنا راشلبا راعشین وال افت رد ما لعف ندهتاما هکیدنا یس هلک تما تمایراراعشهد رلکنجیژنک | كمارک

 لوک روند هن راوتر وا تس وا یراکدن ورو كجهداظفح ندرومب ییراقعشی و ییراوتر وا شاب كنا وسنراعش و |

 یعججیدنلوا رکذ هکه تنر دتغل هد هلیصف كنيشهدن و رونل واقالطا هجاغآ ورد رطمتمالع هکرونل وا قالطا هنسوتلروک
 نالیک ندننل ار اثدو هنسانعم توم یتیم هنغیدلوا یمولعكاسکر هرونلوا قالطا هکلواراعشو هلنیتمط ر ولکر عشو رولکرعش |
 (:عاشلا)ر دراج هد هلیصف كانيش هدن و نوچ دلوا سام هرالبقر دسابل نالبک هر زوا تا هداس یک كلموکهکرون د هسابل

 هرعشف هرعاش لاق رونل وا لامعتسا هد هبلاغم بابو ردهتسانعم كمي وس رعش هلبرب یر یاش یکیا هدننزو هلعافم

 تخل ارامش اهم ماناذا ۶ ةأرلا عاشلاقن ردهنسانعم قمو وا بوتاب هرجا راعشرب هلتروع و هنمرعشا ناکیآ
 لاقرولکر اعش یعج هتسانعم ةا دهم هند رونلوا قالطا هنس هود نابرق ولتمالع نالوا نوڃا محهدننز و هنیفس

 ةربعشب یمدن ناب عت یا رعشناهنال لب یم وتلا تدب یا یدهماس یا هال هل راعش اولحم ال یلاعت هل وق هنمو راشلا

 قاح و هنرمت بوزود هدنلکش هبرا ندرومد دوخاب ندشموک هکروند ه هنسنلوث هریعش و اب رعشت ةددح یا |
 ی شؤم تجدنا ی رعش رم شر ون وایت هوا دیک ردا راونسا نو اطبض هناص
 ردترابع ندنرانآ و تامالع و كسانم ردهروب نم *هریعش یدرفم کلا راعش  رونل وا قالطا هنلحم كجهدیا ادا

 هن دابع كنالاعت قح هکرونلوا قالطا هچ اعم لوق ىلع ی ۳ ک نیبارف حذو فوقوو راج یو

 هلوق هنمو ېک تافعوانمو ه ومع وافص ردنرابع ند هنیعم و هلم عضا ومیرلکدلیا مما هلکسانمیادا و مایقهد رار وا
 كنيش(ةراعشل )اهم ایقلاب ما واهبلا هللا بدن یتلا هم اعم وا هنامالعو هکسانم یهو الا لا رت اعش یظعب نمویلاعت
 ه هب را ندنسنجتابوبحهدننزوریما(یعشلارونل وا قالطا هح كسانم عضوم یدو یک هریعش و رعشم هل |

 بحاصمو ریشع كمدآ ر ریعش و ردهریعش یدرفم ردشلوازاتهلتمالع ندنادغب هک وک روندوج هدیسزاف ۋۇ

 ب نسخا مركلادبع زج د نداحص رددآ هلګرپ هددادغبو ردلوقنم ند وون ماماوبو رونلوا قالطا هنمدمشو
 RS را رورعشلا )رد دآعضوم رب هدندالب لیذهو ردیعا ےلقا رهدنسهکوا سلدناو ردندا روایلع

 ۳9 هتسانعم رامرات و هدنکآرب ر راعش ورولکر ,راعشیعجردیع وهدرخ لروحمنال وایردارب كرابخ هکر وند
 رایدتکب ولوا رام رانا ز عشقی قابا لا یکر لکن دیس نعي نابذلا لثم نبق رفتم یا ةرحدنق وا ناذش رب راعشا وبهذ لاق

 | هدننز ویرکذ(یرعش)یکب یباعشردقوب یدرفم كن هموق رم لکو ردیدآ نوب وارب هدن رانی برع لافطا رراغشو
 | نت و ر رح |

 هرزوا برع زا رر دايما ۳



RANE نهنسلز ۱۳ EE 

 یراراطسآ كىا تها یودبهکرد هنسانعمتم هشود لبق هرچا یحنوفكنهنسن ىس هلوتم همزج و هلا اذا هب ورعالاهرعشا |

 نینجا رعشا لاقب رد هنسانعمكفلیوت و قغلیقیرواپ نال واهدنن راق یمانا و رعشب هنطباذا فطخارعشا لاق ردهدنرب |

 هيلع و اهنینج تا اذا ةقانلا ترعشا لاقب رد هنسانعم كم روش ودیر واب شغلیوتیمسق نا ویح ورعشلا هيلع تدناذا |

 هکردلمهعتس هنسانعم قاب هاتو مغ هنو ر دو هریغ هسبل |اذا راعشلاهرعش | لاق رد هنسانعم كمردیکر اعش هب هسک رب ورعش |
 یدعتم هنسانعم قمردشپاب هثیشر ییشر و «قزلاذا یلق مهلارعثا لاق رول واهدنس هباثم لیق نالوا هدند ایوک |

 نوجا قنات بولي یتیرب یر هقرفرهلوقیلع كلا ادن هلبراراعشهقرف ره هدکنج و هب هقزلااذا هبهرعشالاشرول وا

 مو اراعشمهسفن ال اولعجوا مهراعشب | ودان اذا موقلارعشا لاق رد هنسانعم قلق نییعت و عض و راعش هنب رایدنک |

 هلا فرط غاص كنکعروا دارم هکردهنسانعم كلا ناشن و تمالع نوچ ا مالعا هنسهود نابرق ندنکسانم
 اهلعاذا ةندبلا رعشا لاق هل وا ناشن هنغیدل واقلنابرق هک ان رارداناقبوت رود هلا هنسنر دوخای بودا "قشرادقمرب

 رعشا لاق ردهنسانعم كمرو هناوزارب هغاحم و هنرغ و مدلا رهظب یتحامنعطب وا اهدلج "قشپ ناوهو التصاب 

 هثیش نالوا تبان هدعسج هلیصف هلغل وا شد کم كنيعو ىق ك نيش ( رعشلاا) ةربعش اهل لعجاذا لصنلا و |

 یعججراریدرب و هو و فوص هکوب هکتن رونل وا ریبعتلیف هدیکرتویوم هدیس راف هکر دیسادعامندیوت و ندکوب روند [
 :رونل وا هبانک ندعج هلا هرعش نو هل اه رد هرعشیدرفم هلی رسک ك نیش رولکر اعش و رولکر وعش و راعشا

 | یک یناعنص (ینارعشلا )و هدننز و فتک (رعشلا ) رونلوا قالطا هنا رفع زو هراجشاو تابنرعشو هلبرابتعا تعاجج |
 مشو رعشا لجر لاق روند یجدرعشا هک هتن روند ه یثک نالوا نوزوا و قوچ یرالبق یکی هدنسهدوک [| . .
 رعش لاقت ردهنسانعم قلوا وللبقروک یس هدوک مدآرب هلنیتصف ( رعشلا) هل وط و رعشلا ریثک یا ینارعش و ارجل 

 سانلانیب هلبازابتمالوا هکایوکر دند ر وعش وب هکر د هنسانعم قل و یبحاص هلوک و هرعشژنک اذا عبارلا بابلا نم ارعش |
 | إإإ ةرعش تت تت لاق ةصاخ روند هنلققیساق هل رسک كنیش ( رعشلا) ادىبع كلم اذا لجرلارعش لا رول وا مولعم

 (ارعشلا) روند هرایف لب رو رهقالع تیلم روند هیسقو روند هر نت لبق هدنتلا كکبوکو هنعرعش یا 1
 هدنچر یمانا یروای یکراعشا هدننزو لیعفت (ریعشتلا) روند هنلبق قساق یخدوب هلا دمو یرسک كنيش 1

 كمهشود لیق هننابط دوخاب هنرب یراطسا كتهمزج و رعشلا هيلع تس اذا نينا رعش لاق رد هنسانعم كيوت

  epeeهدنجر یمانا یرواب هدرلنو هدننز ولعفت (رعشنلا و راعشتسالا ) رعشب هنطب اذا فلارعش 1

  ۱غ رد هنسانعم كيك راعش راعشتسا و رعشلا هيلع تبن اذا رعشتو نینجا رعشتسا لا
  ۱ا هدهنسانعم فوخراعضا هدنورد قره زا سلام دا هکر دم رعشلسبلذ لجارمشتسا ۲
 | لوش هدننزو هحرف (ةرعشلا) یهتا رد ذوخأم ندراعشا نالوا لمعتسم هنسانعم همان و مه قازلا ردشفلوا مسر |

 | ا هد رزبد لوف لع هلوا زان اق یرقنرط بوت لب امد دنا را یراقن ه هکرول وا فصو هنوبق 1912 3
 اہکر ی الاک ادجت یتلایه وا نایمدنف امهلظ نیب رعشلا تبن تناک اذا ةرعش ءاش لاق روند هنوبق نالوا ضراع

E 3 (مارعشلا) رد هیق نالول نشخ و تشرد و روند هتزوعوللبقزوك رد وم ندنس هلک عشا هدننزو ءارج 
 ید تنوشخ نکل ردشلنا بی وصت یغلوا ةثيبخو طیلفت ینیراهضسف ةنشخ حراش * رد هلبراستعا فوصوم | .
 رول وا فصو هنفآ نال وارکنمو مظع هد هبت رم كج هيلا لوبقلقع ءارعش و ردلکد دیعب یقالطا هلغل وا عالم ه هدام [  .

 هکروک هارعشو ةرکضیا ءارب و ةيهاد و ءارعش ةبهاد لاق ردلمعتسم هدلحوب ید ءار و هکه نت اطلاقاولنورتقول 

 عونرب و ةريثک یا ءارعش ةعاج لاق رونل وا قالطا هنهورک ناسنا ولتیعج ك. و ةورفلا یا ءارعش هیلعو هنأر

 لوی یرلکدتاریبعت تله ینو ردنا تن وش وا هنیسق كيوک و كشا و هود رول وا لزقد وخای لوک هکر ديما كنيس |
 هنوکر و ردیعما دلرصشر ناتماونا سم یفیدارا تی ا اتا یاس زادینو ۱

 ناتستخ ردقوچ یا لوق ىلع ولج انآ ءارعش ور درب ارب
 ه هاب شل وا قلوروف و قیلتچیتعب شمورو جاغاو هوا رجا تاذیا ءارعش ضرا لا 7 تیم |

 | قالطا هلاسموف نروت قلتوایس هلوقم یصنو رحم اهسأر رمخلتناک اذا ءارعش ةض ور لاق روند هرازغمو |
 | باصم ( راعشل )هل نیش ر واک رعشیعجج یدنلوارکذ هکهت رول وا فص و هب هیهاد یظع و دیدشو رونلوا |

 مالم یغاریطو فلا زجل یا رامشلا ةريثک ةض ور لاقن رون د هغلجافا قلتچشا وا ته ]هو یربهدننزو |



 ۱ رد انعم كمشل و یری ابا دک هدنن زو هلعاغم 62 رطاشلا) ردیدآ e دنیا یادی

 لوقتروند هوشموق نالوالصتمیمهناخ دوخاب یمه وا هلیس هی

eيدار رض كن( رم و و وو  

 یکیا نوا هک هدننزو ءاخویشم (ءاروعشلا )و راه (ةروعشلا) و هدننزو روسیم (رومشلا)و هدنز و هوش
 | هکر د هنسانعم كلبا لاردا هج وبا ب و راو هنس هقبقدو ازم هلناطفو نهذو اک ذ بودی ف شوخ ین هنن ر ردردضم |
 یرعشو یرعشو ةثلثم ةرعشو ارعشو ارعش رعشو هب رعش لاق رونل وا ریبعت هللا قمنا ندنو رول وا "صخا ندلګ
 كفلۇم × هلقعو هل نطف وه ع اذا سماغناو لوالا بابلانم ءاروعشمو ةروعشمو ارنومشنو دراو زا اا

 |ذخا یسانعم ړع نالوا هلهج و تق د ندنآ ردع وصوم هلبق هلبصف كنيش رعش لصا هروک هناي هدراصب

 ۱ | نقيل یا عنصام نالف نعو نالفلو ان الف یرعش تیل مهلوق هنمو * یهتنا یدنلف عرفت یناعم هصنو فرصت و |
 نت بلاف هدنو زوملوقو موظنم مالک هل رسک كئیش رعش و مديل ییغیدباب هن كنالف یدیل و نعي ترعش |

 کت یدلوا قالطا ثعاب یزاتما و فرش هلببس هبفاقو نزو كن هموظنم نکل بول وارعش ع ره هچرک ردشل وا ۱

  لرعش هرز وا روک ذم هجو هکر د ح راش » رولکر اعشایعج ردشلوا بلاغ لامعتسا مع هدایرث و هقف هدنعب شاع
 رعش ه هن وزوم تیداخا و تایآ Fe هلدصف دل وا بول وا ربتعم تناطف و نهذ لاعآ هدنذخأم

 | لاق ردهنسانعم كل وس مالکی نقم و موظنمو نوزوم یکهدیصق و لزغ هلیصف كنيش رعش و رعش و زغل وا قالا
 اوو لرو یک ناتمام با لوقا ارعش لاق اذا سامنا و لوالابابلانم ارعشو ارعشرعش و نالفرع2

 هایم و هتزبش لاعفا ساخ باب هکرید جیرتم + رعشلا داجا اذا نالفرعش لاق ردهنسانعم كلعوس ع وبطعو
 | کلب زل وا فرصت ندسماخ باب هدنقح یراعاش مردلاق ینعن ردربهاج یاضترمربخا لوق هلغل وا قلعتم

 | مان لبعد هدفلس یدل ر وک اور یا د كن هب اطموش هلتبسانمو رونلوا دارا هدنفح عاش عبطلاب بول وا داز ردام

 ( هفیطا ) نوا یو ست 2 تبب یکیدلیا هّوفت هشيم یدنا رون ریظن یب عاش هج عز هکی دارا و تس ودر عاش |

 اشنا یتتبب * یزاضلا لذنم قشعیال ناک ن م اجو » رارفلا ةي: سيل ددش بطااذ نا » وبشا نوکر ر یدا زلوا

 | هرز واهوت*یازیناثو ءا را وا عارصم ارز شمال وا نقم رو نم تد زب نعیا هکیدد لبعد هدکدلیا ضع هلبعد و |
 لر وذح و لبعد هل وا هیفاقکی هلغل وا ل« دل وا هک هل عضو ۰ هطقن هکیدد یدنفا عاش ردلکد لوبقمو و رد تبع

 هدکدید ردندباعم دوب هلغل وار ورح كنبنا وع وف رم یرخآ كال وا عارصم نکل دلو هراچ هللا راب هنعفد

 مهیا باعا و ماحمانس مرو د هایا عض و هطقن ن نسشعامدآقجا تحت هناباطخ هلیعد راک داب یخ وا و 

 یناهعع مان اذا ةأرلا رعش لاق ردهنسانعم قمی هرجما راعشر هل تزوع رعشو* یهتا زدتشا قود
 لعافهروک هننای یاس طب یکه الع رد ءا رعش یعجرون د همدآنایلپوسرعش ردفصو ندنسلک رعش (عاشلا) راعش

 عاش ورایداکءرز وا ذوذش ءاحرب وح راب ضعبلا دنع و ءاحط و اصو ءالقع و لقاع رد ردان كغلعج هرزوا ءالعف

 | هریعش نالوا یعسا هدوهعم ٌهبح نکل یک ءافرشو فرش ردکلک هرزوا لیعف نص و سابق نکیا ندتسماخ باب
 قلف ردرا و یمهدیدع بتا رم برعلادنع عاش و+ یهتنا یدنلوا داربا هرزوا ءزلعف بم هنس هب اش سابتلا

 هدعب رارد عاش هشالوا نود ندنآ ردسبنام یاهتنم هکراربد ذیذنخ هاش نالوا رهام و چاو ینعب |

 یاشتم هدعب هدننزو روفصع هللا هيب لیوح راربد رو رعش هدعب ردکعد كاج عاش رار د رعب وش هلیس هیذب رغصم |

 NEE یس هلک ریش وول وا ا ی ظفل هاش و ردکعد یقو ردذوخأم ندرعب هکر ارد عاب هدعب راربد |

 هلیس هینب رغصم ( رعبوشلا) لیلظ لظو لیال لیل لا اک دیج یا عاش رعش لاق رونلوا دا ربا افص و نوجا |

 الب ( رعشالا رد رابقل ینابیشلا ةبوت نب "یناهو "ینانکلا نافع نب ةعي رو عطا نارج ندمت ندارعش |
 یمهدوک ردنبقل كن هک مان ذدا نت ندنلتفایس و ردیبقل یدس الا ةثراحن ورعو ردا دلرعاشرب ندنس هلسق ۱

 ردبعشنم ندنآ رد هیظع “هلق هکر عشا "هلببق هکرد ردب كن هلدبقرب هدنع لواو ردشلوا بقلم هلفغوط والبق
 لاق رارید ید نورعشا هلسیفذح كناي روند نوب رعشا هدننبسن عجب ردندنلاجر هلسق لوا :یرعشالا یسوم وبا |
 ناکاذا رعشا لجر لا روند ه یشک و للبق نوزواو قوج یسهدوک رعشا و بسنلاءاب فذح ن ورعشالا كتءاح

 ۱ ییدت یو و لیق کروند هنسب رد یسهروچ یغیدل وب تيان كنیغنرط كنم راوط رعشاو هل وط و زعشلاریثک | 3
 | مد ره مد لوشن رر لكا وللاوا یاس EELS ويللوكب تبس ەنسيراقوب ردادبم كرب 1
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 ۴ | (ةرصاشلا )رد لتعم هکر دقل وا اصش نالوا با وص هد 7۷ وق ىلع ناعلا تبلقنا و صشاذا لوالا بابلا | نماروصش
 | دارم هکر وند هن ؤزج و هنفصن كئيش رب هدنن زورطس ( رطشلار) ردیعما قازود هل وکر كجهدنادیص روناج یجمرب
 | ید هدفصن نالوا لصفنمربغ هدعب بول وا عوضوم هالوا لصفنم لصالاف ردقج هلوا یوزج رب ندن وزج یکیا

 | رظش و رولکر وطش و رطشا یعج اهضعبیا ءولصلایا هک اهرطش عض وف ءارسالاثبدح هنمو یدنلوا لامعتسا |

 3 هدصق دصف روند هرطش رطش دوخاب زلوا فرصتم لعف ندنآ هدانعموب رد هنسانعم هیحات و تع و تهح

 ورايا ارز ردهنسانعم كل رت ینس هم رخآ یکیا بوغاص ییسهعیکیا كنيشاوم راسو كن هقان رطش و هنسانعم

 ةقانلا رطش لاق یدنل وا فرصت لعف ندنآو بونلوا قالطا رطشرب هب هم یکیا ره هلفلوا یرل هم ترد ورکو
 ۲ : جا هرطشارهدلا نالف بلح«لثلآهنم و راک طشا یعج ج د لرطشو ارطش كرت و اهفاخ نم ارطٌبلح اذا

 هسک هدیشچد و كبو هدیشکدرسو مرک شما غوا ه نوک ت ابلقت شبا هب رګ ین رش و ريخ ك ره د نع + ه رش و هریخ
 1 الا یسهلکهرطشا ورد راعتسم ندقغاص یی را هعد رآ یکیا هعفدرب و ینی راهم وا یکیا هعف د ر كن هان ردکعد

 رب د باوصل ناو مهووزیبهاوراذکه هلام رطش واه وذخ ناف هفدص عنم نم لسو هیلع هتل ایلص هل وق وردلدب

 رع نیرطشلاربخ نم ةقدصلاذخ ابف قذصتلهیلعریففنب رطش هلام لمج یا لوهجملا ءان ىلع نعي ییعک هلام

 وک كناطو یصتق كنيش ینس هلک رطسش زهب ندناور بول وا دراو هدنقح ةوکز عن اه ری تنی درک زا

 فصن مهو تاک مهاربجهروک کا ارز یدلیامهوتیآفلوم هاك اتي! ور هل اسکین ار و
 و العا یلام لوا لمام هلغلوا هلیس هين لوهح هرابع هرز وا باوص هجو ردنا اضتقا قلآ هللا هرداصم لاما

 د رول وا كمد ردریض ندکللا ذخا ندنکولب العا یتاکز هبحاصل ةب وقع بودا لولب یکیا قرهلوا
 ؟ كن هق ان هدننز و لیعف ( ریطشتلال ردم وسر یتیخوسنم ضعبلادنع كثدح وبشاو هراس هوجو ضعب
 رابیبهنسذ ر ونیفاخ ك رت واهیفلخ رصاذا ةقانلا رطش لاق رد هنسانعم كن ال رت یتسیکیا ب و راص ینکز ما یکیا

 ب رلهغ هکر وند هل ویق لوش هدننزو روبص ( روطشلا) هفصن اذا “یشلارطش لا رد هنسانعم كلو یکیا

 8 4 : احا سا تناک اذاروطشةاش لاق هلوا ن وز وا ندنرخآی سب رب كنکن ما یکیا لوق یلع هل وا شعشع وص بوب روق

 , لوطا هض ع قرط دحا ناکاذا روطش بوث لاقت روند سوک اکا هدیسراف هلوا نوز وا ندنرکید

 ررطش و ةاشلا ترطش لاش ردردصم ندروکذم یانعم هلاه (ةتروطشلا و هلنبتعص ( روطشلا)

 ۱۳۳ مرا رام شم هل وا
 دزعناسل الاح اثبخ هلها ابعانم وه و ارطاش ناک اذا سماخا و لوالا بابلانم ةراطش رطشو لجرلا رطش

 وطشلا ل ردعالمان ه هڪدم لامعتسا یناونع تراطش نکل ردذوخأم ندنو نم ریبعت مدآ ولتراطسش و

 ولب رآندنرا آ هلی لاعفنا ور هتعاج و موقرب هدننزو همارک (ةراطشلا )و هلیعص كرانيش (ةروطشلا لو"
 لا نم ةراطشو ةرولش و اروطش مهنع نالف رطش لاقب ردذوخأم ندنسانعم فصن ردهنسانعم قل وا فرط رب

 و لر اش رد ا ال هی اتو رها ںیضلا) اغار مه جز اذا لوالا ۱

 اکو روند هکمتا شلروس قاق یراکذد خاک (روطشلا) بیرغ یاریطش لجر لاق رونلوا قالطا ۱
 ندسدسم زجر رګ هدنح الطصا ض ورع لها روطشم و خاکلاب یلطم یا روطشم رخ لقب یدنل و نا هدنمهقام

 01 راهزوخ را رنک | رولوا شلاق عارصم رپ هکروند هتي نالوا شلاق ثلثم هلغل وا صیقت یسهالث ءازجا |

 یو لاق ردهنسانعم دیعب ,چدو هلنرتص (رطشلا) ردلکد دودعم .ندزامباو شعب دنع ردهم وظنم

 3 | هدمصم هدننزو ریطاق < ریطاطش ) ردهليلبوأت تقرف دوخاب تل شات كنهدیمپ هدارو ةديعب یا رطش

 ( دیعص )



 هلن وکس كن همحمیازو یعف كنيش (رزشلال هم“ درطاقت ناکاذا رشرش ءاوشلا رول وا فص و هنایرپ ندا ]

1 
1 

: 

۱ 
1 

 هدننزو روفصع (روشمشلا) رج ىلع اهدحا اذا نیکسلا رش مش لاق رد هنسانعم كل بوروس هشاط یتسهلوقم
 قلتوا عونرب هلت رسک (ةرشرشلا ردکجوب نده هکرردا ناب هلا یشوف ریش قو رددآ شوفرب 0

  هدننز و طبالع ( سلارشال ةعطق یا هنم ةرش رش قرف لوقت روند هب هعطقر و هکولبرپ ندهنسنرهو ردیدآ |
 ( رزشا ردندلاح ر ءاعما هدننز و هلکلک (هرش رشا هدننز و بیربح (ریشیرش) هدننزو دصسم ( سشیرش) |

 لعوف ( یرورشا) ردا هیحانرب هدننساضق نادم هدنزو یتح ( یرشال ردیدآ عضومرپ هدننزو ریز ۱
 دف دف (رشرشلا)ل روند هنالسرا هلیسهبن لعاف مسا (رشرشلا) رددآ كغاطر هدندرو ملس ینب هدنزو

 رطاقت یغاب ندنرزوا و ردتغل هد هب رسک كرانيش ردیک بونازوا هرزوارب لتلت یکپیا هکردندآ تابر هدننزو

 | نصت یضایعا لوق ىلع ردهنسانعم ققاب یرغوط ندنایر و ندفرطر هلیشقاب تبیه و ضفب بویخابور ور هسکرپ
 | قم ردشقاب ندلوص ندغاص بویقاب یرغوط دوخاب قاب یک یشقاب نیغراط هلیغب ر وق زوکدوخاب قاب هناعصج
 بویلوا یرظن شزاون و تبح هدنعوجحم كنهروکذ م لاوقا هصالخ رولوا یان ندبضغ یحدوب هکردهنسانعم

 هرظن اذا الا بابلانم ارزش هبلا و هرزش لاق یک یرظن هلاک بابرا كن هنامز ردراکرد یرظن بضع و ضب

 هب هکر ولاعشو نیع نعرظنلا وانیعلا رخ وع نابضغلا رظنوا ضا عا هیفرظن وهوا هیقشدحا یف ةسفننمیآ هثم

 ۱ نیعلاب هباصا اذا هرزشلاش رد هنسانعم كمروکد زوک و هنعط اذا االف رزش لاش ردهنسانعم وا قارزم

 ردهنسانعم كمر وج هنجما توکو  ندنسهرمشط لوق ىلع رولوا لتفلا ددش هکردهنسانعم كکو هنل وص ییاو

 شاکو هنسرت بویلکو یرغوط زرشو هنطب ىلا هدرو حراخنم لتفوا راسیلا نع هلتف اذا لبا رزش لاقت
 هدنعاص قرف لاو ءاوتساربغ ل ال وتفم ناک اذا رزش لغ لاق ردردصلاب فص و رود هناغرواو هبا

 تّدش رزشو هنیم نع هدرادا اذا ارزش ی راب نحط لاق روشد "تب هنلباقم کهن روند هکمروچ یرطاولط |

 ییسهلوعم حاصو بیا یجدو (رازشتشالا) هبوعص و ةدشئا رزش هنفا رها ینفلک لوقت رد هنسانعم تبوعص و

 لبطا نا لاق رولوا مزال هدانععو و ردهن سانعم كکو یغوط هعاص ندل وص نوجا قل وا "یو

 اذا هيلع رزشت لاق ردهنسانعم قلراط هدننزو لعفت ( رازشنلا رز لتفتف راسلا نع هلتف یا وه رزشتساف

 هداب ر هدن رقاج هدننزو ردیح (رزبش)) ایهت اذا لاتقلل ر زشت لا رد هنسانعمقفل رضاح هلاتق و كنج و بضع

 مهضعب رظن اذا موقلا رزاشت لاقت ردهنسانعم قعتقاپ هناعصخ و هناعفخ هنن ر یر هدننزو لعافت (رزاشتلا) ردیدآ

 رولک یکن اق ردا تّلشف ندنتلع كناویح هکروند هدوس ناتا یزمرق هدننزو رجا (رزشالا) ارزش ضعب لا |

 لاق یکیرازوک نونح و نالسرا رولوا فص و هزوک لزق هدننزو ءارج (ءارزشلا ) رجا یا رزشا نیل لاقت
 هلیعص كني (ةرزشل ال ءرج یا رزشاهظ یف لاق روند هغل وا لزق زوک هلنیتحف ( رزمشلا )ءا رج یا ءا رزمشنیع
 كمگيد كريس ریس یشکید هدنن زو سصع (سصشلا) ةرج یا ةرزش هنیعب لا روند هغللزق نالوا هدزوکر دما

 هطاخ اذا لّوالا بابلانم اصش بوثلا مصش لاقت رونل واریبعت كلیا هنکربس كبو قمهقل وب وا هکر د هنسانعم

 ردهننانعم قه اسو كمترودو هنر ےطناذا روثلا رصش لاق ردهنسانعم كعشوس هلیزون وب رغصو ةدعابتم

 نکی ه هد وکو رفط اذا قرنا بناج ىلا مصش لاق رد هنسانعم قمالطا هبناح هت واو هنعط اذا جم رپ هرصش لا |
 | هغماب نکی ه هد وک هکهلرعف كنیش ردریصش مسا ندانعموب هتک اش اذا کو شلا هترصش لا ردهنسانعم ققتاب
 | یناثلا و لوالا بابلا نما رصش ةقانلا ترص ش لوقت یدنل وا نایهدنسهدام دنز هکر دهنسانعم هقان دن زت مص ش ور وند
 لعج اذا ةقانلا مصش لاق ردهنسانعم كمروک راصش هنغلارا كن رلکیلد یرلنورب كن هقان و ادیت اهتدنز اذا

 لاخدا هنغلا را كن راکیلدیران و رب كن هقان هکر ون د هنس هچ راب هتخت ل وش هدنن ز و باتک ( راصشل لا راصش اهب ره نیب

 لیعفت (ریصشتلا) یدنل وا رک د هدنسهدام دن ز یخ د ون هکر ون د هنل الخدين زت و رد راع"! نجرب ولجرر راصش ورا ردبآ
 اه رصش ىنعم ةقانلا رصش لاق رد هنسانعم قمر دشق وص راصش هنغلا را كن راکیلد یرلن ورب كن هقان ىد وب هدننزو

 هکر وند هنس ر واي كیکل وش هلنیتح ( رصشل ۱) یکراصش رون د هنلالخ دین زت یخ د و هل رسک ك نیش (مصشلا)

 | دوو هچرکد وخاب هل وا شمافلت وق هجش وخر زونه دوخاب هل وا قلیآرب لوق یلع هل وا شوا غلاب هنس هت رک ك مسوس

 رصشو رواکر اصشا یعج روند هرصش هدنشؤم هبل وا یتقایل هیمزک بو ار ز ونه هت وا یرب نکلبولک توق



 ی

 | زود وت ارز ردا رارکت دلاتا فت ۱ رهنما وب فلۇم سالا لا حرستا اذا لجرلا |

 یشاب بولکه شبنج ندنطاشن و حرف هلکمر وکړ اچ هج وبا یم هادو ردن رابع ندنتقروف هلت وقع هکرد هبانعمرب 0

 !هفرطرب یجعاقو احرف اهسآر تکرف ایعر تأر اذا ةقانلا ترذشت لاقب ردهنسانعم قغان وا بولاص هوا یر

 لا رد هنسانعم قلغاط سان و لحن و لام اذا طوسلا رذشت لاق ردهتسانعم قمان وا بول ود هوا یر 0

 درا واول واطن اذا برطاینا ورذشن لاقت ۰ رد هسانفم كا ماترا و رهق یني ر یرب هدکنجو اوق رفت ادا ملا رذش

 اک ندنسهسک | هب هادو رفلتسا اذا بوئلاب رّذشت لاقت ردهنسانعم قوص هغشوف بولآ ندنفلا را رطو یکتا
 3 ( لا ) رونل وا قالطا هنالتسرا هدننز و ندعم (رذشنلا) هارو نه هکر اذا هسرف رذشت لاق رد هنسانعم

 9 لجروه لاق ردرورش یعجج یدنل وا طسب هدنسهدام ريخ هکر دیلباقمریخ هلیسهدش كنارو مط و یعف
 هدنسسهدامریخ ځد یراقدلوا لیضفت لعفا كنب راهلک رش وریخو لظلاو داس اووى الا الا هم

 رارشوارش لجرلا رمشلاق رد هنسانعم كلعا قل زما ر و ثلوتوک هلبصتف كرانيش هرا رشو "مش و یدنل وا

 یسهلک شو سماملاو عبارلاو نیرویزلا نيبابلا نم ىنعي ءارلا ةثلثم نالفاب تررش لوقتو یناشلا و لّوالا
 بو ةئیدروا ةلبلق شاو كنم رشوه لوقترول وا ردقم هلا لیضفت لعفا بول وا فص و ییعیرول وا لیفت

 هرش هدشنوم كنمربخاو كنم رشا وه نولوه زرد را و و نما و
 سیلبا رشو ةد یا یرش ناخ و ی رح سفن نم للاب لذبعا

 او شکو تا رول وا ردصم كاذک شو رونلوا قالطاه هقافو رتق و هنس هضراماج و رونلوا قالطا
 لوالاباباانمارشهوحو بوثلا و طقالا و ملا "مش لاق ردهنسانعمكمرمم هشنوک ن وجا قم روق یتس هلوقم ۱

 رب مش )یدرسهشنوک بودی عضو هن رزوا هنسن یسهلوقم تپسینعب فجل اهریغ وا هفصخ ىلع هعضو

 | نیر شو را رشا موقنمرب رش ور رش لج ر لاق رد رافص و ندهرا رش و "رش هدننز و تیکس رب "ما و هدتزوا
 :راشلاه رد هنسانعمكلتا اغ وغو تموصخ بول واریکرش ه هسکر هدنزو هلعافملصالایفن ( داشلا) |

 ا اراد هلاذ تلقا لوقت هنمو ۹
 لا کرد هک ردفص و هدننزوریما رب مشلاژ ه اع اذا ارش هرش لاق هنسانعم كلتبع رولوا ردصم "شو

 | تبا هدایرد هکردمدآ رصشرب و هبناجیا رحلا ر رشنم یشع لاق رونلوا قالطا هنسییق كنابرد ررشو
 هکر دتراخا تفهدننزو هر ره (هریش) هتسانعم هلسم روند هزودلاوچ هدننزو هنیفس (ةربمشلا) |

 هکل ر مث ردعما ندهرارش و "رش هب رسک كني (ةرمشلا) ردیسهنکم عن ةلبج ندنیمبات هربمشواو

 er 1 را ۱ 7
 ازش ید رعم روند دف دنن زو لبج (ررمشلاو و هدنزو تاتک 4 رارمشلا) هطاشنیا بایشلا ۱

 و ملا رش الا رد هتسانعم ڭكمرس r E یدو هل رسک كن زهش ارو

 ۳ ی ر و 1 7 كلیا تبسن هرش ی هکر و هرهظا اذا "یشلا "شا لاق رد هنسانعم كلبا راهظا و همش نع:
 رر ترافق رشا): رشا لا هاذا االف رشا لات رساند

 دصب هلن رسک تنهزمه (ةرارمشالا ) سانلا یف هرهشا اذا هررش لا رد هنسانعم كلما ریمشتو اوسر هلصبت |

 تک و روند هنسهلوقم هلبط و تپس یرلکدرسش هن رزوا نوچلا قمت روق هدشن وکو هنسانعم ددق روش د

 5 مشتسا لاقت ردهنسانعمقل واثالام هنسی روس هود ولتژک مدارب (رارشتسالا روند هنسروس هود نال وا

 ۱ دشلنا ناب با یذا ح راشین و رد دآروناح و هیبش هکنیسهدننز ز و ناک (ناّرمشلا) لبالامةرامشا اذراص اذا

 رد هنسانعم تاذو سفن هلبرسک كن هاو یصف كنيلوا نیش (رشارشلا) رد هنآمش یدرفم رد راکدید قج رابات

 رد هنسانعم لاقثا و لاجا و هست یا هرشا رشب هب رشاب لاق و ةبحو اص رح هسفن یا هرشا رش هیلع قلا لاق

 یراقرب وف كنسهلوتم هود و تآ و ردبلاق لد هغایا ندشاب هکر وند هنع وم لدسجو هنسانعم تب روند ه یکوسو

 ۱3 ا7 رددآ مضومر سشاوشو زدهمترمش یدرفن ردغج هوا رایو و رلیف نانلاص ناز هکر ون هنچنوا ا
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 هردق یا اهعرض ةرحش نسحاام لاق رونل وا قالطا هنجو دلجو هن رار مط كنس ەم لوق ىلع رونل وا قالطا
 نوجا قمالربق بولیک | یلاد نالوا زادهویم كنافرخ مت زو لنمقت ( ص1 ) دن و مدل و دف رم وات و

 هدننزو رحم هلا هله یاح ( رضا ) رک ذیس اک هرضش یتمع لضلا رصم لا رد هنسانعم قموق هرزوا دب رج
 | نام رهش هدیرعلا ةر زج یاصقا رش و هف 2 اذا ثلاثلا بابلانم ارح لجرارصش لاق رد هنسانعم قجا نغآ

 هت ابصقو دالب هه رد دزابز هد هل رسک كنيش رد هص وصخ تیالو هکر دما ثالحاس عقاو هد ندع هلا
 ردنداروا نارها رم الا و رعندجندارعشو لاحرلا داعم نده ندندتدح رد وسنم اکا "ی رش ربع ردلقشم | ۱

 روند نناشنو رثانالق هدنرب هرکصفدقدلاناص یرخایكنودو روید هنسا رج وص و روند هنطسو كنهردرڪشو |

 رددآ شوقر هدننزو روفصع (رورصلا) و هدننزو رّوسق (رّوها) ردیدآ رصث عونر هدننزوریما (ربص ل ق
 رصثوذ روند هنسییف یداوو رحم و رېن نالوا هجراط هل رسک كنيش (نرصلا» ردشوف نانا وا ریبعت قواطهراق |

 همدآرب هدننزو رفنتسم هلا دم یازو نون ( ر زص اال ردسبقل كن رب ندنم ءا مما نانل واریبعت ءا وذا هکر د هعکو نا |
 هرزوا لاک هکروند هنالواهجزآ یغلناوج و یفلبایشزونهلوق ىلع روند ه هسک نال وا هدامآ هکلنا مانشدو مش

 (راص)الیلق "بش یذلاوهوا ناسنالا شل دعتسمیار نصلجر لا هلواشمالوا تیکیبودا ادیب لاب و لا
 رظنصشم لج رلاق ر ون د همدآ زوکه متل هدننز ورفغتسم هلا همتیاظ (رظنحشملا) رون د هثیش نوزوا هلرصق كوش

 هکر د هنسانعم كفلسس ن د زککد وخاب ندنجگا لزاغوهدننز ورف (ضشا )لو هلبصق كنيش (ریضشلا)نینیملا ظحاح یا
 تآو فنالاوا قلا نم تاص اذا یناشلا بابلا نم ارمو ارش لج را رش لاق راردبا ماکت هنوکوب راضعب :

 هد راانعمو هغ نم تاص وا لهصاذا سرفل ارض لا ردقمارقوا دارم هکرد هنسانعم كنلسس نون زغآ د وخاب كفش
 لتجو قاربط نالیغاط بوناف وا ندرباب و ندغاط یئان ندکفکچ بوزک هوا یر رضثو رولوا یت دما ری ا

 خرش ارهاظ هلّوا یا بابشلارص ینوه لاش روند هنل وا كماکنه قلناوج یک خرشرضشو روند هنس هل وقم ۱

 وه و لحرلا یرضشنیب نالف لازال لاق هنمو روند هننببام كنشاقد را هليشاق هل وا كرم لح را رضشو رد ولقم| 3

 رولوآ ردصم ثال ذکر مو یکتسالا خرشروند هنغی راب كتوک تساالارخدو ارافسم ناک اذا ةرخالاو ةمداقلا نيام | ۱

 ةرارفلا یفامریعبلا رُن لا هنسانعم ققغاط بوتر هلیزغا یلاوج و یرارخ نالوا فلع و هلغ دنیا یم هناد
 ِ لجر لاق زوندهمدآنال وا راپ وس توتلسس نادر یزل E (ربضثلا) اهفرخ و اهددب ادا ارم

 هدیکرتو رشعلارکس هکر دیعم| شعلا ر جش هدننز ورقشا (رضشالا) ردندناصصا رها نب زا دبع و ربا رکی ارش

 هدنرزوا نوڃا كج ورايا یر نالوا هدننص كن هباد هدنن زو لیعفت ( يشل ردب ره كغعص یرکدد هلاغبت ق

 نالوارادهوبم كنامرخ و ةلاح رلا مدقتسد ىح هعف ر اذا سلنا رحم لا د رد هنسانعمقم ردلاق یمالب و یلوج نالوا | ۷

 ىلع اهقوذععضو ادا لا خش لاق رد هنسانعم كل عضو هرزوا ید رج نوجما قمالریق بولیکا یتیرالاد | ۱

 هل وکس كن ەم لاذو یصف كنيش(رذشلا) رد دآلجررب هدنن زورفعج هلا هلا د(رذهش) رسک ال ةد را | ۱

 لو بود ااا غار ی مادر وک وا یاد روی يرشد نا عن هدر هکر ون ناو نوا الدق

 یر یلعرارر و هن راقلا را نوما هلصاف كنز د شاز د هکرون د هراقج و لوش لوق یلع ردا روهظ ن کا |
 ندعلانم رذشلا طقتلالاق ردشطا راشتخا یل وا لوق هدساسا یرشحز هلناه رده رذش یدرفم روند هرو اد 1

 (رذم رذش)) ردثدح ه رذشندجا ندم ن ةرذشو ردیاصص ردب ن نگر زا ةر رذشوبا ردندیماسا هرذشو روذشلاو 1

 نانل وا رکذ رذش ردهنسانعم رام رات و ناغط راط هلب رلان هرز و حة كن رخ و دز اج هد هل رسک و و نشو لنت
 كنو و هجو "لک ف اوبهذاذا رذم رذش | وق رفت لاق ردشغلوا لادا هی ءاب هکر دذ وخأم ندر ذب رذم و ندهرذش |

 واتربغ كب هلی رسک كننيش 6 راذنشلا یدنل وا نام هام هد هیدن دست يک ر ة رحم رو رغبرغش یک |

 و لوق یلعردیعما هدلب ر هدننز وردیح (رذيشل از رویغیا ةراذنُش لجر لاق روند همدآ بحاص سومانو کت | ۱ ۱

 ۱ روج (رذوشلا) هل وا راقیچ راوص بونلوا رفح را همثا هدن آاحماح هکردیعما رب قشمو یغاربطو ز ودرب عب رددآ |
 ۱ زسکی كیرع ناوسن هکر دسا بتا و ردب زعم یسراف رداج ین مد د ردن زعم وب و هتسانعم هفحگم روند برا ا

 مدل ر هدنراید سلدناورد دا عضوم ر هد هب داب ورارروگچندن روی ب ورايت يستر وا نامه ر ون د هن رکلموکز سا و | ۱

 رتروت نا همدآ ر و لاتقلل اهن اذا لج ار دشت لاهرد هنسانعم قغ رض اح هلانقو ك :ج هدننزو لعفت (رّدشتلا) رددآ ۱

 | شبنجو بضغت اذا لحرلا رذشتلاه ردهتسانعم كما ادب . بضغ و هدعوتاذا انالفر رذشن لاق ردهنسانعم كمر و | ۳

Eو رسل لاق ردهنسانعم كلا باتشو تعرس هشیار و طن اذا لحرلا رذغن لاق رد هنیسانعم كلك هطاشنو |  



۳ ۰ 
 | او هدنزو همان (هرجاشلا)رهشآ تد :!اذا شرالا ترش ڈا لاق رد هنسانعم كمر وت جاغآ هلل رسک
 ردع رفتمندقفر وا هلح اغآ ردهنسانعم كليا هع زانم هللا هسک ر و رهشلا یعراذالالا رجاش لاق ردهنسانعءقمالت وا
 رٹ ویتعنص رصش هکر ونده هنسن راسو هنسهلوقم رب وصت ل وش هدنز و ملم رحشملا) هعزان اذان الفنالف رج اشلاش

 نکا ذا رجش جاد د لاق هل وا عونصمهددننیه ر جش ینام زو شقن هکرون د هشاغ ل وش و یک رج طخ هل وا هرز وا قئیه

 | لاعتاهدار و هکرد هنسانعم كعش د| تعزانمو تفل اخ هن ر ئر رل هسکه چن هدننز ولاعنفا( رامنش الو رصشلا ةئ اشتم

 ۱ ۳۵ اضمقتایط هرزوایعسرید بو وق هنتلایم ی یا هسکر وا ولاختاذامولا ر ےشا لاق  ردن وا ٹکر اش 273

 | مدقن وقبس و هقف رم ىلع اکنا و هنفذ تەد عض واذالجر لا ریش لاق ردذوخأمندینار صش ردىنلاحل ولم ورکشتم

 هدیلع مدقت و هقبس اذاهیلع رضشآلاش رول وا شمازوا یکر جش کاب وک هلکمک یرلیا هکر دلمعتسم هنسانعمءاحن كليا

 هنعیفاجتاذا هم ورا لاق ردلمعتسم هنس انعم ق جاق وق وا و ردشلنا ریسفت هلام دقت و قبس نس هلک اه دارو ح راش
 ا وی كەن رب یرب یکج انآ دو هدنن ز ولعاف 6 رحاشلا ) هبحاص نع یناحاذا | شم مونلاتاب لا و

 ۱ 5ز وروهظ (روضتلا  راجتالالبتشا علف او کبشت یتعی اوقلاخ اذا موقلا رجاشت لا رد هنسانعم كعمدا

 اروجت د مالا ھن رجش لاقب رکچ هتم ر یرب ره هکر د هنسانعم قمل وا عازن لحم بول وا فلت هدام ر هدننی هسک دین

Êےش لاق ردهنسانعم كملا طبر هب دسر 1 هنسار هدننزو رحز (رعشلا» هذ اوعزانت اذا لوألا بابلا نم  

 لجراا ریش لاق رد هنسانعم كلا لي وع و فرص ندهنسنرب یمدآرب و هبلا ةطبراذا لو الا بابلانم ارش هيلا "یشلا

 | ناف رج لاف ردهنسانعم كلیا عفدو عنمو هاح اذا هرجش لاق ردهنسانعم قلف هغرالا و هفرصاذا سصالا نع ۱

 ا قموقیلآ هاد نالوا بوک مو ه قاذا مفلا رج لا ردهتسانعم قجآ بورآ یاو هعفدو هعنماذا |

 ادا ریش لاق راجآ بورآ ینیغآ هن اد ندن مض هلفلاچ ندش دقالوص کرد هتمانت یل ورک ی کا

 | رهش لاقب ردلمعتسم هنسانعم كيکید قتابطو كرد هواو هرداچ و اهاف تحف یتح اهنکیل اهماخ برض
 یلدتام عفر اذا ۃرحشلا رصش لاق ردهنسانعم قمردلاق یراقو یتیرللاد ناقراص هر كجاغاو د وعب هدع اذا

 هنس ر هزز وا رصشم و هب هنعطاذا خراب ان الفرش لاش ردا هع تسمه هن سانعم یاس قار م هب هسکر و امناصغا

 منیب لاق رون دە هدام نالوا هيف عزانم رش ورک ذیساکرصشلا ىلع هحرطاذا * یثلا رصث لاق رد هنسانعم

 : و اسس ند ا E كنشاق 2 ۳ 3 و

 ٤ ویا دلت دوخ ام هنف رط یکیا ی ام A EF راد ود

 مو تیام كن هکح یعاشا تک دوخ 0 e ee و هج رب قج هلیچآ ندر

 فور طرسک بر رک راصث وروصشو شا وب رد قلج برابر ةیموخ لرلنوب
eرح . ىج و نیت داضو نیش یتعب ردا عج یس هلک طش هکر دنرابع ندفرح ج واهدنزو ةن رحزلا  

 هن راجا جدوههدنران ز و باص* و باتک (راصش )و هدنرانز ودعقم وربنم (رهشما رار دا جب ورخ ندروک ذم رصش
 فردا هاش رول قچآ یتسوا هکرونند هبکم هل وکر ریغص ندجد وه لوق ىلع هنن رادتخنو

 اغا یراکدشا راوتسا هنر الآ كد ورکو كرب رس هدننز وباتکر ام و رار دنا باکرا یتسهلوقم یراوج هدزاج
 رغوط هنا نوا ماکها و هن ضا كنببوق و رار د ستم هدیسراف رروط م کم رب سس هلکنآ آ هکرونید هب هت و

N DR DISEوسما ٰیساناو رول واهدنشیه ره  

 رد دا مض ومر راجشو رونلوارببعت كنسا دیکر ت هکر ون د هنس هراب ج اغآی راقد ر وا هنن راز غآ ی کک ك نمف قالغ وا ود
 راش واو ردشلیا مه و هلکلتا طبض هافبک یهذ ماما ردیاحص رام نب ةئالغ ردنداعا هدننز 0
 فیسلایا ریل برش لا زونلوا ا bi ۳4 رخثلا) ردندنیثدح راځ ن هللا دبع ن مکلادبعا

 اا تارا راقوا نابل وا ندنجانآ یدنک کرونلوا قالطا هقوا لوشو رونلوا قالطا هنهودو همدآ نالا بیضو
 | ربجث و ردنیبم هللا قیدص هدساسا ارز ردد نڪ ابلاغ بحاص هدارو رد هثسانعم بحاص رضا و هل وا شود

 دهان قی ورا یکر اشا هدنز و لاعفنا (راج نالا ) * یدر یاره یش لاق روند دششزک واول وک |

 | هزان كچ وکه دن ز وهم (ة رجلا مدقتاذا رجا لاق رد هنسانعم كلنا مدقن و قبس و هنع یناحناذا همون رضا لاق |
 هردو تب به كنس هم كن هقان و ردنا عض و یسانا نوچ ارظن هکرونید یو ا دخلا

TT(قالطا)  



/ 
/ 

 هاتف رسا
 هنسانعم كلبا روا توله ییدوحو كمارو اهنج یلقاذا نیعلا تش لا Eê كمرب ود هنسرت یتغابق

 عبا رلا بابلانم ارتش *یشلا رش لاق رد هنسانعم كلسکه لینک ( تشلا) هحرج و هتغاذا هش 2 لاق ردلمعتس

 رونل وا ریبعت قل وا زالت رب هکقل وا قیراب لوقیلع قلوا رود بون ود یرقابق تل آوت سوا كزوکو عطقنااذا

 لجرلا رش لاق رول وا نم هږبق هج وبا یتیزوک هلغلوا كش وک هکر د هنسانعم قل وا لویلس یغابق تلا یأر یلعو
 | ترش لاه و لوهحاءان ىلع رش لاق و ايخرسم هلفساوآ اقشنمناکوا لفسا و یلعا نم ابلقنم هنیع نفج ناک اذا

 نویضوع شو ةقشنم یلفسا هتفش تناک اذا لجر ارش 2 9 i دنع |

 ردهنسانعم قوا زالترب ET o ازش هی زن شا لاق ردا ۱

 | كلا زالتر رک مار هدننزو لیعفت (یتشنلا زل و هل رسک ك ن هزم ( راتشالا) ترش ینعم هسع تزشن (ek شنا لاق

 ن ربتش و لکش ا ربّتس ردن دبماسآ هدنن زو ریز ( ريتش رژ ءارمش اهلعح اذا اهرشو هنبع شا لاه رد هنسانعم |

 لر فعج ن د زندن و ولع ردمبقل كمدآرب هدننزز و ندزا هاش كنارو یعص كنهزمش (تشا) ردندنسعبات رام ۱

 لاشروند روح نالوابوبع و مش هعوخجو ترشمتشز و یوخد هدننزو قیسف (یتشلا ژ ردقج هل وا یھ

 ووا هدنغلارا ل رلقمرپ یکیا هليعص كنيش (نزشلا و قلحلا * یس بویعلاو شل ا رشک یا شب داف ات زلف بحاصت ال ۱

 | روند ناو اوبی و یسرغص هدنن زو هر هوح ة يا راد داسا لوو نوت باش هغلقحا |

 نکردنی ندنسهک رش نالوا رکد هدنزو رج( از ی ةو وا روا لاق ردریتعم برعلا نی |

 اترا انب تالامتشا و رول وا فص و هزوک و ههأرم یکء ارج ردءاتش یوم روند همدآزالترپ ق

 ن رول وا قالطا ناّرشا هعکارا یغوا هلیس ودنک ىدا ردا تیاغب و ند را رک ردنح باصصا ردیسقل

 كنضوا روهشمر هدننز و ءارج (ءاشلاناز رلیدلبا ثیدح تیاور "یرتشالا ف وصلا ىلع نب رعو ئزشالا

 ٠ یصف كنا و كنیش (روعتشلاو رددآ عضومرپ هدننی ءاقلب هلا هندم هدننز و تاتک رانش بش ردیسهنک |

 ردلوقنمندنج ناو و روند هه راځ دوب هلا هم نيغ (روفتیشل هنسانعهریعش روند هب برا هلیلامه|تانیع و

 | رد روش یعج روند هنج وا یر ويس ناقبچ یکن ورب ندفرطر كغاط هليل وکس كن هثلثم یا زور كنیش(شلا) |
 نادبعلاشاخ روند هن را هچ راب و هن رادرق دتسارک و جافا نابمار هشبا هدنن ز ورما (رششلا) رد داك غا زشر ۱ ۱

 خیاغآ ولقعف هدننز و هح رف (ةژشلا) روند هن رانا دفو من یلف كچ وکه زات ن روس ندن راب د ل راج شا و تابن و هنسانعم

 i E A لا يک نیک : ولقار و هکروند هنسهلوقم شماقو |

 ارش هع تژش لاق ردهنسانعم كلا بسک تظلغ هل بیس هضراع ر یرلفابق هلزوک هلنیتعف }$ لازا

 ءارصص (ءارجتلا) و هدننزو بنع (رصشا و هل رل هح كيج و كنيش (رجشلا) تژخ اذا عبارلا بابلا نم
 ماةهرزواقاس هسش ندهض را تاتا ردهلدبم ندعج دوخاب یبصا :E زوبنع لا هشت یاب ریشلا )و هه ز وا

 نوسل وا مواقمه اتشالرک و نول واول وا رکو هدرخ رک روند هن ال ویا بولسکو هسفن لوق ىلع روندهنالوا | ۱

 ربعت جافآ هد eg دهد رقم ام رو هغ رعت ییا و رد هاه یرادرفم نوسل وازجاع ندتم واقم هناتش هارکو|

 فل وم» ردندنماسفا رح یسهلوقمز وم و ىو بضم و قابقن وز وا و هیماب ونا داب ەدەروك هغه ار وآ

 هکردیلباقم مک لوا و روثل وا قالطا هدهتنابن ه راو یا دغب هروک اک |هلکلیا ریسفت هلا تابنلا نم قاس هلامهد ر اصب

 هلان ا هکن طش سد ردن داعس تا جد ریش هسخو رونلوا ا هلا هیلغ هرات[ ردنابل وا قاس ۱

 قالا هنسهلج هرح مت هدنتنآ چ نطق ن e رڪ نم 9۶ یثان ندنشیدل و یسهرببک دمو را روند هغابق ةو

 یجافآ ردتفص ه.دننزوءارج ارجل و هدننز و هرمضعم ۶ ۳۳ اب ی رعشا) ردشفلوا |

 رها عربشک یا ءارصم و ةر رحم و ة رصس ضرا لاش هنسانعم ناتستخ رد رونل وا ربعت قلجاغآ هکرونید هرب قوچ |

 ریما (ربجثلا» و ردعص و ی رجا 6 رحم الا ردناکم مس شوم هو ناب جاقآ هدننزو دعقم (رصتلا)

 ردك یا ره و رحم و رجشاداو لاق روند هرب قلیروق و یلخاما [ تلذک هدنزو نسح (رصشلا) و هدننزوآ

 دنع رم 2 هلتتسن یاب( :یرحشا ٠ مش کا یا هنم رڪشا ناكا اذه لاق رولوا ليضفت لعفا رجا و رها

 یراخ ماما ی ره وک ن مه ارا هلج زا ردشش وا تاق تاوذ ضعب ردکمد بوسلم هنس رچشوا

 كەر ( راعالاو رد دنا كنسهکل وا قارع "یولعلا " یر یا 1 نب لعن هزرا 2 وبه تاداعسلاوباو ردیف ۱



 بک م انشا لصف ]ی
A ٩۰۸ زوم A I 

 iy شاب هلن وکس كنابو یرمسک همت نیش (سدلا) دمی دعما نيشلا لصف ]قس نیح لك ىلاغت قاد او
 ۱ تسدب دیس رافو شراقهدیکر رول وا لصاح هدکدرکب وه هکر ون هرادقم هجن راو هنج وا كغمرب هجرس ندنج وا

 | تص نیش هن رب یر واکنرید بويل وا نوزوا یمادناو ءاضعارلبع و ردراہشا قهر یظفل ربش ورد
 Bz ا روا یاب لای و قلطا برات یاررشلاریصق وها لاق راردبا قالطاربشلاریصق همدآ نالوا
 3 لاق رد هنسانعم كم -وا هلا شراق هدنن زو ربص(شلار) ردیعبات عاش روعالاذقنمن ریش ردندیماسارشو هدننزو
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 " آتو مرکه که هاطعا اداهربش لاق ردلمعتسم هنسانعم كمر وو ربشلاب هلاک اذا لوالا بابلا نم اربش بوئلاربش
  اهربش طعب لو اهج وزن لاق افت 00ا ءافم زونل وا قالطا تر رم و نوا قالطا دب و عاب
 هنسانعم حاکن ورونلواقالطا هترجا و ارک نانلوا دنع نوجعا كرکچ هب شید یءود تلکرا و اهعااکن ا
 دو قالطا هتماقو دقو ردزاج هد هلا رسک هدن و ردلمعتسم هنسانعیناکدنز و تایحو رعو ردعاج دا رم هکر دلي عتسم

 1 قوراف ردندنیعبات ریش نا شب و رددرابز هد هلیصف كلاب ردندناععا قوفعص نرش ردنداعاریشو رونل وا

 زه (زابشالا)ردیم-|یدج كنابحم ؛ ن یرسلا نیدانه ۍترادلارشو ردندنیعپات هلع ن رشو ردندناڪګا
 رو هنسانعم هیطع روند هب وکر و هلنیتصق (رشلا) هاطعا اذا هربشا لاقب رد هنسانعم كمرب و دوب ایک

 ینآ کیک ن ابرق روند هئیش یراکدلیا یطاعت هدنرلنی یسهشاط یراصنو رونلوا قالطا هبهقدص و هنسحو

 | عودومهدیناسناتقلخ هکر ونا وا قالطا هاوق و هماسجاریشو روند هلابرف هنیعب لوق یلعراردا عز ب رقت لیسو
 رونبد هنن تک لیحنا نده وام" بتکو یک هکسام و هذاح و هساح ردرات وق نالوا

 3 واسم داف رول وارد رو

 | دیک هدننز و هروتسم (ةروبشم الرطب اذا عبارلا بابلا نم ارش لج رلاربش لاقب ردهنسانعم قمل وا نشاط هلدنهج
 یراکدد رفت هکر دما قو هدننزو رونت(روبشلا )هيه یا ةروبشم ةأرما لا روند هنوناخ نالوا د موجو

 اک و ورار د ني وریان هدیسرافهلغلوا ندجوت و ورلرالجیرازنهم نیط الس هد راکنج ردقج هلوا یرو كوب
 ۱ ۱ ۵ مس ندیاربوب وروتد یرو اقلطمقو نکلیدایا ریسفت هللا قوب فلؤم هچرک+ ر ول وا كچ وک
 ۱۱ رشو ااا را دقبرب یربرههکروبلواقالطاءرلکعرک,نالوا هدمزادنا و هد وشک دیر صاشم

 | عو رهدننز و بولسا (روبشالا) ردهربشم ورشم یدرفمر ولو! قحا م اک ابوفآر وص راس هلغل وا عقا وهدرارب قچلا
 ت وراه هدننزو ثدح (ربشم) و هدنز و تیکس (رببش) وهدننزوریف(ریبش رژ و هدننزز و مس , (ربشل ردیعا قلاب
 ۱ "در یراتضح مالسلا هيلع هللا لوسر هکردل وقنم رد راعما كننرالغ وا هل نت RE هیلع و انسن ىلع
 یربع هموقرم ءاع ارز رایدلبا هیعسآ با هروب مءاعما یتیرلبانج نسح و نیسح و نسح نالوا نایمالسا نوبع
 ۱۳ ۰:۸2 ردوا کر دراتم رد رلانعم نسو نیسحو نسحهدنناسل

 د ونسح هدننز و تیکسرببش لصا رول وا شل واذ و خام ندنسانعم نسح هر ود نعءاع| سپ رایدلیا هيمن هلا ی و
 د یضت مولوسر+رورس راچ رد م رسو ناحادف+ ردشع د یمیرب ندب لها هک تن ردیفدا م نیسح هدننز و

 هژ همدآ و هردق اذا یبشل ارش لاق رد هنسانعم نیم وری دقت كل وچل وا هب هنسن رب ,هدننزو لیعفت(ریبشتلا)
 ۱ ءاریشتف هربش لاق رد هنسانعم مظعت قول وا هدننزو لعفت 6 رشتلا) همظع اذا ان الفرش لاق ردهنسانعم

 رولاقرب یرادقم شراقرب هدن رانی هک ایوکر دهنسانعم علی هن رارپ یرب هدکنج هدنن ز و لعافت(باشنل ) ظعتف |

 :ازهث هکرذب رعم زویهاش نارا هاشداب مان رواش هکر د جزم + رد دآ لج رر (رواش)ل برا ینابراقتاذا ارباشت

 چواىلاەدننزوىرك(ىرېش) قراسیانا ریمل اراش لجر لاقت رونل وا قالطا هی غوا (ناریلا رباشال ردکع د
 یربنوا و هدانسیوق "هر زج یسیتلاو هد هیحات رم یشب وهد هبفرشین وا ردهد هب سصم رايد یسهلجج هکر ديما عضوم

 ان سیسمریسیکیا و هدهری یدرد و هد رص ییب "هر زج یجوا و هدهیفونم یچ وا و هد هد ونع یسید وهد هب غ |

 ردیعما كن دج "یرواسیتلا دیاعلادخ ن دجاندمالعا هدنزو ههب (هرش)ل ردعقا و هده اريج یسیکیاو هدهبحان | ۱

 ربا ولو ندنغا رب هحن وب یر رب كنوب نکیل ردا تار هیبش ه هحن وب هدننز و رفعج هلبا هڅه لاذ 6 رذبشلا)

 ا هجرحد (ةرکبشلا) رویغیا ةراذبشلجر لاق ر روند همدآ وليج ولت ربغ كهل مک كني (ةراذبشلالرول وا
 [ بدت قل وا یسوکا رفق واط هکر دقل وا نمروکه مک بوروکز ودنوک ی هبقلوا زوکبش هکودهنسانعم اشعهدننژو |

 .هنال وا التبم هتلع لوا هدیسراف روکبش ردشغ وا قالا هنسان هللعف هلفصت و بیرعت ندیسراف روکبشو و رول وا |

 *یشلا رش لا رد هنسانعم كمسکه لبن وکس نا و یھ كنيش (زت لا لاشعا راص ادا: رکیشلج را کلر وند
 اهلزوک رولوا ردصم تاذکرز ش شو زدیعما كنرد فو وکلا ثدحما نج زاییمرش و هعطفاذا قالا بابلا نمارنش

 ۱ . (یفابت)



 ردرلب وسنماک انار ویسلادجان لا دبع ودمع ننیسح ندندندح رد رويس یعج ردیف رع هشارت هکر ول واریبعت ۱

۱! 

 تا مست و عیزوتهدار وا یردب عانغ یراترضح ایام لضفا بل ءاینالا ناطلس هکردیم |
1 

 نیا کا

aام  O 

 (ةرورسلا) و هلبصتف كم رسا ) را دیر و زاد( نا 7 و هلیعف كبم 6 ریسلا) وه :وکسكناب و یصق كنیس
 ضرالایف "یضلا هدراصب فا وم هکدتت * ردیفدا رم راذکو تشک هدیسراف هکر د هنسانغم كمزک هدننز و هروربص

 نمرالا فا بهذ اذا ءروربتسا ةزبنمو ارایش و ارس وا راپ راس لترا ران لاق رد تپه
 رد هنسانعم كم ردزک هل رک ك ن هزه (:راسالا)ءّیس یتعع هریغهراس لا ردهنسانعم كمردزک رولا ی و

 | هرس و هنسانعم شور روند هشیزکو  هکمزک ردرح دن هل رسک كنيس( ریسلا ) ارباس هلعج هر

  ردن رابع ندنتلاح یعیدل وا ماق و ندلو ییا یک النا N جامو لب رطو تو

 هریسو هدننزو بنع رولکر يس یعجج ةئيهو ةلاح یا ةصبق ة
 نان واریسردل وفم منا هدا زو فون( روسل1)) هنسانعممریم ر واوا یالطا هبربخذ نانل وا بلج ندرت زاید
 ردسایقفالخ وه روک. هناي , كحراش » ه روم لج رو روسمقیرط لاش روند همدآ نالیر دتا ریس كلذ هلو

 ردع نور زا دیش تاج دس (ةربسلا رد ینبم هن ر وذ ساشا هردصع ار هاظ ردقل واریسم سایق ارز

  قردل وا عون ءانىن نکل ردهدنس هینب هرم ءانب هح رکو هکر د ح راش ٭ رولوا عون ءان هکر د هنسانعم كم زک ولردرب ینعب ۱

 اروند همدآ نالواربسلا بشکه دنزو زمه هلیعض كنيس (نرپسلا) ن وجعا سابلامدع ه هريس نالوا مسا ردات |

 یعع هریس لاق ردنم تم ی رشکت رد هنسانعم كمر د زکیج د وب هدننز ولبعفت ( ریبستلا )ر بسلا رشک ی اة ریس لج ر لاقت |
 یهنسا ربا یزوسر وهعزناذا سر فلا نع لا ریس لاق ردلمعتسم هنسانعم قمریص ینا وج ندنترص كتآو هراس ق

 هنسانعم قفای لوب لوب هنچاص یناضخ یس هلوقمانح نوتاخ و لثا والا یداح اب ءاج یاة ریس نالف ریس لار لمعت ||
 | هکردردصم هدننزو ريغ (ںیدلا]) رویسلاک اطوطخ هتلعج ینعب هتططخ اذا امماضخ ةآرملا تربس لاقت ردلمعتسم"

 شرت دنشه زاقرونلواریمتمرص رون د هبات هجن وزوا نالوا ليد بونلید هجا نا ندید ریس یو کک

 رویس یرلنوب راضعبو ردقل وا عاجرا هدرفم نالوا سابق هدنتبسن ارز ردهرزوا سابق فالخو هکر د حراش ۱

 هدنسبقرش كنرهش دنج هدنع ربسو» یهثا رایدلبا می نا لوق ءالع زكا و راردبا تبسن 4هدلب مان

 (رایسریبه) ردندار وا ینارمعلا یربسلاریلنا ییا نب یحم ینلؤم دنا وزلا و ناسلا باتک هدش مش هقف ردندآ هدلب ر |
 یا ۸ یو ت یر e هم E ی رای ما

۱ 

 ی ا بایا و بویشاط 0 ند هفلد زم ساخ E هنس قرق یدنا راو 2
 هضاأفا سعشلا عولط لبق هد هیلهاح ید ر درا یلا عراق ین د ربغذ ایک رب قرشا اناطخ هعاط مان ریش ۱

 * رایسیاریع نم م صا برع اند 5 Ei رلهداتردابم هنابرق جد هکیدنا ردا سما هلفا رشا هرس " یتیم هن راک | ۱

 ولقوبچ و والف یراص لوب لو هکردندآ شاق هجالا عون رب هدننزو ءانع هلک كنيس (ءا ریسلا) یدل وا لقه |

 هنجاوروریسرونل وا قالطا هن وتلا شخب وصلاعن وزول وا طاح كيا لولو هنج لوقیلع یک هراتچ رول وا ا

 ها نالوا قشپاب هکد رکچما ریس ورول وا هییش 4 وا هزمش وخ نالوا لع هود ییعب ه هلخ هکر ددا تاب هن وکر و نبه
 هدننزو نادیس (ناریسلال روند هن د رج امرخ و هنسانعم بلقلا باج روند هتسهدرب كکرو و روند هغوبق | ۱

 هدننابكتآ لوق یلع ر ددا اضقو هر وکر هدنتلیا ناذبسام هلبصف كنار و یرسسک كنيس (نا وریس# رددآ عضومر |

 س : مهارب !نیدجا ندمالعا ردد 4رقرب هدرصم نآ ورسو ردشمال وا مولعم یتیال و ناذبسام ن کلر ددا هروکرب ۱

 هلغ وا زوم (ناسلا) ردیدآ عضومر هدننرق كنرهش "یرو عضومر هدنسهکل وا سرافو ردنداروا داعم

 كناولحعونرب و كمدآر و رولو لقوبچ هکر دیا بوت ورە زو متن( رسا ی وار راس[
 رابنما (رایتسالا  مشقت اذا دلاری ست لاق ردهنسانعم قلواق یرد ولیوت هدنزو لعفت (ربسنلا) ردب راعما

 ریس كمدآ رو راتما اذا لجرا راتسا لاش ردهنسانعم كلا بلج هربخذ ندتم ر هکردیفدا مو هدنز و
 | عضوم رب هدننب هندم هلا رد هدشنزو لبج (ریس) هتنسب نسا اذا هترپسب راتسا لاقت رد هنسانعم كلت ریس |



1 
ما تقارن ورم اار یک واک هدایفا رفج بتک

  یسیلصا سا دور نی ههاشدا ا 

 | نيسان : لعن دز ن ی ردیدآ رها رد مات یر هلی كنيس (نیروس) رد وسنماک ۱هلغل وا سو روس |
 دردم اش ریطآندروبزمرتقلخ "یر هل لسغ هدرهنلوا یماق نالوا تدا تل ]كن رتضح هنع هللا یضر
 ۱ردیدآ عضومرپ ندنلاعا دادغب و ید ندندالب نونا رسامدقم رددآ عضومرپ هدقارع هدننزو نوط (یروس)

 : هموق رب ندنسنج ېګ هرواسا و یدنل وارکذ هکهتن ردیعج راو (ةرواسالا) راد جدا روس هللا دمهکر ول واهاکو ا
 3 تیاغب یدیاراشلیا تم اقا ول وزن هب هف وکی س هشناط هصاحا کهن ید اراشل وامقم و لزا ه هرصب هکرونل واقالطا | ۱

 : ردیبقل كن رب ندنم ولم هل رسک كەز (را وسالاوذ) یدیشل وا قالطا هرواسا هل رال وازا دنا ریت داتسا |

 ۳ هبارکسع نالوا هدنشاب بوش ود هنسهیعاد نطاست هلبرقترب بويل وا ندتنطلس بابرا یدنآ رونقاط كزالب
 ۱۳ و ا بولوا قاوم برج هدر هلکلنا موسه و رانا هنفلخ

 م هرخالاب بودا راصح یراف فارطا دعم ون نالوا یریکبقع هلکطا رادشا هبهب راحت ندنورد و

 و كنيس (ةربهسلا) یدنلوا هیعس ها ناخد هسنم زوب نم هلبیسو رایدل وا كلالهیسهلج هلکمر ونوتن ه ورجما
 نا بوفروق ندهنسنرب هدننزو هجرحد (2 رعهسل رفت نانل وا ریبعت ریشا ہل رے

 هدننزو رفعج (ردهسلا ) عزف و دعادعاذا لج را رجهس لاق ردد انف كك تۈ یک یسجات

 وآ بویموب وا هک هلنیتعف (رهسلا) دیعب یا ردهم و ردهس دلب لاق ردهنسانعم قارا هدننزو لجرفس
 ءابطالا نیب هکر ید جیزنم  البل من ماذا عبارلا بابلا نم ارهس ةحرابلا لج رلارهس لاق رد هنسانعم قمروط

 ۳۳ 3 و و ندادوبسا e یس زی ووا ا ال ردفورعم تلع

 وا و هب هعشچ نالوا هرز وا نابرج ام اد و ضرا هج ووا اضرایا ةطیسب ةرهاسا وعطف لاقب رول وا هرز وارهس |
 ةرهاسنبع لالاربخ هنم ورفنال نعل ةيراح یا ةرهاس نبع لاش زل وا رتاف الصا کای رک نولزا قالطا ۱

 عب ةرهاس انعطق لوقت رونل وا قالطا هلابابب هرهاسو اهب متال لالا خراف هلال اهحاص نبع یهو
 لا هشت روا ی سیار تاساس

 E اذک نهج با لیفو افوخ ی نالوا ایفیرج بارلا نال تلذ تیعم
 اف ىلا ةلوعفم نم فرصف امف روهسمو ةروهسم اهلصا و مهمو و مهرهس امف نال ةرهاس تيم“

 ؟رونند هرمط یکیا هدنرص نارهساو هلسهظحالم یرلقدلوا مق اماد رونلوا قالطا هنرکذ
 و ۱۵م رن مس هکر ول وا لزانو یراج هل ن درانآ بوراو

 2 و ا

EE 1آرا قالطا دن رد ؟ زوقط رخآ كنا 6  

 رد انعم وب هار فالغ هدنقیقح هنسسانعم هرهاس لظ رود هنسهکلوک كننزوب رب و نوجبدل وا زغروک ۱
 وهاسو رولوا ین هلا "لظ لوابویطارون ةضافتسا ندسعت رق هلکلیا تلوم بح هننيب رقوسعثهرهاس لظا رز
 انعم رس روند هغلقناب وا دیک جدو هدننزو بارغ (راهسلاال رونل وا قالطا هنعینم و لصا كراك نیعل |
 ارشد تاب سو ردیدآ رطع عونرب (ذیرهاس۱) ردشلوا ی نوجهغیدل وا تلعو وا

 رپسلا)ردیدآلج درب هو 1و نی (رهس )ابدی قلطا نوه دلا زمو قوا ناه دک ا نروتک هع هلفلوا ۱

 (كنيم)



 سی ٩۰۵ زبح

 ةروسو هيف عافترا و ةمالع ورا یادحما ف ةروس هللا ردنرابع ندنعافترا ورا كفرشودح و “عدلا ءروسو

 | شطب و رهق كلراهاشدان ناطلسلا ءروسو ةدش یا ةر وس دلل موبلا لا زد رابه ندنسدش كغووص دربا

 رد. Gs را یو ةروس بلع تا لا ردت اب نت وطس ومادتعا و

 NE دیا نا ا هکر دندی د مالعا یضاقلا کلا نب رو اا ۰

Oهشاب هنس ی هو  Eیک ماسس و هدنجما باس  

 3 نواب ناد یوسو را امر اتا قلا لا لاق رسا قا کیک | ۱ ا

 هنعامد بارش هکر وند هماآ لوش هدشزو دادش (راوسلا) اب EE اذا ا ترس لوقت رد

 را روسپناکاذا را وسوهلاق ردشفص رخ تیرا وسار ز رول و! یااط غلام هل وارد اےس رسب واری رت |

 ذخأب راصاذا را وس مالک لاق رونل وا قالطا دمنالک ماکت ورک ندارثأت د:ءامد كناسنا و اعر رس سارق

 كىدآهكردقل وابلکلاو نالواباوصنکل بولوا موسرهدنناونع مالکلاو هد را هس دج کرد ح راش# سرای

 ق وط بوب هر واق ندن شاب وه هل عام (ةرواسلا# رول وا ثكعد بلک نالوا راباق بوارواق ندنشاب 1

 | قلعت آب وار ص هنن رز وا نوجا كعثک ود هلا هسکرب راوسوهرواسم و هسأرب ذخا اذا نالف رواس لا ردهنساتع : ٩

 ۱ نالیکح رادام ازاد هنسهروح ل رهش هلرعص كنيس( رولا ها واذا ارا وسو ةر واتش ان الغر واس لاقل رد هنسام /

 ۱ روند هراه ود نال وا سنج كا ویوص روس و هل سمک كنیس رواکناریس ور ولکرا وسا یعج رون د هراصحو هاا /
 هل رم یا كيلع ةروس هل لاق رونل وا قالطا هنلاز مو هجرد هلع كني (قروسلا ) مارک یا لبالانم روس هل لاقب ۲

 فرش هروسورد هلام دعب هلم هع وطقم ندرخا یر رهار ز ردذوخآم ندر و نم یانغم ردم ولعم نآرقلاةروس و
 روت ) وا قالطا هعیفر ءان ش نل وا داش هرز وا نسح حرط و فرش یا ةروس تبحاص لاق ردلمعتسم هنربانعم ناشو ٠

 كنس واب راو دو روند هتمالع و نا طب هروس و ردكم دءایسا بناح ىلا لاطام لوق ءاسلانم لاطام كفلوم| |

 یعیص حجو رد روس یسح یعج زونل وا نااار رو هر وق ندنسهرمص و ندنروقره ینعیندنقورع |

 هن دیلی نانز هکر وند هکزالب .هدننزو باغ( راوسلا]) و هدننزو باتک (راوسلا) هدننزو فرغ ردروس |

 هدننزو باتک راوسو هلنتعضرولکرووسو هل. دم و عض كنيس رولکر وسو رولکهرواس و هروسا یجب ررروچ |
 هلی كنهزمه (راوسالا] ن د راوس ن ماشه ن هللادسع و ردف ورعم *یرفم راوس نبا رهاطوبا ردندیماس |

 رهام و رونل وا ریبعت ی کذب هکروند همدآ ندب تآ را هلسسکو یعص كەز راوسا و یکرا وسروند هکزالب دو | ۱

 :زاوسهت نالوا را وتا تم یک او هر تورو وا یک یشروت وا یرهکیهدنرز وا تآ ورودها 1

E.ل زالب هکریدح راش * رد وسنم ه هيلا هرواسا ردنیثدحم یراوسالا یسیعواو رولکر وااو :روابا ی  
afهدنساضق ناهفص | هلبصف كيهزمش (راوسا ردي زعم راوس هروسا ثالذک ردي عم هرا وئسد راوسنال وا هنسانعم ۱  

 هد ریگلیب هدننزو مظعم (رّوسلا) ردندار وا ناب را وسالا دجا نب دمع ندنیلدحم و نسبح ندداهز رد دآ 4 رقر ۱ :

 یلهاکلا یکلاملا دزب نب رّوسمو ردندحم كللادبع نب رّوسم ردندیماسا ر وسمو روندهر كجهروگ لزالب
 همر نروسم و روند هغدصب قج هابط نالیاب ندنیشیم هلباه (ةروسل1) و هدننز وربنم (روسملا )ردن دا آ |
 رددآ نصح یکیا هدنم هدننزو دعتم (روسم)) رد را هاڪ ردلکد بوسنم هتعنص و لحرب هک ون تا

 رک هکر وند هنن راصح رهش هلیعط كنيس (روسلا)ردص وصخ هنتعاجج حوتفلایباو یرکید و باتنلآ ون یسیر

 بایفرش هلی راتروم ماکت یراتمضح سو هيلع هللا یلص ماعرضف ادا ردیسراف ظفلو وروند هتفابض روس ویدنل وا
 ردشلیا د ەدە اروس اب متصدقاوموق ¥ وشانالوارداص هدب ور یخ هو

 هکدنخ نکل بول وادا رم یعاعط تفایضهدارو هلب اروس هچرک ةیسراف ةظفللا و سانلاهیلا اوع داماعط یا ةیامنل | یف لاق

 قوراف E هرصب روسن بعکو ردببتل یبضلادلاخ نیدمم ندنیعباتروس و ردنش ور هتفاطل باب را یتع الم
 (روسنلاردیسهنک مه نةلبجنال و ایرو نایفسح لیس هیلب رغفصم (هر وس وبا )ید ا بوصنمندنف رط ظا ا

 ندنظفل روساررکم(سمرس) هتقلست اذا طا خا تروست لوقت ردهنسانعم قمقیچ بونامرط هراود هدننزو لعفت |

 ( هبروس)رونل وا ماکت نوجما ارغآ ورما نمضتم یدک تهدنببكلا عافترا هبتا مو روما یلاعم همدا رب ردرضاح مما | ۱
 TE : هرصانخ ندنضرا صج لوق یلع ردیعدق سا كنس هکلوا ماش هلیفبفخت كني و یمض كنيس |

 7 وز

۱ 
 ال



 اد طاق س
 نولوواب ندنآهکر دیمسا شه و رو رولواعساو تیاغپ هکرددآكچل واعونرب هردنس وعرسا اذا لجرلاردنس
 | كچلوا ینا وو مانند هکر دیم |نوتاخر و ردجاغآ نیتیراکددیاغآنناق هدیکرت و شوغهدیسرافرصو رارزود | ۱
 ثیلک#هردیحیما یتتعم یذلاانا* وبشآ كن رتمضح ههج و هللا مرکی لع ماما هکر د ح راش × یدبا ردنا عب یادغب هللا

 ردلقح هد ه انعم یکیا نانل وا رکد یظفل هردنس هدنسهزوج را * هردنسلا لیک فیسلاب کلیکا + هرصقلا ظبلغ تاباغ

 1 رشد وخاب ردی|تاغاکمیا وهنکچل وا كنعشد هکر ونل وا قالطا همدآلدرب وریلدوز وای هدننز و یرفعج (یردنسلا)

 4 رونل وا قالطا هثیشر اسو همدآ نوزوا و دیدش ؛یرجیا "یردنس لجر لا هدت الص و تدشردب وسنم هروب رم ۱
 یاشر یردنسو رونل وا قالطا هنسولمان لقو هننرم قوا و قارزم نالوا قآتباغبو رونل وا قالطا هنالسراو |

 نالوالوب ویربایرازوکو ردوسنماک | هکایوک ردهتشب ندهردنسو و رددآكچل وایریاو وب عون رب و ردمبقل
 دیجا یردنس*یثلاهرون د هثیشزتچ وا و نن نینیعلا هل ایا "یردنسلج رلا رونل واقالطا هناویحو ناسنا

 یک هکر در وصمندنسانعم تمافضانعمو *یدریا یردنس*یش لاش رول وا دض هلکغ د هتیشکووتوکو

 ۱۳ واردات روت دنا قار و فاص تیاغب وردی !ثشوقسنج ربیردنسورول وا
 وند ی شش کمکم و تضس و لصتسم یا یردنسلج ر لا رون د همدا راکباتش و لحتسم
 ۱۶ تاهو یصق كن هیات نون و لاد و یرمنک نیس (روهن دنس) دم ةر وم یا ہیر دنس سوق لاقت
 7 ئ هکر د هنسانعم راطنتس هل سک كنو و كنيس( راطعتسل از ردن راع هب رق یکیا هد هیق رش

 .  رونسلا) هقلخ سرشاذا عبارلا بابلانم انس لجرلارنس لاق رد هنسانعم قلوا ولیوخ نیتچ هلي كنون و
 9 د3وخأم ندروبم یانعم ری هب رک دیسراف روند ه یدک هکر دف ورعم هلیعقف كتهددشم نون و یرسک كنيم

 موقلا رونس وه لا ییبم هنسهلئفاحم رونل وا قالطا دن زوم و دیسكموف و و |
 و :۔هلوقمتآو هود و مهدیس یا

 هدننزو نامر (رانسلا) رولکر نانسیعجج روند هنک وک كغيربوقورونل وا قالطا ه هغروبق نالوا هدنران وی | ۱
 بوزودندشباق هکر دی هبجبسکر هدنزرطهرز ندنابسا كنج هدننز و لّوزح(رونسلا) رون دهب یدک ی دو |

 اوبل لام رون وا قالطا هحالس لاب و عردلاک دق نم سوبل وه و هرونس سېل لا راردبا سبلت ہدراکنج |
 اس هک هدننزو ذغنق هلفاق (رفنسل رددآ كغاط رب هدننب كيلعب هلا صج هدننزو ریما (رینسإ) حالس لکوهو
 نس لصا هکر د د جرم + یدلیا نطلست هدن ا اش 5 هکر دهسکرب هدفلس ردف ورعم هللارقشالا |

 کر اردباریبعت روقنوص همام ید رش هدنهرا رک ر طفل |

 E بتک هاشدا یکیدلیا رکذ كعلوم و × راردا هیعسآ هلکن | یرلدسک ضعب هلیبسو راردنادیص نیطالس

 ىرقنسلا سرییط ن دمع هللادبع وبا و ردندندادحمرقنس نب حوتف ن هللادبع و »یهتنا ردم وس مه هدننا ونع رقنسفآ

 اج عاقسا نده زور یسیوار یراخ محک هکردندنسبلا وم رقنسن یلعریما یفوصلا
 یر ات رده اصن داباو ثیدحندنناعصا راز هکر دندمالعا

 فاکمار ورونل وا قالطا هیغوا و روندهمدآنالوا نمو واالصار هک و هنسانعمرف رون د هنآ هلد دشت كم و

 .ندناغ هدهفوکر هظ نوما سیقلا ءرعانب نام ندقارع ك ولم هکر ددآ رام نالوا رکشنک لصالایف 27
 هراس نیطالس داش هدک دلیااشام بولک هیلاراشم كلم مامتالادعب ردشطاان . حرطلا بیع رصقر قرلوا

 . یدلیا اقلا هبیغاشا ندماب درکنکی رام هراچب هلیس هظحالم ردباان رصق وب دم بوک داف
 رون وا ربعت هلق هدنسیلاوح یسهناخ نوچ ا صحا بولوا یمالغكنهسک مان جالا ن ةصحا رافس لوق ىلع

 دان وب ن هدک دلیا ناسحا و شزاون و ناسا تیاغب ینتفاطل و تناتم لاک الادعب بوقلاب بيض نصحرب 0
 ح با راصح "هل هسرونل و عزن ندن رب شاطلوارک | مدلیادیلک هبان عوج یشاط رب یتعیارجا هب غتعنصر |

 ۱ >هلبرقترب دوخاب بوت وط یکجهدباردغ و ظیغر اکب داش هدک دلیاتئا را یثاطلوا راسفتسالادعب بودرول وا

 ار یدلیا ارجایراغسیازجهدنفح والا ندمابیالاب ود رول وا عامناخ ؛یدابرب ثعاب هل ارا کر ۱

 ردندآ ه رق یکیاهدرصم هلی ك نیس ( ر وهنس )ر ونل وا برض هدنقح ران د| تئاساوردغ هدناداتمی یخ دوخت ۱

 | هل وکسلواو و یصف كنيس((ةروسلا )رد ها هه نش نالوا هدنتلبا دیعص و ردعقا و هد هي شیرب و هد هریګ یر |

 | یس ردناب بوقای بوبا رص هشاب هکر وند هنغلز واب و هننکل بت كنس هلوقم هک سو بارش هلی كنيس (راوسلا الو
 [ هروس وروسهروک هنناب هدریاصب كمل وم» اهنذحیا اهراوسو لدنا ورا ةروس یتتذخا لوقت ردنرابع ندننلاح ا

 | یمن یک للناةروسو را را ةروس یدنل وا لاعتسا دنسانعم تد شو تدح هدنب بول وا هنیانعم قما ره هکسکو | ۱

 در

 (ترونو)



1 
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 | جاقر كرلنآر رول وا عقج هنشابرابتخایب راشوق ندا عاقسا رداروهظ راهزا وا وا نوک ان وک هداف وط هرلکیلدلوا 1

 | بوریدکی ر نوط وارفا وتق هدقدل وا مات هنس كيب هک اف و رول وار تدم هنس كي هکر ردو ردنا ادغ وذخاینسەناد

 | قلوک ارقو ماقو لدتعا اذا دوعلا رهعما لاق ردهنسانعمقلوا رروط بولیکید قر هل وا لدتعموتسار یک ق ارم |

ar F- 
 تازا فوطفم هنر زیارکسلا نهوز و ۳۱ ارا دریا هرکی ت رابع راودلا یشغ و هد هس شسیو |

 ضراع هر وک ذم تلاح هنس هرصاب كمدآرب هدننز ورا رطیسا (راردع۱) رددآ نوتاخر رب داعسو رولوا دشانعم

 نالوایرغوط بول وا نوزوا هدننز و "رعشقم (ندعسل) ریداعسلاهذخا اذا هرصب دعا لاق ردهنسانعم قل وا

 | یا ردعسممالک لاقب رولوا فص و هزوس نیتمو تسردو تسارو میقتسم لی وطیا ردع“ قیرط لاق روند هل و |

 | ان هریخ راز وکه دکدروک ی تن ز و تکوشۀبکوک كن هکایوک رونلوا قالطا ههاشدابهدننز و روبنز( رودعسلا لعوق ۱
 | نیعلا ةواشع یا رودعسا هدخا لاق روند دلا یسهدرپ بونلنامط لزوك رودس و ردییبم هشسانم یعبدل وا |

 یردنعت هلا سنفق نو وغلژ کا هکر د جزم * ردیعماهنادرب هدنرانزو لجرفس هاب (ردیعسا لو هنون(ردنعس ال
 |ةرافو نوکتم هدشنآ زیدید رد روناحر هدنتئیه رلکر اضعب و شوق راضمب ریدلیا ناب هرزوا قلوا رواجرپ

 ۱ راردنادیصهدانئال وا رزک بوقیجندشنآ انایحا هدلوقر ورربد رول والالههدقدقیج ندشنآ بول وا هدنس۵ 5

 ندشفل وا لسغ هنو اص بودیا افلا هشت آهکدنلربک ررز ود با یسهلوقم كلموک و هیقن و لیدنمندنسب رد و

 تیافپوشقنمو نیم هلا شوقنو ناولا هکر دوب یرللوق را وا لئاق هنسل وا شوقو رولوا هریک | اب هدایز

 Re وا وش راقهراک ز ورهد راغاط كسکو ب رد را ویراکیلد شل آز ویچ وا هدن راقنمردش وقرب زا وا شوخ

 رس رک هد روشقشاعبول وار تم یخ دیسیدنک هکرول وا زاسمدهامغآلانزوسو فیطلهبنرعرب و راقیچ هن رزوآ

 رو نوط وا لوا و روهظ سا ندنرلا را ی کی اهتچ هدقد)اح هنر یر ییرادانف ندندح و لاک هلغل وا تس

 یروای رب ندنفوج تعاس ردو لصاح هطر وع ر ندن :دامریلاهت-رهابرولوا قرح هج رار ید یسیدنک ب بودناقارحا
 (راسعا)یهتنا ردلکد ر ود ندینآب رتردق بیات ردص وصخ هناتسدنه رو نمر وناج و رول واامنو وشن نی رق وادی
 كنوز و ردهقشب ندلالد رونل وا ریبعت یحنایم هکروند همدآ نالوا طسوتم هدننب یرشم هلا عیاب هل رمسک كنيس |

 رم ندیس راف هدب رغم هکر د جزم + یدنلوا رک ذ هکر لرد ی دریسفس که ردءرساعس چ رال |

 | فرصودد و هد :یزتشم ها باب یحنابم اردک د یبحاص ثال هتشکس سکر دی رع راسپیسا رهاظردموسم هرز وآ ۱

 E بول وا یکلام كن هنسنرب "یشلاراسعم و ردظوحقلوا هبعستثعاب یکلهتشکس كرەدا اا
 | نالوا هدنفلارآ تسود ییا وهيو هکلام یا هراسمموه لاق رونل واقالطا همدا نال وا مات یک یکر که دنت راظف و

 ىلاوحاوروماكضراىسەلۇقەعرازعوالرن ضرالا راسم و رول وارادم هحالصاو طب رني را هلام هكر ون ده یتیم

 ەدنن ز وهجر حدة سما ۋه لراھردەزاسمشنۇمرونلوا قالطاهمدانال واءاک او قذاخ هدنابل وا بولد یککرک |

 هدننز و "حس هلفاق “سما رژ اراسعراص اذا نالف سیسعم لاق ردهنسانعم كلا یل زاس ردردصم ندرانآ ۱

 هب یشک زوم هدننزو لجرفم دهن ادیدشیا رفتم موب لاق روند هنوک نالوا لانمرکو یما تیاقب |
 هضرا روغلاةديعب و روند هبهدلب و ضرا عس اوز شیککو روند هلسانتتلآ و نیس یا ردهعم لجر لا روند |

 | هغرا نم نیتمو تح" هدننز و یرفعج(یرهع» اروا وا هارک یژنک اران دیک زسربه ر یک نابای لوچ هکر ونید|
 ۱ | مکحرههدمب ىدا رول وا الغا و نیتمتیاغب هکیدا روند هغا رزم یغیدباب كنیحفا رزم مان ره لصالایف روند |
  هلفلوا العا یخ دل وایدیا راپ قارن جد یسهجوز مان هنیدرالروب زموراید.دیرهعمخ ر هلتبسناک | یتار مرتو |
 | ظفل هدننزو رارطبسا (رارهعمالالرد وسنم هه رق مان رهه ندن رلا رق هشبح یرهع"لوق ىلع رد وسنماک | ییدرعرا

 (نهسلا) کارو رکتناذا مالظلا رهعما لاق ردذوخأم ندنسانعم تّدش ردلمعتسم هنسانعم قعصاب بوک وچ کا
 قرهل وا ولت وف و نوزوا یسهلینس نکا هدننز و هح رحد رهعسلا و رول وا ق حالطا هلسان تلا هدننز و رعشعم

 | ره لاق ردش وا فرصت ندروک دم یانعم ردهنسانعم قل وا هاد در هکاب وک یرهناد هدنراج وا بویعا و د |

 هنتقیقحو هنکب ولی هقح وهاکی یش ر هدننز ورفع بسا اهلبنس سو یااهسأر ةبح لکهاکدلاوت ملاذا ع رزقا
 | ردیتا كن رد .یاوتسدلاماشه ندنندح و ردندناڪڪا یشاوالاربنسو روندهمدآ نالوا نقتم هنلا وحا و فراع ۱

 .هدهفاسم هلح مچ وا هن رهشلصوم هل رسک كنيم ( راعس) ۲9۶ رو ا اس هل رسک كنيس ( ریتسسلا
 ا

 لاقي ردهنسانعم كك ل رسم هدننزو هجرحد (ةردنسلا]) ردندآ ه رقر هده رصمرایدو ردیعما روهشمرهشر



 ( هب غ )
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 ar افت اشو بلصعلا و مالا رسا دیدبشلا ملا لیلا ناکاذا زوتنه لب لا رونلوا ئاللا |

 قوذم طولخحیا روم شيع لاف یکدوس شهشراق وص رونل وا قالطا هکلرید نالوا شوشغم و طولخ |
 یلکنربدیرلتا ویراریکس بوو هل ویلس و تسس یتا كنسهدوک هکر وئلوا قالطا هنوئالوش هلباه (:رومسلا)
 كومو یضق كنيس (رعار ملا ةوخرریغ دساجا ةبوصعم تناک اذا ةروعسم ةيراح لاق را شرق وین هاو

 gos یرجش وب هدنادرفم عیج هاه رد هرم" ی درفم رددآ فورعم رجشر ندنراجشا هب داب هليل وکس
 ن ورع ن ةر“ و بدنج ن دانج ن ةربسهلمح زا رایدنل وا ریس ارم اطشا ضب هلکت آو رازدبا نا هرز وا

 هواهینرسو كنافن ةرعم و یریتعلا ورع نب ةرعم و هعیر نب ةرعت و بیبح نب ةرعم و لالهن بدنجن ةرعس و
 وم ندې و ردندنیندحم ردن دنلسف اصلا بدنجن ةرعم "یرهسلانا ورن بدنج و رد رل هاڪ ری عمن ةرع* و
 ك لبالاش روش د هرهود ندا یعر هرع“ رصش اعاد هلتبسن یاب (فی رعم) ردندحم رد هژنیتعف هکی رسا
 داس "یدعاسلا نیصل ان ریس و راس ناولسوا ردندساسا هدشزورب ز (ریمس را و يسلا لک ات تناک اذا

 دلا ییهنسنرب و راعسلاب هدش اذا !ریعسآ هرم لاقب ردهنسانعم قلم یرب رب دوب هدننز ولیعفت ( ریما
 ۱ ۱و روزا *یشلا رعم لاقب ردهنسانعم كمرویلاص وا ندب اب ةضاخ لوق ىلع كمرویلاص
 دز روبص (روعسلا) رددیاصص سيق ت ءاریع“ و رددآ عض ومر هلیصف كنيس یاری هلسرا اذا مهسا رعس

 ردن رد هکر د روناج ف ورعم هلا مسا و ه دنن ز ور ونت( روم" )ةعبرس یا روم ةقا لاق روند 4 هقان هدنور و تسج
 زسواو(هرس) و هدننز و هرونت (هروع)رول وا هدهیلاعشدالب و هدناتسکر نروناح و رونل واذاختار کر وک ت یقیذ

 ودا ركذ هلیناونع هقلالطا ةندم فلؤم * ىدا رارول وا نک اسس دن آ کردیم ا یو ماوس مع ام ملال
 ۱۳۳ و دارت نالا توکس ندنناب هدنناب فاق لرکو هداروب لرک نکل

 زویچوا كترجه حران ردحورمشم هرزواقلوا هدنسیلاعت سل دنایرارایدو بولوا ندنموق یراصن یسهشاط
 ۱ رایدلیاداسف ربات لاعشا هددم تذم هدیلا و وا و موجه هرزواسلدنا بودن ج ورخ هدنس هنسزکس
 (ماسلا) ردتج هل وا هقناط یراکدلیا قالطا هقرا عاد هدلاعن الاح هل غلوا ی زعم هقراعاد ئظفل ۱

 هرلنا هدنراماکحا ضعب هکرونل وا قالطا هب هقناطرپ ندنموق دوېم هراس و ردندآ هن رقرب نیمرطانب هدنز و ۱

 | قج هنقوط هرابدنک هسکر و رارولوا بهاذ هنغیدغل وا ثعب ریش هرکصنداسوم ترضح الثم راردا

 و رود ناگزک هنر و ناشود ردفنص یکیا رثآ و رزدا ذاحا هلبف یتیرهش سلبا و راربد ساسمال

 ید ارد یاس هکیدوهم ندا تدابع کاو بوزود یعازو ندنوتلا ءرکصن دکد شک هناجانم مالسلا هيلع

 هعضو مان هاست لوا و یدا ندلیارسا یب یامظع لوق ىلع یدبا صعت هامورفو مر لصالا ی نامرک
 دومی عسا هک یاس روب ن هد هنس ییدلیا ماع لتق یل ارسا وب لافطا نوهرف هکرد د حراش» ردوسلم
 ههیذافناركتهردقم هنف یدیشلبا عضو هراغرب هدناتتسه وک ندنفوخ لتق بورغوط یسهدلا و یدبا

 زدقدل و امو وشن بودا لاغتشا هنسهی رو هدغت كموف رم نیما لیربج هللا ویب رداق ترضح رها
 ۱ R+ ویا 9 و هج را هيلع وا یدل واقناس و ناق هب هد ا و قصلهنموق

 4 شل EEE ۴ لب 7 ا سوغ

Nتی یأر نم بوت تنارو یا كم هک یرماسا ساب بان مهار  

 بلا رس - نس هلربشت یو هدن رق نادیه ردو یسهیسآ ب بس من یدیشلوا اوجت ب وعیچ هرزوا ۱
 ونا وارببعن ول وق هکرونلواقالطا ه یابای لوغهدننز وهلج رفس (ةرمرع-لالرددآیدا ور هدنرقنیخهریعس و
 (ریداعلا) هءام کا اذا نیللارصمس لا ردهنسانعمق#ءاق وص قوج هدوس هدنز و هجرحد هلیج (تریمسلا)

 مصب فعض هاکلطا لبتسا را یزوک یثان ندقلشوخربس لوق ىلع ردهنسانعم رصب فعض هلبصتقف كنيس
 ندنسهض راعرا ود الذکر وند هنس هلوقمتالایخهروق هراق نان روکهدنسهرظنم یکزوکو لنامط ندنغیدل وا ض رام

 ی اب «یشوهوآ مصبلا فعضیا ریداعسلا هذغا لاق روند هننلاح قلنغیاب نالوا ضراع ندنسعصاب وش وا و
 ردیعج لر ودع رب داعمهروک ناب كحراش » * ساعنلا و را ودلایثغو رکسلان د هریصپ فعض ن ناسا

 (شمو)



 e ۰۱ زیح

 ناعه اش ورم ندنتلای لب هدامن ناهج هکر ید د جیرتم » ردیتما كن رهش بو ردم دلبر مدنغامنس دنقرعس دفص و

 یتبسن كلب ارهاظ هلغلوا موسم هرز وا قلوا یکللا راد يور ردنکبسا پول وا یاب نیترلا و مدلب ما[

 هلا اجو ردیعمالروهشم رهش نالوا فورعم “رح رس هده رصم دالب هب ردنکسا و * یهننا ردیتبم هب هسب الموا

 | هلجد ءدن رق طساوو ردعقا و هدرح لحاس هکر دتجهلوا یرلکذد نوردنکسا الاح رد دآ هبصق رپ هدننیب بلح

 دنهو رددآ ه رفر هدنشبب هن دم ها "هکمو ردنداروا رشم راتخحان دجا ندفلس ءایدا رددآ هبصقر درزا

 هدلب ددع شب هقشب ندرلنو و رددآ هدلبرب هدنرلارحم كن هس رابنا فورعم هلکعد بامبو یراح هدنسهکل وا |

 هلا ضایب ندناولا هليل وکس كوه و یعض كنيس (ةرع1) ردندنلخاد كرانوب یه راک دوبن را سپ ردیسا
 رونل واریبعتقل غایهرف وال واک |یادغب هدیکرت هکر دب رلکدند هد رج“ هدیس راف ردل وبقم هکر د هل زمر هدننیب دا وس

 رع“ ودل ولارع"لاس رد هنسانعم قلو! نغابهرفرول واردصم هرم“ و ردیشالد نول ن ریش هدنارلد اص وصخ هدناسنا ق 1

 لاق رد هنسانعم قمل وا زغای هرق كب هدشزو راریجا (راربعمالا)ل رعما ناکاذا عبارلا و سمانا بابلانم ةرع ق |

 رسا و ردءارعس یننوم ر وند ه یشک غا هرق ردتفص هدشزو رجا(رعمالا) ةغلابم رعسا ناکاذا اراریعما "رسا
 هیادغب هلا وص هلي هين هش (نارعمالا) نوچغیدلوا ضای یفاص كن رونل واقالطا هند وس كنعسق ناریج

 هب هطنح ردیلت قم كرعما هدشزو ءارج (ءارعسا) رونلوا قالطا هغار نم هلا وص لوق ىلع رونل وا قالطا

 راکشخ رونلواقالطا هکمتا یرلقدیاب ندنوا شمافلآ یکیکو بویغل وا لسغو هیقنت ییادغب و رونل وا قالطا

 قحهلغاصدوس هکر ول و |قالطا ه هبلع و رد هل راشعا هرخ ین أت ویکكمنایرخ نالبناص هدر وشراچ هنسانعم

 كنهسک مان كين و رد دآ هقانرب و ردیعما یس رف كنابهص یب ان نا وفص ءارعورونل وارببعت كل وکر ول واند هت ردباق
 هدننزوروهظ (روع )و هدننز ورا «رعسلا ال ردشل وا هدیسر ه یوبن ترضحناشنتداعس نام ز هکر ديما ی ريق
 بابلا نم اروع“ و ارم” نالف رع” لاق ردکلئا یدرقل و تب بویمو وا دارم هکر د هنشانعم قم ووا هصک

 | یلاهعتسا یرهلوا درفم لماس سپ عملا ےس اشا اور ساو وا منی ملاذا لّوالا

 | كنيس رد راس یعج ماس لصا رشلنا السا قرهلوا عج مسا یک یراهلک جاح و لماحو رقاب بول وا عیاش
 | تبحاصمو هلاسفارلەھكم اسو "یا ماس اذه لاقدق و |رعاسو ةرماسو ارام | وتاب لاق لد دشت كم و ی |
 هلنیتصف 6 رسا ) مهراتس سلح ىف یا "یا راس یف ةلبللا تیسما لوقت رونلوا قالطا هدهنسلحم ءلراندا
 كنآ E E "لظ روند هننسوک ارق یاو رونلوا قالطا هنتبعص هجکو هنسانعم لیل روند هبهضآ
 هنسانعتلط رونلوا قالطا هکلوکارقو رونلوا قالطا هنامزو رهدو رد رب نالوا هکلوک بویعث ود يدا

 | یک و رونا وا قالطا هنامز و رهد ځد و هدننز ورپما (ریعسلا روند هنسلحم كرل هسکن دبا تبعص ب وروتوا را ههکو
 یماسم یا یریعم هح رابلانالف ناک لوقت روند هن رب ره ل رامدآ ندا تبعص یربغ دوخاب هناسفا هلن رب یرب

 ری انا وريم نا وريم اعم ام هلعفاال لوقت ردنامز دا م ندري" هدارو رونل وا قالطا هرابن و لیل (ریعسانا)) |
 لاثما رلدصک هدننزو تیکس (ریعسلا) راهنلا و لیللا فلتخاام یتعی ناذجالا یاریعسانناوریعس نا وریعسلا رعسا ام و |
 ردسقل كکلمرب ند ریج لابقا (مماسوذ)) یک حادم روند همدآ روآ نابزو نادنخم هدنص وصخ ناتسادو |

 ردصم ثالذک یدنل وارکذ هک تن رد ردصم هنسانعم كلا تبحص ههک هدنزو س( منار ردندنسهاج ءا وا |
 رد هنسانعم قمتالطپ دوخاب قمراقیچ بو وا ینیزوک لوقیلع كمکچ لیع هلا ر ومد شم زی هن زوکكمدآرب رول وا |
 نیللا رم“ لاق ردهتسانعم قلق رام“ یدوسو اهأقف وا اسهلعم اذا لّوالا بابلا نم ارعم نالسف نيع رعس لاق |
 ردهنسانعم قمالت وا توا راوط و هلسرا اذا مهسلارع لاق ردهنسانعم كمرویلاص قوا ندیاب و اراعم هلعح اذا |

 رام هرب رو ارش ادا رجلا رم لاق ردهنسانعم كم | بارشو هتعراذا تابنلا ةيشاملا ترمس لاق |

 باح (راجسل ال راسلا هد اذا یناثلا و لالا بابلانم ارعم "یشلا رعم لاقب ردهنسانعم كم ردشکپ بوقاق

 ( رابسلا)ردیدآ عضومربراعسو ءاملاریثک یار اس انیلتبرمش لوقتروتد ہد وس هتف و نالوا قوچ ی
 یعجج زار دج هدیسراف هکر وند هرسکاو روند هتلآ ناليردشکپ و ب ونلوا دن هنسنرپ هلیس ودنک هدننز و حاتفم |

 رام اتجزا و هدقدل وا هتسخ هکر ديما یلکرب كن رابانج اهنع هللا یضر هن وی” نیئمولا ما اعم و رولکریماسم |
 هود لبالا راعسم و ردیدآ یسرف كنهسک مان ورع ندنسهلمق هبض و ردشلنا بدت هنتجز یغنیدل وا التبم ود |

 نسح یا لبالا رام وه لاق رونل وا ق ةرلطا دمدآ نالوا ردا ماقها نسح هدنص وصخ یراع و تیامر كنمسق | ۱

 همدآ نالوا | یوق و تخ ودنوق یماضع و باصعا و قورع قرهلوا زسهلج یسهدوک (روعسل )اب ماوقلا |



 وز
 ۱ نلفو نطرف نب ةمور ن نوح رس نب تباث نب یطیل نا مور نب سورطنم نب سمره ن م رح نب سویلیف
 بتک هلبا اقج هرظنیراریبعت نینرقلا وذ ردنکسا ثاسان ضعب سپ ردمالسلا امعلع ےھا ربا نب قحا نب وصیع

 | یر ره هلذلوا موس مم هل سذ ینا وب اضعپ و یمور اضعبارب ز ردلکد ربتعم رد یتیم هنر ذخاا ندخم راوت هش وشم
 یسنهاکوهنسهکلوا نان و نال وا هدنت ال و تح هکر د صضثرب یسیکیاهرزوا روک ذم هج واذهعمراردبا مهف هتشب
 ادک قمهدهربتعم ځراوت بتکر اسو هدنخ رات نم یربکهلیا لوبقلاب نلت تل وغ “هل راردا تبسن و ورع هنتبسن
 نیددسیدلاجنب دا صیذ شیارلانن بعص یعما رد هل.بقلا یریج ندنع ٌهعبابت نین رقلاوذ هرز وا یغیدل وا تبثم

 ځاش ن راع ند وه نی ناطق نب ب رعي نب بج ن ابس نب ريج نت لثا و نبك سکس نب طاطلم نب ماع نب میدم |
 هدنبقعروک ذم ناب یتحرد و ماه ندنراترمضح سابع نا نایب همر وب ورد م السلا هيلع ح ون ن ماس ن دشغ ران |

 باوج و دیدلیا را ذکو تشکیل امو بو دیاانب هرانمرب هدرح لحاس ید | یو ر یکحهدن راکدلیا لا وسیخدندردنکسا

 ردنکسا و رددا رعیذشیا رلانن بعص نینرقلا وذ قرهلوا محا هدنراکد الا ۇس دهرابح الا بعک كلذکر دشا

 اود * هسلح راضح نوکر ههجو هلام رکی لع ماما وید د ردندنلسن مالسلا هیلع قحا نب وصیع ردندنانو ون
 [ مالسلا هیلع مطخ ترضح وردد و مقباسلوق ییاطخ هلبت رابع + عبتالمنینرقلاوذو بیام اهش دح یف نافریج نع

 ردش لا عضو ههطع ران آهن ورفسووریس رها توعد هناع|قلخ هقرمث و برغ هج رب ار بولوایتالمنین رقلاوذ هل
 رد ثلا راعشا هدننابا وبسشا منلا رشانن شع رومن یننبص نب "یدع نیدعسا برکوا بت ندنلسن هکهت

 ۳۹ ریه اک هکلل كولملا لک ۴# الس یدج ننرقلاوذ ناکنآ ±

 3 دشرم مرک نم امولع یعب ¥ الاع براغلا و قراشلا فاط +

 # دق ون اهل ةثماح نيع ىف + اهبورضدنعسعثلاریسیرب و #
 ۶ دق رفلاب هع ةرغ رانا و 3۶ هنامز بعص بعصلا لذادفاف ۴

 E ٭ دعومو هل لجا یلا یرخ + هنایآ تمکحاف روسمالا مکح ٭
 ردشلا راعشا هلنایا ون هدنس هروهشم "هدیصق یدایالا ةدعاس نب "سقف ند ع ءاغلب و ءایکح لا ذدکح

 # حابص لکو اسم لکب یعسن ۴# ةكنف ريج كلع نامزنا كتف ۶ ۱

 e ٭# حایرالا بعالم نيب وبطاب # ایوان جنين رقلا وذ بعصلاو # ۱
 . ] یتبدل وا لج بکار هدظاکع قوس هدعاس نب سف موقع هرزوا یکیدلیا تدثهدناتکمان ناصت ماشه ناماماو

 ما نیل والا مکنابآ تأی ملام مک انا له سانلا اھا هدنساننا هظعوم یغیدل وا زاسمد هدندهشم برع هما هدلاح |

 بعصلا نبا نيبعال ةلفغ ف جا هوا و نینمآ كلذ نم متصصا ما نيقيلا كلذ نم کدنع ما نينسلا نم ادهع متذخا |
 إم رق م هلكملا باطخ هلي" رابع نبع ةظحكالا هدنع نكي ۸ نيفلا رعو نيقفالا حاسو نیلقثلا عجج نینرفلا وذ
 ۱ ۱ یعمآ و ندنس هفاط بع نینرتلاوذ هلهجوو ىدا ملام هلناقنا و یلک هج و هب ع باسنا بول وا غیلب و ےہ <

 [ ردنکسا لصالاو ردشلوا طدتسم خد ییقلت هجو ندنو و شلوا رمعم هنس كب یکیاو بولوا بعص

 ا ردیسهدازرتخدكسویلیف یهاشداب ان ودقامهرز وا روک ذم هج ورا ردنا تبسن هلا ینا و هاکو ی ور هاک ر د صعش 7

 | کما لاسراو قالطا هنفرط یرد قرهلوا لماح یتبم هنتلع رم بودنا جوزت باراد ثالم یهاش نا را
 یعی هليا سوردنکسایعوق مم تلعدوخایردنسکلا هنسانعممدآ وبا یتعما بود الج عضو لوص ولادعب دن ردپ

 . | یرفسوریسهنفرط برغكنو و یدلوا رهتشم هللا ردنکسا هدعب هيم س وردنکسا ینبم هنن راک دلیا عف د هلبا قابس رص |
 E ا رادو ه راج هدنسهکلوا نیییصن هلباراد نیاراد نالوایردارببال بول وا نانو تخت ثرا و نامز دعب یدل وا

 | ترضحطوبههروک ذم هب راح و یدلیاعسقت هکولم فئاوط هل داش را وطس را یذاتسا یرلعلفا لوا بول وا لونقم

 | هدنرهفووم راوتسرفو برعونان و وم ور هله اب ویدل وا عقا وهدنر ورم هنسزکسناسکسز ویکیا كب شب ندمدآ |
 | ر دوشم هرزواقلواندنلسن مورو دل وت هد هدلب مانا ودقم ندنرایدیلیا مورنالوارهتشم هلبناونع نانو ردنکما

 | ندمدآ طوبههلبا مالسلا هيلع ےھا را ترضح ردیریج و عند صع نین رقلاوذ نالوا دس"ینابو ردندهفسالفو |
 3 ةاقاللادعب ردروک ذم هد هج ګګ ثیداحا یکیدلیاتاقالم هد هم کم ۀکم هدنر ورم هنسچ وا ناسکسز ويرد كي چ وا |

 | هن راکدد ردنکسا ىع نین رفلا وذ سد یدلیا ان یجوجأی دس هدرفس لوا بودا رفس هنن راف رط لاش و قرش ۱

 .   ردرابوسنم هروک ذم ردننکسا هکردعضوم یتلا نوا هدنوکسم عبر (ه ردنکسالا) یهتنا هبل وا تاعتلا الصا
 1 ۱ ردهدلب رب هدنلحاس كنوص> رهن هدنا ربا یتعپ كمظعا رهن ردهدلب ر هدلباب ضرا وردهدلب ریبکر هدناتسدنههلمحا زا

(es) 



 انارکسواروکس جم لا ترکس لاق ردهنسانعم قمل وا نک اس لوه لتا (نا اركنلا) ومصنوو وه (روکسا)ا
 یا ةركاس ةليل لاق رونل وا قالطا ه هج ک قلنایل نک اس یراک زور (ة رک: اش ا) ت نکس ادا ل والا بابلایم |
 0 تاب عور هدنزو نارعض (نارکیسلا) رددآ یداو ر هدماش قراشم هدننزو نالس (نارکساا]) ج.را ةتکاس

 | هننسهناد کنج رشم هلا چ هدنااد رفم عیج تاب وب زالوا و هناد نال وا لصاح ردهزات مدره هکر ددا |

 ءرصم هدنزورفز (یکس)) رددآ عضومرنارکسو ردبلغاقل وا لوا هدام یاضتتم و ردف ورعم رارد یمخ كاب | |

 یسراف نش ا را ورعق هژیصف كنهددشم فاک وا یع د كنس( ر کلا ردیدآ عض وم رب هد هفاسم هلح ر يکيا | ۱

 رکسو روثل واقالطا هنس راد رب ردقج هلوا "صخا هکر د مرکس یدرفم رونل واریبعت رکش د هدزماسل ردیب زعم
 هکه ض راعیراک- ی دق ماب | رد مزواهنوک رورولوا ذلو شوخ تیاغب هکر ونلواقالطا هام رخ هزات عون ۱
 | وصر هد هبسداق هاه (قرکم لاد دہطاو زات كنعا ولار رولب اط یراهناد هلکلنا تباصار ولوا ض راعهدهناعو زر |

 ن هللادبع وردیس هک دها زلا " ياهلا عاشلا هیادبع ند هر کسنا) ردندیاقلا و ءاعما ورکس اوری رددآ

 ۱ نايل ند چا ندنیثدحمرکسو ردفورعمماماهرکسن "ىلع وا ىضاق وردد ردفورعم ها هركس نا هك ابصلا كرابملا
 رک د هدندادع نیئدح هدنخ راتیراخ ماما هکظعا ولار کس وردندحم رکسن سو واط ن نسحن "لع و ردنښقل ین را

 ی هناحص رد هننک ناتص ناو اوت چ ورد هکر د هنسانعم ا اا 6 کلا ردهدننز و فکر دا

 ةوعص ضیقن ةددش ةرکس 4 لا روند هفلشوخرس ردم هلی وکس كفاکو یصق كنيس (ةرکسلاو ردتج هل وا
 نانل وا رکذ ردهنسانعم قو هدنن زو لیعفت (رک کلا ر) هتیشغ و همه و هتدش یا "مهلا ةرکشو تولا هرکس تو ۱

 هنسانعم قموقیلآ ندرظن یزوک و هقنخاذا انالفرکس لاق نوصکیدلیا سفن دن ردذوخأم ندنسانعم رنرکم
 حیرت "یرف و تیشغ و تبظغ وا تربح و رظنلان نع تسبح یا هان راصبا ترکس ۶ یلاعتهلوق هنمو ردلمعتسم

 هدننز و مظعم ( رکیلا او ول وارد اوضام نادر زا کین + ینا و ند رهن رکسهروک هل واریسفت تسبح یا فیفا اپ

 الیلقو یک كنزمه (ردنکسالا) ارومارکسم مصاو اروجخ ءاشملایف برش لا روندهدولآراجخ و روم
 ردشلوا كلام هدالب عیج و لتق ییاراد نالواسرف ولمرخآ ردروهدشم هاشداب هکرد فوسلیفلا نا لیک |
 هلکلتا سر هلت رابع یمورلا ردنکسا نینرقلاوذ هدنناب نو و فوسلیفلا نا ردننکسالا هدا روب فلم هکر د چرم |

 دارسندنسیکیا رد هدزنابز هایم ورویتانوب ردنکساو و ردتفا وم هن , رال وق یغیدل وا تاذر ردنکسا كققع لها |

 ردا راعشا ییسلوا وطسرا بحاص یورو ی بحاص ینانو موح رم یاچ یدعسو ی واضی هچرکر در |
 ردنکسا هکردو لوبتملوف نالوا لوبعلاب یا | هدیاب وب نکلردنا طسب د فالتخا ضعب راس یلچ یدوسو | 1

 سوقلبف هلب رعت هکر دسوپلیف یا كن ردپ ردشلنا تأشن ندیلیا م ورعب نداین ودقمردیم ورو ردهاشداب رف 6
 رد وسنمهرو نمردب راضقیاصقا كنه رود"یلاوم رار دا ریبعت هبلیفالاح هکهدلبیراکدیداییلیف هدیلیام وررار د |

 ردناسالا دوخ ایردنسکلا ردنکسا وردخاسن فی رع یم ر هدنناونع فوسلیفلا نیاكفلّوم» رار دبا لقن یی رانا لاح
 ردد رک اش كف وسلیف مانوطس را لوا ۳ نالوا نوطالفا درک اش ردکعد مدآون هدینانو و هدیمور هکر دپ زعم ۱

 نالواسرف لولمرخآوورفس هرز وا نارا تکلمهلبا نارکیب رکسع مدقم هنس شب زون وازو زوقط ندنرجش خیرات
 ردشلپ | عضو فیاوللولمهلداشزا وطسرا و لق نا رادبول وا بلاغ هرخ الاب وكنج هلان نم#) نیبارادنا راد

 بولاقهنعابنا كلام هناف و دعب یدلیا تافو هدروزرهشو ردشفلوا رابتعا یردنکسا خر ات ادبم یا تقی راد | ۱
 هدام ورنال وا یکالا راد كنتکلم هیلات اب وديا طبض هحنرا و هنسهکل وا سلدنا ی یبا م و رعب این ودقهسونلقسا |

 نام: رذآو هینیمرا سورطمو رد وسنماک !یرهشهیک اطنایدلیا طبض یلباب و هرب زجو ماش سوبقطنا ویدلیا تماقا |
 2 ردنکسا بوند هغاسم رص هدنتفل یعور شو وینکسا هکرد روطسم هدناهرب ویدل وا تالامهنب .ادکلوا ایدو ۱

 دیلوت یردنکسا هدلالیت وا هلکلنا مفد هلغاسمرص ینتلع رخ یفیدل وا التبمیدما ی وز كن راد تم یسهدلا و ۱

 ندکو لمنانل واریبعت ءا وذاندنس هلبقریج هدنم لوا ردلکد وب نالواجوجأب 7 دس یان یدلیا هیس هلوما لوا نکلا |

 رایدلیا هقناعم هلا میلستلاهیلعو انين ىلع میهاربا ترضح یدیا نینرقلاوذ یبقلو بعض یعا هکر دهاشدب رپ ۱
 زکسیللا زو زوقط كي هدنرهنابم ا ندنا رار د ید یعور هکی نالو ردنکسا رد روطسم هد نېه کهن |

 نین رقلاوذ و ردندهفسالف هلغل وا یدرکاش وطس را هرزوا روک ذم هجو ردنکسا و رد شغل وا تابثا توافت هنس

 ریس نیمز یور جد یسیکیا رد رع نینرقلاوذ و یم وریظفل ردنکساو ردرا و فالتخا هد الوو توبن هسیا |
 نردنکسا ردموس م هرز وا لسو یبسنهدیاسنا بتک ضعب و رایدلیا تبالوو .رهش داین یر وه و بجای |
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 نان قلف هدرزآ هلقق تا یکی کرک نوک د وج و کرد ھنسانعمرقص تذکر د رابقاعم ن 7 داص و
 بحاص هکرذلمعتسم هننمانعم كلا كلکن وز و هنذآو اه رحم هتح ولاذا والاب ايلا نما رقم شهلا هترقس لاقي

 :نسیدلایا رتسلاانلکالوقت رونلوا قالطا هزمکبرقسو ةدابق دوق یا مرطا یلغ رقسی ناف لاقت ردنا رقس یعرح
 دادز ن یبح رتسلاوبا و سادع نب رتسو نیسح نب رقسو نج را دبع نب رقسو مح رلادبع نب رقس ردندیماسا و
 هغ4> را یتسفن یدنک دوخاب ردهرز وا تبسث رونلوا قالطا هرفاک هدشزو دادش (راقسلا# رد رتژدحم |

 ۳ ید رافص هکهت روند هةل قا نیرفنو نما اع اد هرانابل وا قس و لجو نوچشدقاب |

 روفاك( روقاسلا ) نا قا یا راس لجر لاق را وا شل یخ هللا روفاسو ترس هبارزفاضآ

 هکروند + یغلغادرومد لوشو رح یا ددش روقاس سش م وبلا لوقت رونلوا قالطا هکلپسا كب هدننزو
 ات انا ردندنساعا نهج هلنیتعف (رتس ال راراصب غاد هنسهدوک كنجسق كشا هلکنآ بور دزق هدشتآ
 هناي هد راسب كل وم» ردفرصنمریغ هلبراتلع لعف نز و و تی قمی ردهفرعم یس هلک رتسوبشاو |

 یدل وا یرمصف كن هف.لخ ایت فا اقوا بهاذ هنکل ەم راضعب نوت هام درک دم

 رور هدنساضق سوطهدننزونا وره(ناورقسال رددآ عض ومر هد زو نامل (نارتسل رد دآلبجر فرمشم
 ا هل لا روت جانا مرغ نالاوا هززوا !نالیساماد یزمگ# مدننزو بازح (راتسلا)
 ترتسا لاقب ردهتسدانعم قلوا ردنا نالیس یزمکب یحافآ امرخ هل سسک كنءزمه (راقسالا) اهرفس لیس
 راکت 5 "یرفلاریقسلا وا ردندیماسا هدننز وریب زریقس و هدننز و رتص((رقسل اراقسم تناک ادا ةللا

 كاقو كنيس ( روقنقسلا  ردراثدح ریتس ن ورع نب فسو وریتس نم لیهس وریتس و ردندنیعپات عیاریقس
 و زم روناج ردغلاب هاهن هج رد هدعاجتیوقت یم ردا تشن هدلین رګ لحاوس هکردروناح عور |

 ۱۳ )رسا شیر دمرق و ههوص وول وارمشکیا جی رف كنیسشدو یبضق كنیککر ا ردفراعتم

 : هنسانعم هج روند همدا انادوعراب وریبخ و رهام و داقن هداب ره هلنیترسک (راطنقسلا و هدننزو |

 < هکردیدآ هرب زج رب هلیعط كنهزمش (یرطقسا) و هلل صق كفلا (یرطقس و هلیدم كفلاو هلنیتض ۱
 1 راد یراکدد نب وخالا مدوربص ندهر زج لوا رش ود هنن راسپ بناج كن هنیفس ن نالکندرابکنز ردعقاو |

 | تباغب هدننز و یژتعبق (یرطعقسلا) رارد تبا AN بداملا باب هرزج و رونل وا 0

PAYکس 1 روند هود شطبلاددش و ز واب و یر او رار د ځد یر طقس هلا هددشمیاب  

 (نارکسا)و هلنیتمت (رکسا) و هلن وکس كفاکو یصقف كنيس (رکسلا )لو هلنیتعض (رکسلا لو هلیع

 | بابلانم انارکس و ارکس وا رکس وارکس وارکس را نم لج رلارکس لاقب ردهنسانعع قلوا شوخرس
 تسمه ردرلتفص ندرو نم یانعم هدننزو ناشطع (نارکسلا) و هدنز و فتک (رکسلا رپ اعص

 € ىا ردضقا ذیماونب هکریدهنا رکس و کی ع رص رد یرکس ویک هحرف ردهرکس یثن وم روند همدآ

 رو وار عج وشن مهدننز و یفطع رولکی رکسو هل ك نپسر واک یراکس و هات نا رو یم
 رس یژکا راردا تلالد ه هغلابم هدننزو روبص (روکسلا) و هدننزو فتکرکسلاو هدننزو

 ا یدنلروارکذ کرذردصم لنیتعف (رکسلا ال رکسلاریثک ی اروکس و رکس وریکسلجر لاقیر ون دهمدآ
 ۱ ۱۱۳1 ۳ خب سا توفکر ندامرخ ةماخو ارج یا ارکس برش لاق رونلوا قالطا هارش
 . بهر نالوا م رحم و رونل وا قالطا هثیش نالوارکبم افلطم و رونل وا قالطا هذیبن یرلکدلبا ذاخا ندناب

 ۱ یهتناردنارم لصاح نالوالالحلوا و ردیلباقم نسحقزرهکردتا رم لصاح نال وا م رحت دارم هکر دج راش
 ااش ردزاحم هکهنسانعم قلوط رول وا ردصمو زونلوا قالطا هماعط و هنسانعم لخ رونل وا قالطا ههکرس

EISهيلع رکس لاق ردلمعتسم هن انعم كلا نيکو مثخ و قلراطو التما اذا عبارلا بابلانم  
 رد NE رول وا هرګایادغب رد راکدد هج ولد هکر دیعما ليش هلناصف ( ةرکسلا) ظافو بضغاذا

 رکن لاق رد هنسانعم یمردلوط و یدنلوآ ES E AE وکس كفاکو یحت كنیس (رکس ۱,

 3 ع نداشعا نالوارول وا لکا ن زسکعپ ینعی ندلوس رارحا رکسو « الم اذا لوالا بابلا نم اركي ءانالا |

 ِ 1 | هدس اذا لوالا بابلا نم ا بقا کس لاق ردهنتسانعم كما دن ینکوا ثالودج و كرن یکی رددآ

  رکسلاب رهللا ر کسا لوقت روند هندن وضو روند هفئوط کوا كرن ردمسا ندنآ لب یک ك نیس (رکسلا)

 با ندل وا لو قاسم ام عقاو هدنلوق ةانسملاو رهنلا هن سام كىاۋى * رولک روکبس یعج افا

N) 0 

۱ 
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 ۱ فسا ردهدننزو بنع لبق هدار و هلبق هل تناک ةعبت نم فصنلا هدنهبلط اذان الفرم رفست TET ولوا شلنا رانا

 | دیش مدام یتداع كفلّوم + رون ده وزجرب ندنسازجحا فیرمش ةاروت لوق اوغ رز هریک تاک لب رک دیس

 زکلا هد ابو ردطقاس ندان لق ینیق مسکن الاغ هداروپ رول وا حوتفمی وا هتبلا هسرونلوا سر قرهیلوا |
 رافسا عج ردشلبامسر هرز وا قلوا ےس ثعاب یکیدلیا ناب و رافسا ینالاکشا و قیاقح بودا صح هباتک

 تیآ هل ارافسا لمک راما لثک اهولمم ۸ مةیروتلا | ولج ن ذلالثم ل وبشا ران دناقالطا هن وزجتاروت و دوک

 حراش*ردکع دهن هرفس سب رد هنسانعم بتاکه کر دیعجل رفاسهدننز و هر رب( رفسل ال رابدلیا قالطاءان هنسهع رک |

 باتکلا رفس لاق نوچکیدلیا مام نیسو مولع رافسا ردلمعتسم هدهنسانعم قمزاب یزاب هدننزو رفح رفسهکربد |

 هلکن و فل وم +رونل وا قالطا ه هکئالم نالوا لک م هک لا اصحا و بتکو  طبض یدابع لاا هرفسو هبتکاذا ۱
 ردعما هکر د هنسانعم هفاسم عطف هلنیتصف(رفسل) ردشلنا تراشا هنسهع رک ت یآ ةر رب مارک ةرفس یداب $ وبشا |

 لاق هنسانعم كما ج ورخ ندنناکم نوجا لاحت را هتم ر ردردصم رفس لصالایف هکر د حراش + ردرافسا یعجج |

 یدنلوا لامعتسا قرهلوا مسا هنسانعم هفاسم عطق هدعب لاحترالل جرخاذاعبارلا بابلا نم ارفس لجرلا رفس |

 رابن ضاب نالقهیقزونه هرکصندکدلیا بو غ شنوکرفسو ردشغمل وا راشعا هقالع یس وا فشکش ندنناکم |

 4 رق ر هدنساضق نازح و عض وهرب رفسو سعشلا بیفمدعب راهنلا ضاب ةيشیا رفسیانجرخ لوقت روند هن را
 (رفسالاو) ردندنبعبات ع ابتا رفسلا یی ان هللادبعو ردیس هنک ك د نب دیعس ندنیعبات هلنیتح#(رفسلا وا )رد دآ

 ردل وهجتنکل ردشلنا ثيدح تیاور ندنراترضح هنع هللا یضر یلع ماما جدل وا ندیکح وا هچرک هدننزورقشا
 ةئیطمیاةرفسم هوجو و هجو لاق ردهنسانعم هئیضمردشؤم لعاف مسا ندراقسا هکەدنن زو هنس( ةرفسمل ار
 ىهوة رجة رفسم ةقان لاق رونل وا قالطا ةرملأ ةرفسم ه هقان نال وا هجا ندهقان یلیوت لا رموق هلتبسانمو و

 یترج هلکعد ه هقان لازم زوف نالوا لز زق یراج واو قآ یراببد كن رایوت ءابهص ایش ءابهصلا نع تعفترا ىلا

 هنغمو كلب | هدننز و همظع«(ترفسلا) رد ريب یس هک اثیشورولوا شا وا لغ آ هلغلوا هجزآ هج وا عفترعندنآ

 ریسه رخآ ناکم ندناکمرب هدننز و لاتق (رافسلالو هدننز و هلعافم (ةرفاس#1۱ هنسانعم لزغلا ةبک رونل وا قالطا | ۱

 هجو هروک هناي هدر اصب كفلۇم * ی ۓماذا ارافسو ةرفاسم اذكدلب ىلا رفاس لاق ردهنسانعم كلا لاحتراو |

 | رفاسم یهج و كصیصخت ه هلعافمو ردروج#* ینیرصت نکل ردهانعمو ی درفس ندیثالث هچرک هرز واروک ذه |
 تاماذانالفرفاس لاق ردلمعتسم هنسانع«كلوا هرفاسم و رد یبم هنس هقبقد قمل وا فشکنم ندنآ ناکمو ندنناکم |

 رفسنابصلا نالاضعب اهضعب رفاست حايرلا نا برعلالوقت هنمو ردترابع ندنس هانم كراكزور حايرلا ةرفاسم و |
 یلیابص ردهدنسهلنمحاغ را و شرا هلتبسنهرکیدکییرالب س ودل ویطاب وابص یعیهمحلت بونا ورو دلا هتدساام |
 ردب !ماطاو مض بور وتکن در وق را یکج اف را سودلو فشکب ور وکسوت وریکی راخ یکید ر وتکب وروس كنیطاب |
 نعهرعشرفسنا لاق ردهنسانعمقل وا هداشک هلغل وا لئاز هنسن نالوا هدنزو كن هنسنر هدننز ولاعفنا (راسفنالا#

 هدنن ز و رفعج هلعج ( رعفسلا)تبهذاذا لب الا ترفسنا لاق ردلمعتسم هنسانعم كل عا تع نعهف رطرب ورحنا اذا هسأر |
 كنيس (ریسفسلا ا راغص یا رجفس رذ لا ردلکد ع ومس یدرفم كنو و هنسانعم راغص روند زە

 ندلالدو و رول وا ببسهنعوق و رازاب هدننی یرتشم هلا عیابرد هسک ن انل اریبعت یجنابم هکرد هنسانعم راسم هل رسک |
 راسعو ردم وس ص هدننا ونع راسفس هدناهرب هکر د جزم * ردهیسراف هروب نم تغل و ردهدنماقم كنوزب وب ردهقشپ

 هنسانعممداخ روند هراکتمدخ ریسفس و * یهتناردح ورشم هرز وا قلوا یی عم راسپس راسفس كلذ ین رعم راسپس |

 م وادم و مدقمهنص وصخ یرای و تیامر و یالصاو اق هدنرزوا كن هنسنر اب كشيارب ور وند هنال وا وریپ و باتو
 زالو فیرظ و روند همدآ نالوا دیقتمامناد هدنتراظن و تیاعر و را كنعسف هقان ةصاخ تلذکر وند همدآنال وا

 ریسفس وهلاش و فیرظیاریسفسلج ر لاق روند همدآ تسد هربجو رهامو قذاح تیاغبهدنتعانص و رون د همدا

 قذاح هدیتسومو تاوصاو روند همدآ نامرهقو رازکراکو دیلج ردمو ردمو هتعانصب قذاح ۍرقبع یا |
 و اش وادا قلعتم هز ومد تدك هوا ملام هرزوا عاشا و راودا یني رلهبععش و ین رللوصا هکروشد همدا انادو |

 | رونل واریبعت یعاس هکرون د هغال واهداینالیردنوک هرب رب و روند همدآ ندا رییغو قرف بولی لزوک تیاغبییایشآ
 | هرتمافس وریسافس یعچج راردنا فلع هه ود هکر وند هغلت وا تمدرب ندراچو هصو و ردي رعم كيپ هکهنسانعم جفا

 ذبهج روند همدآ ریبخو داقنو قیاف 4 هلج و رهام هدصوصخ و نف ره هلل رسک كنيم ( راسفسلا ل رولک
 | نیسرونید هناغط رقاچهکردتفل دتفل هدنسذلک A E كفاقو یصف كنيس (رقسلا)) ردهیم ور تفل وب و هنسانعم |
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 TIS و :هدعب هلاک م ورلا نم ما هود سلا ةبجورتعع رفاسلا لا تاوصا الو

 رةسم لجر لاق ردنلآ قولخم نوجیارفس هکایوک روند ه یثک نال وا ردبا تحایس ورفس قوچ كب هدننز وربنم
 "یوقیارفسلجر لاق ردهرفسءیرلث وم نوناواوالثلاه ی اناوتیلقنایط هدناب رفس و ربس و رافسالا ریثک یا
 ردذوخأم ندنو دليلا ةرفس روند هنماعط لو یکیدلیا باععتسا ءارفاسم هلیعص كنيس ( ةرفسلا  رفسلا ىلع

 كرارفاسم ردذوخأم ندنوب هلیس هقالع تیلحمو تیلاح یقالطا هرفس هب یرد یمرکد دوهعم یربقدراص ماعط ینعی
 [ قالطالا یلعهدعب بونلوا لامعتسا هدن كر دیک هلغلو ا ندنیشیم یراق داب هننل [ كماعطو یراکدرتوک بوراصماعط
 [ هودبوزود ند رد دوخاب ندرومد هدننز و باتک ( رافسلالرونل وارببعت هرفص هلا داص هدزماسل یدنلوالامعتسا

  طبض هلکااهودز وا بور وکی پيا ک ادعام ندرالوب رونلواریبعت قل هدنو ر هکر ون د هب هنسن یراکدر و هنو ر كنم
 رافسو هلط كنيس رولکر ثس  رولکهرفسا یعج ردشفلوا قالطانوچکیدلیا هلاز او فشک ینیکلشکس م راردا

 كنءزم ( (راغسالا لرکذیساکرولواینأت ردصمندن اب هلعافم رافسو رد هدن رب قول وصنالواهدنک كنبسق تآلواورو
 ۳ ۸ یر حابصو ارافس هفنا ىلع لعجاذاریعبلارفسا لاق رد هنسانعم تام و قلهدنور هنور كنهود هلیرسسک

 ۱ چ رجالل مظعا افرا اورفسا 9 ثیداهنمو حراشلالاق قرشاوءاضا اذا عیصلارفسا لاقنردهنسانعمیلتیدنآ
 یراتضح مظعاماما ر دکل صد ولص یاداهدنماکنهیر وهظ قلن دنآبولوالئاز ساغ دارم ندرافسا هدنو زا

 ح2ا رفسیف لخداذا لج لار فس | لاق رد هنسانعمكمرپک هنماکنه یغلن دنآ حابص رافسا و ردشل وا لماع هلثدح وب

 بوشیزفلادج و كنجو اریفس اهفروراص اذا ةرصلا ترفسا لاقى ردهنسانعم قلوا شاک ود یرلقاربب كجاغا و

 رکذ کز دله عتسم هنسانعم قعشاو كنج یسئالث كنو تدتشا اذا برطاترفسا لاق ردهنسانعم قلوب تش
 3 رک ذبس اک رد نیت رم زاحم ندنسانعم ران باهلا دوخاب رول وا نوجما بلس یسهزمه كنسهلک رافسا سپ یدنلوا
 E قمالل وب هرفس یعدآرب و هرفسا نعم ریعبلارفس لاقت رد هنسانعم قاط قلهدنورب هبدود ځد و هدننز و لیعفت(ریغستلا )ل

 | ی زا قلن دنا زونه ہکمدننبب وسناب هلماشخا ییشاومو "با ود و رفسلا ىلا هلسرااذا االف رفس لاقت رد هتسانعم
 ردرو زم تق وداع ندرینس هدا رو ریفسلا یف و نیئاشعلانیب اهامراذا لبالا رفس لاق ردهنسانعم قمراتوا رول وا

۰ 

 هلا اذا رابنلارفس لاف رول وا شقل را بوچآ یکی رب می هکایوک ردلمعتسم هنسانعم كمردنل ولع یشت و
 -الصایتنببام كموف هدننز و هباتک (رافسل ال و هدننز و هراضن(ةرافسلا لو هلبن وکس كناف و یت كنيس € رفسلا) ۱
 1 تشح و بودا ثالیچلا و قلبحایم هننایم هشاط یکیا نالوا یراهسفانم هرکیدکی دارم رداد

 3 بالا نة رافسو ةرافس وارفس موقلانیب نالفرفس لاق ردترابع ندکلغا لدشوخ هلا هلازاو فشکینیراترفانمو |

 ریفموه لاق روش و ربعتیچلاویجنایمهکر دفص وندروکذم یانعمهدنن زوریما(ریفسلالملصا اذا لوالاو یناثلا
 1 اس هغاربپ شعثود بولیکو د هرب ندجاغآ و ردلعافیتعع ریفس هدنود لوسر و ملم یا موقلانیب

 نالواهدنلئا وادصک و رددا | عض ومر ريفس ورصشلا قرونم طقسام وه وریفسلا تشاد فلعا لوقت ردل وعفم نعم ۱

 e كب کردیدآلابعون رپ هدننزو رونت (روفسلا]) ردقج هل وا یماکنه نیئاشعلا نیب هکرونل وا قالطا هناا قلدنا

 (رافس)یدنل وا رک ذ هدنلح هکهتن ردیسهنخ زو زاب هکر د هتسانعم هروبس هدننز و هرونن :(ةروفسلا) رول والتلف

 (ةریفسلا )رد دآ یب وقرب هدندرو تلامن نزامونن هدنس وش راق كەض وممان راق یذ هدننیب هن دم هلا ه مصب هدننز و ماطق | ۱

 "یطهرینسورولوا ی دندشموکو ندنوتلا بولوا یلکیلیا هکر دهدالق هن وکر ندن رات ز بع ناوسن هدننز و هنیفس
 | كخاط متصاب رب هدننزو هنیهج (هریفس) ردیدآ عضوم رب هدننزو رب ز (ریفس)ل رددآ هیحات ر هدندالب اقا

 نسحاام لاق هنمو روند هرب قجهنل وا فشک ردناکم مسا هکردیعج كرفسم هدننزو سلاح (رفاسملا) رددآ

 قمالتوا نیئاشعلا نیب هود هدننزو لعفت (رفستلا) هنم و اموهو مههوجوو ههجو رفاسمو ههج و رفسما
 مدا رو تعرف نیئاشعلا نب اهامریا ترفستق لبالارفس لاقب ردیماکنه قلندنآ زونه کردهنسانم
 .كنهدوکو رابنا ضاي هی یارفسب یتا اذا لجرلا رفت لاق ردهنسانعم كلک نکیا راو یس هیقب قلا زونه |

 مداری و رأت اذا دل لا رفست لا د5 وطن ام ندر نالوا هنسانعم را ردهنسانعم قلوا رثاتم ندهنسنرب یسیرد

 [ را ضاب هی ردهنسانعم كليا كرادت بويمرچاق ندلا یتییرادقم رب مدقا ندزلوا توف هیلکلاب یتجاح

 . ] یتسولهرهج نشور كنا وسننوجما ج وزو هکر ادت اذا هتجاح نم اثیشرفست لاق ردذوخأم ندرفس نالوا هنسانعم

 3 یمه وقم تيد و ناعض نالک مزال هنتمذ لرخآ مدآ رب و "نهرفستسا اذا ءاسنلا رفست لاق ردهنسانعم كلا بللط
 ۱ ا تام تن هک لوا ها هننصن نام هک ای وک رد هنسانمم قل بلط ینیرادقم فصف ندنبولطم 7 »9

 (رافسا)

۱ 



 چک ۸۵۵ رو

 ا رعتسا لاقب رمت بیلا نوت قیصق كنود ی رم زوی وا هدننزو لات (راعتسالا) هطابآو
 یک ولع یسهشاط یرغوا و تدقنا اذا رانلا ترعتسا لاق ردهنسانع» كفل ولع شتآو هرعاسع سا اداریعبلایف

 )ا وکر اذا صوصالارعتسا لاق ردشل وا مد وهشم هدزاوع قیرط ردلمعتسم هنرانعم قع راج بولاج هوا یر

 | برط اولا رعتسا لاق زدلمعتسم هنسانعم قلوا رمشتنم یک مملخق لادج و برج و هتف ورشو اولعنشا مین اک
 .دعقم (رعسمل اإل تدقت اذا رانلا ترعست لاق رد هنسانعم قمناب شت آحد وب هدننز و لعفت (رعستلا )ارمشتنا اذا ق

 | (روعتسبا) رول وا یک ش غاب یرلیوت كناروا هکایوکر ونل وا قالطا هن رب لر هجا كغبراوق كنم هود هدننزو|
 و نالواقوچ كب ییوص هلاه (نربعسلا) و هدننز و ریعج ( ربعسلا) ردم وسره هدنلصف های هلی كناي |

 | صیخر یاربعس رعس لاق روند هئیش زوجا ورثک یا ربعس ءام لاق و ءاملا ةريثک یا ةربعس وربعس رب لاقت روند |
 کو مار فتو مت یاهو نا من روند هرهنسف یسهلوقم قحییتآ انا ندادغب هکردیعج ءلربعس (راعسلا) |
 رت ق وا رفعج هلا هیق وق یات (زعسلا) هوحم و ناوزنم هنم جرام یا راعسلا نع ماعطلا قن لوقت

 | ردندنعونلواځ د یربب دون رآرونل واریبعترعسقرهل وا یبیع هنسدناتسب و كيککه نسب رب روند هف ورعمتابننانل وا
 | ردلکد ربتعم ماتا ارز نوجا قمالوا سبتلم هنظفل ریعش ردالعا یسغلوا مسر هدنناونع رعص هللا داصو

 یا "یزبعس لجر لاق روند همدآ قارقش و رطاش و نش هلتبسن یاب ( یرتعسلا ) هل وا شغل وا ماحجا كرت اصوصخ

 | راجو عی“ بول وا ع رک یرتعس و *یهتناروند هتلر وع یجب ز یرتعس ندناط هم یس راف هکر د چرم * رطاش
 فسا رديبق ۍریجنلا ب وقعب نب فس وب ندنيدحو عاص ع رک یا "یزعس لحر لاق روند همدآ نالوا

 هافن اذا ثلاثلا بابلا نم ارفس *یشلا رغس لا ردهنسانعم كلا دیعبن و ین هلینوکس كن هج نیغ و لق كنيس
 | كفلۇم *هسنک اذا ىتاثلا بابلا نم ارفس تببلارفس لاق رد هنسانعم كمروپس الب وکس كن و یصت كن 2

 0 ردص وصخ هنابعا و ردع وض ومهنسانعم كليا ف شک ی هرات و ءاطغندهنسنرب یسهدامرفس هروک هننای هد ریاصب

 هراس "یناعمو رد ص تح هنول ردندناب لاعفا هکرافسا و یک هجولا نع راما رفسو سرلا نع ةمايعلا غيم
 ا هنسانعم رفاس لصالا ف ردندلاح ر “فاما رفس و * یهتا ردع رفتم ندرلنا هلتبسام ررب

 | وننی رقم ناول وان شيز وا مدد کد قاوا ایک مودا ونی كناف هدیماسا و رایدلیا | ۱

 ی هنسفرب » یکم هللا ضیقلا وبا رفس و ردندنیعبات |
 ققاطو هتطشک اذا ءاعسا هجو نع ا تر و دوخای بوریص ندنزو

 .نوهفیدل# ندهنس نانلوا هلازا و رفس رونل وا قالطا هناشن ور ارفس و هق فاذا "یشلا رفس لاق ردلهحتسم هنساتعم

 | رقاس یارفس لجر اه روند همدآ ندیک هلو رد ردصلاب هیعست هکرولوا هنسانعم رفاس رفسو رولک روف چ |
 رک ذ ید فل قم هکهتن * یدنلوا لامعتسا قرهلوا مسا یردصم رد روج غیرصت لمف ندانعم و کرد ح را

 ی لاق ردبکب حاص و بعص و و روند هرایشکن دیک هرفس رول وا عج ندنظفل رفاس رفسو *یهتا ردشآ
 تا هرفاس و رد رلعچ ككرفاس رافسو رافسا سپ رفاس لجرو رافسو 2 ةرفاس موق لاه و رفسووذ یا

 :ارافس هل لعج اذا ارفسریعبلا فنا رفس لا ردهنسانعم كمروک قلهدنورب هلن ور كنەود رفسو رده رابتعا | ۱

 فرط ر یتدش ٹالاتقو كنجو قرشاو ءاضا اذا ما رفس لاق ردهنسانع» قمراغا بولیجا یرب حابصو م
 ی نسءهرهچ نوتاخ وتل واذا برا ترفس لاقب ردلمتسم هنسانعم قعوطزو مریلا و بول وا

 | هنسانعم قناص بویلترآ یتسهدزک كنهنسن رو راجا یتعب اههجو نع تفشک اذا ةأرلا ترفس لاق |
 | رکذیس اک ردکلیا حالصا ین سان هکر د هنسانعم هرافس رفسو اهرایخ عاب اذا معلا رفس لاق ردلهتسم |

 | هدننزوهمام (ةرافسلا9ةسنکلا یا ةرفسلاب تیبلارفس لاق روند هب هکر وپسردتل ا, مما هسک كی (ةرفسلا)

 او لاق یدنل وا رک ذ هکهتن روند همدا نال وا ر رفس ((رفاسلا  هنسانعم ی هن یدن ر ویس

 اتنوو راصن رولک رافس و رافسا یعج یدنل وا لامعتسا قرلوایسا یردصم زف وا فیرصت لعف ندنوب و رفس
 | لیلقیا رفاس سرف لا ردشفلواهلازا و فشک ین هک ایوک رونل وا قالطا هنآ زسهلچ هجزسنا یسهدوک رفاسو

 .رفس نانلوا رکد روند هتروع ندا فثک ینیزو اماد رفاسو بهذاذا دم رفس لاق ساسالایف لاق ما|

 روند هیځ زایو اههجو نع عانقلا فشکت تناك اذا رفاس ةأرما لاق ردهصتحم تفص ندنسانعم هجولا |

 هکر دیم هق رف ر ندنس هفاط مورویدنل وا رک ذ هکرونبد هتعاجنال وا و رفس(قرفاسلا رک ذیساک هنيا یتا |

  ثیدحا هنمو ردشمل وا هيم دیس ثعاب هکایو e یراقدل وا دیعب كب ندسسان هلب رال نکو نوت هدیرفم یاصقا |
۱ 



 سه ۸۹6 رقیب

 ۲ زیور نیستم واز ا یا رد نامما ىج روق را یک خزن نود هتیفن نالوا یبلع ام ا

 رعس و او ردندا صا ضعبلادنع یلودلا رعس ردندیهاسا رعس و نا هلع موه یذلاوهو رعسلا صخر لاش

 | جاره رز وا ینیعم خر ی هنسن ر هدننز و لیعفت (ںیعسنلا )و هلم رسک ك ن هزم ( راعسالا )ر دفورعمزجا ر هبح نب ر وظنم
 .هثیشرب ریعستو راعسا لصا هکر د ح راش + رعس یلع هوقفنا اذا «ورعس و هورعسا لاقت ردهنسانعم قمتاص بول آ

 راثلارعسا لاق ردهنتسانعم كمردنل ولع یشئآو رعسلا عضو اذاریمالا رعسا لاق ردهنسانعم كللا عضو خر

 ناشاد هاست كمردنلولع بورچل وا یثنآ دوب 8 كنبعو ىصف كنيس 6رعسلا)لاهدق وا اذا اهرعس و
 : !تبراقم هسک نالوا لولعمو اهلعشا اذا برطارعس لاق !ذک واهدق وا اذا ثلاثلا بابلانم ارعس رانلارعس

 هرج لبالاریعبلا رعس لاقت ژدلمعتسم دنمانعم كمردتا تیارمس هریغ ییسهن راس تلع یک ماذج و برج هلدببس

 دلم و یکی غیدنال وطیتفارطا كشنآ هسک ناق شنآ ردلمعتسم هنسانعم قغالوط یتسهروچكن هنسنر واهادعا اذا |

  روندهکلیسا هدننز وبارغ ( راعسلا)ل و هلی كنيس (رعسلا) هفوط "نفوطالیا هرعس نرعساللوقت

 روند هفلجآ راعسو رعس و نونطا یا رعسلا هذخا لاق روند هکلولد رعسو "را یا راعشلا و رعسلا

 رقوا ع وج یا راعسو رعس یب لوقت ردنرابع ندوزرآو اهتشا نالوا هنمسق تا ةصاخ هکر د هنسانعم مرق ۱
 روند هکل ولد ځدو هلنیتعض ( رعسلا)ل یودعلایارعسلابلبالا تب رج لاقت ر ون د هنس لا تیارسهرخآ كض ره |

 ۴ ا یعج نونحم یا رعسلجر لاق روند هولد هدننزو تفتک(رعسلا) ردزاحم هلجرلاتعم وب و
 |[ اعم بهل روث دهن ولع كشت و رونلواقالطا هشت آ اقلطم ردل وعفم نعم لیعف هدننزوریما (ربعسلا)) هدننزو |

 ا قالغا هشنآیخدو هدننزو هروعان (ءروعاسلا) ردنج هل وا شّآ شغل ولع دوخاب شهاب هکردهنسانعم روعسم و

 ا رع ( راعسلا) وهدننز وربنم (رعسلا) ردنداصصا ءادعلانن ریعس و ردیعما كفص ر هدننزوریپ ز (ریعس)) رونل وا
 ۱ رعسیام وه و راعسلا و رعسلاب رانلا رعس لاش روند 4 یکسوک كجهربدنلولع بورچل وا یثت آ هدننزو
 لاق رونلواقالطا برح رعدم همدآ ندبا لاعشا كرهدنا اوعتسا و ضا یلانق و كنج شنآ هلتبسانم وب و
 | !Sa هوب نالوا ددشو تضسلوقیلع هنویب نوزوارعسمو اهدقوب ناکاذآبرح |

 وو یقیدا ره بودرکس هکرونل وا قالطا هلآ لوش و دندش وا لیوط یارعسم قنع هل لا رد هلهببشت
 دنغاطیثتآ ردشغ وا هببشت هب یکسوک هنن ا عطو راومانو قناط پویا عضو ملت زود
 روث نابم مادکنب رعسم ردندیماسا رعسم و هلربضال و ةقرفتم ها وق حب لو و 0 سرد لاق

 دم هک ا بوک رازدنا ح وتفم الات یتیراچم كنمانمه و كروب زم هکرول وا هاکو ردبعسا طش كن هنیبع نم نایفس

 هغاح واهدننز وروفاک (روعاسلا) راردا لافت هن رار چ لوط هلکش د هتیشنوز وارعسمد وخاب رلردنا لاف هنن راقدل وا

 3 ر گروتید ناو شیپ و منم هدتابط مع تفرعم كنسهشاط یراصنو روند هشنآو روند هروننو هن ورفو

 د هبهسک ندا دقفت یراهتسخ ردینابرس هکرداروعاس لصالا ین هروک هنناب كحراش + ردقجهل وا یرلابطا
 ا رونل وا قالطا هتف و حایص هلیعص كنيس (ةرورعسلا) و هلرسك ك نيس (ةرارعسلا )

 ا را نی رج تنور مس یارو مسا وةر ما تفوت رک

 هدنس EES TEED هرقبلا عوج هّلاذاعم هلوا صیرح هدامط لک هند هسل وطبوب وط

 ز وسکو  هدننز و هرعب (ةرعسلا)) هنطب *یلم ناولکالایلع صبرح یار وعم لج ر لاق رول واوحم لب ابتشا شتآ
 - یکی ولع شتآ هکر ونلواقالطا هنغلر وهظون و هنل وا كن هنسنر و كشیارب و لاعسلایاةرعسلا هذخالاق رون.د

 ۱و اب لد راترمش رد هثییاتعم كمت رکسك هتاف (نارعسلا) هتدحو هل وایا هنابش 2 ةرعسقهلعفلاش ردیماکنه

 ود هدننو رجا (رعسالال ردیعما لجررب هل رسک كنيس (نارعس) ادیدش ادغ اذا انارعس سرلا رعس لاقت

 اغ یکب وچ یراریکس اجیاج بول وایراع نده و ملا یس ہدوکو نوزو فیحت تیاغب هکر ونلواقالطا همدآ

 شا و بحاشلا بصعلا رهاظلا ملا لیلا یارعسا لجرلاش ردقخهلوا مدآیروشوف یکیکسوک هلوا رولوا

 رد هل هم وب لوقیلع رد یسهلوک كن هسکمان ماخوص نب دیزو رددبقل ك عاش مانا لا نارج ییا نب درم

 رد رومشم لاکا یرصبلا رغسا نب لالهو رد راثدح ورع ن رعساو یعباستلا لیحر نب رعساو ینا رعساو |
 و قیصف كناويحو كناسنا ردهدننز و دعقم هکر دید رفم ك رعسم هلرصف كيم (صاسم ال رد ەر ءاش رعسا تف دشمن

 ۳ ااا قاب راجا li نو هاب بوشجآ ردقج هلوآ ی راجشاطوب وقنلوق هکرو واقالطا نزار

۳ 
12 



۱ 
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 )رج دم دعاس ۳50 لوقت ینبم هنغیدنل وا بلط هلیسهلوقم ه رکن یژیک | ردلمعتس» هنربانعم هدنما و ۱

 !) رددآ هبرقرب هدنساضو قشمد هننزو یرکس (یرطسا) یینما یا

e ۸۵۳ رب 

 بول وا فرام هدنس هب رت یش اومو تاودو هر اصص نيب نم هل دصاخ و بیبحیانالف روسمس وه لاق رولوا قالطا |

 | (زورس هل ےل صم یا لام روشرس وه لا رونلوا قالطا همدآ ندا ماقا نسنح هنص وصخ یزاتامرو را ۱

 قمتیچ هنکب وک كمدآرب وص كضوحاب رهن هدننزو لیعفت (ررسنلا ) ردهدلب ر هدنتلابا ناثسهف هلبعص كنيس

 لانق (راسلا ال و هدننز و هلعافلصالا ف 6 تراس ) هنّمسغلباذا ءا اهرم لاق ردذوخ اه ند هرس رد هنسانعم|
 لضالا ( راسلا هاحان اذا ارا رسو ة راسم هذا یف هراس لاقى رد هنسانعكمهدلسفز وسر هنغالوق كمدآرب هدننز و

 كد یسهلوقم دنبلدوزپ هدننزولزازت (رسرستلا لا وجانت اذا موقلا راست لاقت رد هنسانغم كىش دلنسف هدن زولعافت

 لهلبت اذا بوثلارس مست لاقب رد هنسانعم قلچآ بولیر آب وقیچ یراز ور و یرازرداحاج هل غلوا جهن ك شوک
 هل كيم ( راسل اهدا اةرفشلارسرسلاق ردهنسانعم كقلنكمكێ ويلي یعاجهدننزو هلزاز(ةرسرسلا ]| 1

 DE ره هلیس هیت یضام(الهاح سمل ردعجندنرسمنالواعس !لصالا فرد نخ فیت كنا ررددآنصح ر هدنع

 یلح هلیس هين همش نم "رسو یف كفاقو كنار( نت "متر رد ار ذات کت رد مد هاو
 نیاروصنمو ردیس هک ثدح مات نايم هدننززومرب ره( هر رس وبا )ر ددا ه رقربهرزوا مزلقرحت لحاسهدننی هدچ هل |

 هدننز و نیش( نب "رسا) رد هنا هکر د هو نغلا ناهنن تف هدننز و یرکس (یرسا) ردضش تاکرابم نیا هرب رس یا | 0

 هکر ددآ ك چچ ربوہ دوخ هدننز وربنع ی (ییسیسلا)ردنداز واریک نا دمع نب یسومیناربطلا حش رد دآعضوم رد ھکم
 | روند هه رص هليل وکس كناط وی كنيس ( رطسلا لرد راک دد همص رام هدي رر دیم ارہنسیسر ون د ااا ہد ےک |

 هل راطسا ور ولکراطساوروطس و رطسایعجج روند هتسر هدیس راف یکی سهرص تعاجیو جاغا و یاب هنسانع7 فص

 هلان نم ارطس یتب تالذکو افص یا لاا نم ارطس تسرغو باتکلانم | رطس تبتکل وقت ر ولکریطاسا یعمجا عج
 دریم ا لاق وراطسا عج وهو ابذکه وبتتکا ٤ یش یا نل والاربطاسا الا اذهنا یلاعتهلوق هنموح راشلالاقافص یا |

 یزاب رول وا ردصم و هطخیا هرطسنسحا ام لاقت رونلواقالطا هب وزایرطس و ةثودحا و ثیداح اک ة روطسا عج

 قللیر رطس و رداح هد هلیصف كناط هدرلنو و بتک اذا لوالا بابلانم ارطس نالف رطس لا هنسسانعم قمزاب |

 . نوح رفدل وا لخاد ههرص رول وارببعت شبچ هن یکیو یلقوط هنوبق لوا هکرونلوا یالطا 4 یو وا

 هدنزو روفکروطاس 1۱ روند هب اصق ( رطاسلا ل فیسلاب دعطق اذا هرطس لاق ردهنسانعم كس هلا رطسو |

 ّ | هدننز ولاعتفا 6 راطتسالا لرد راذوخ ام ندنسانعم فیس لاب مطق رار دبوکتشوکهدیس رافرون د هنغاجم ك و كباس ۰

 a لراطسا ( ریطاسالا ) هبتتک ا ینعی هشکاذا هرطتسا لاق ردهنسانعم قمن زاب نوجا یدنک یو روا 7

 هلاه ردهراطسا و راطسا ید رفم کت ایل ا ونل وا قالطا هنالک ناشب رپ یسهلوقم هنا فا ریطاساو یدنل وا 0۹

 " بیجاعا نم اورطس ام یا مهریطاسا نم نالف انیلع صق ساسالایفلاق ردهروظسا و روطسا و ردهرطسا

 ینه وقم هناسفا مدآرب واهفلااذا بیذاک الار طس لا رد هنسان مت مالک فی اتهدنز و لیعفت (ییطست1۱) مهشداح|

 هکهدنن ز و نهم (رطیسلا) ریطاسالاب نانایا انیلع نالفرطس لوقت د هنسانعم كن ادب تاک ورابخا هجاصناشبرپ |
 ردن :مانعم طلسم و رونب دهمدآن وا ردهزوکب وروکی لاوحا پول مهد رز كني ردلعان سندی هوس

 جدو هدننزو ثدح ( رطسلا ]ل طلستم یا ماع رطیسم وه لاش و ظفاح بیقر یا هيلع رطیسم وه لاش |

 رطسو و یدس لوا ماغداو بلق هناط ءا د ىدا رطیس» یلصا كنو هرزوا یاب كحراش +× ردهنسانعم رطیسم

 هدعب بوند همدا نال اهل یتلاعفا و لاعا بول وا دهعتمو رظان هرزوا دسکرب لصالاق هلغل واذوخ ام ندنسهدام |

 رطیبت (رطیسنلا و هدننزو هلقوح (ةرطوسلا وهدننزو هرطی (ةرطیسلا) یدنل وا لامعتسا هدراروب نم یانعم |
 كب (ناطا) لم ارطبسم ناک اذا رطیست و رطوس و مهیلع ر طبس لا ردهن :سانعم قلوا رطیسمهدنازو |

 هل وا هزات یأر یلع هنالوا یثکا لوق ىلع هلوا راه هراق ندشاب یمدآ نین ا شون کزوشد هر لود
 ةثدلا وا ةضماحلا وا راس ةع راصلا ةرجلا یا راطسلا هاقس لاق ردف راعتم هلکع د هراطص وم هدننب نا راپ |

 تویموقوا یرطس نالوا توتکم یم كمدار هل رسک كنهزمه (راطسالا) رون دهرابغ شغنآ هام راطسم و |

 اطخ هدنتنارق كئيشر و یعسا هيف یذلا رطسلا زواج یا یعسا نالف رطسا لوقت ردهنسانعم قعش واص هوا |

 رواش ینآ هکردیعما كهاشرب ندمت ناهاش (نورطاسلا)ل هتءارق یف اطخا اذا نالف رطسا لا رد هنسانعم كط
 1 | لما هلم كنيس 2 رطسلا) یدا ندشآ وط كولم هروک هناي كح واش# ودیا لتق اا فاتکالاوذ |



Ay رس 

 ۱ | تیم Eh نرلپ | بولب کن دنکب رک دج وچ هان دو مدننز و بنع ( رسا هنمانعم لیخد

 | 4 هکءورون د هنس هل وقمر وماجو قوبف قشپاب هد رار زوا كن سام ارپ و كراتنم شا راقیچندرب هدننزود رص ر رسو هدننزوآ
 li داد رب شق هد رهراورهش روا کزهدآ عزم برقا

 ندننکب وکر ب كنالف ینعب ین زا یهطلخت ال هابشا یا ررس و رم ىلع ةثالث نالفلدل و برعلالوقت و ردو هيم ثعابو

 هکهلیعص كنا روكني- 6 یّأر رنهرمم) راردبادا رب هدر كاج 4 د دليا ر وهظ یرالغ وا تاکرا هناد چ وا هاشمهنبرب یرب

 ۱ یم كنيسو رديدعتم ؛یضام ھاو كنيسو ردفاضم هنسهلج یأرنم رد هنتسانعم ر ورحل

 | د ریش ۍزګ وردنوحص*ندموق مم ریپ عت هکه ل صف كفلا و یصف كم (ارماسلو رد هنسانعم ةرسملاب هب هکه ليم
 هفيلخےصتعم ر رددآهدلب رب هدن رق دادغب ردیضام نک ظفل ءوس هک ی آر نم ءاس و ردن هدیسلکیادوخاب ردشلنادم

 لب نوا نیکم وا وب صوصخ ییرکسع هلغلواهدرزآ یناکسو مجد هدهفالمناراد یسهفاط یرکسع هدننامز

 هد !رلکدلیا اشامت لقنلا و مامتالا دعب بواکن ارکتیفیکوب 4 ؛یرکسع نورد هدکدلیا ترشابم هنسانم كنهروب نم

 رک هدرما یادنا یراکدید یأر نم ءاس سپ یدلوا | ام ها روب نم معما هلی وا نت طه
 ۱ ۰ تایم رون د یرماسو هارعق لیمو یک كنيم رون ذ یرمرس هدست ردی به هلن لوا

 | یار ویعع كنيس (ةبرسلا )ر دب وسنم هار وا یرممل ادای زن یلعنب نسح ندنیثدح هلتبسن هل وا ؤزج روند یرمسو
 هل رک كنيس هکر د وسنم هنظفل رس ردهیلعف یزو كنو روند 4ب هب راج نانلوا ذاختا قلهظ وا هل رسک كنهددشم

 هتما ذخن لاقت رارد یطابق ندنسهلک یطابف هکهت ردندنلسق بسنربغت یعص كنيس هداتتس ردهنسانعم عاج

 ا اا رک ندشلبا تبث هدنسهدامورمس ینو یرشخچز هکر د چیز تی اه یتلا ةمالا یهو ةبرس
 ٠ ااا ړز ردقو ریبغت هدن و هکردشا وا بهاذ هنغیدل وا بوسنم هنظفل رس نالوا هنسانعم رورسم راضعبو ردشلنا ذخا
 . ] یعپ ندوناب برفع اندام یسلوا بوسنم هرس هرزوا ینای كلوم و × رارول وا رو رسم هدتبلا رلندا ذاختا هترسس |

 0€ 2217 رداطخ یریبعتهت رسهدننز و هیلج كسان نم ریدقتلا یلعف رد ینبم هنغیدنلوا ذاا هج ول یک ندنتب فای
 و نالف ررست لاقب ردهنسانعم كعندا یل هط وا یکییظت و ننظن هللادا هابییار (یرسنلا و هدنن ز ولعفت

 ۱ نسانعم كحل کو 2 3 7 رس دا اذا نالف ارا لاق رد هنسانعم اورا جدو  رارستسالا» رسم تعا اذا

 نالوا دراو ههندم ندنفرط شبحو ردیما یداور دراج مد زوارنا ( ر زر تسا اذ ییع.نستسا لوفت

 ۰ [هدنزو روهظ (رورسلارلو هلبصف كنيسو كيم (ةمملا) ردهدنرف راج هکر ددا نايل ر صوصخ هراهنیفس
 37 ابا اط هنراج وا دراج وبش و نوید وا طاشن تجوم و یدنل وا رک ذ هک ردراردصم |

 | فوح ر هدنزرط راموط ردتلآمسا هلب رسک كيم (ةرمسلا ) یدنل وارکد یخدوب هکهت راردا قشع هن رب یر
 ٠ دینشرود رد هنس ر صوصخ هارعاا رهاظرونل وا یلکتزوس ول یک هلکن ر وردت

 هلترابع راموطلاک اهف راسي ىتلا ةلالافلۇم a + ردلک دیش قجهنلوا هعماس هج وتو نکل ردزع وم
 دوخأم ندنسهاک رس نانلوا رکذ ی هلک را هلکطا دارا هدنلیذ كنت رابع ة رّسملاب هابخ اذا هرس و بودا نایب
 ا یرلکلبا فاحتا بودان وطن كچچ هرتنم سپ رولوا هنسانعم كلنا هفح كچچ هنر یرب بابحا | که وا

 هل كنيس 6ماّعملاال ردعالم ندیکلوا هدمناربقح نادج و و و رول وا هدنلکش رام وط هکرولوا هنس یسهلوقم

 ]| سؤبلاو ةرملا یا ءاضلا و ءا لا ىف هیچ وه لاقي ردیلباقم ءار ردعسا هکروند هکمنوس (ماروراسلالو

 أ ناکاذاءا رس قاب ل اق روند ه هقان شمارغ وا هد رد یراکدد رج ریو قم ند وک ا نانل و اوکو

 ] ءر تبنمو هریک اد یوص یغاربط و ررسلا ةندب ءافوج یا ءارس ةانق لاق روند ه یراق شوب یچماو ررسلا ام
 ا لا ردهنسانعم كلا مک ییهنسن رب هل رسک كل رھ (رارسالا ةسط یا ارس ضرا لاق روند

 | ردوا بلس هزه هدنو اهرهظا اذا ةمادنلا سا لاقت رولوادض هلغل وا هنسانعم كار اهظا و هک اذا ارارسا
  اتلطم هلنیتع (ررمسلا) هيلا هب یضفا اذا اشدح هيلا سا لاش ردهنسانع كمردشت ربخو مالکر ههدآ رو

 1 هلب رقترب ی یی هدمه اعاد (ةراسلا) یدنلوا رکذ هک ردرورس یدرفم روند هنسیرافو ندنفصت ندنردلاب كتاب

 16ر تادا راس وة رس ةأر ما لاق یدنل وارک ذ هکر ون د ج د هر سرون د هنوناخنال وار ديار ورمیم

 .  [ خاصم ضب یانشآ کروند همدآ انادو دبشر راذکتمصعو سانشراکشیرک هطاصم و روما ام ادهدنزوروبز

 |[ كجهریکا كلپاو رومالایف لاخد ماع نطف یا روس رس لجر لاق ردناریذ تیشمتولخد هروما اور یب هلغل وا
 ۱ نود نالوا برعتمو صا ام ید زو قدم ندننب ییاصا و بابحا كمدآ رورونید هنناط تاکی
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۰ 
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Laonی تا  

 كيم (:رسلارلو ردیعاعس هکهدننز و هل (:رمسلا )لو هدننز و یرشب (یرسلا) و هلع كنيس ( سلال و هدنز و 3

 روند همدا نالوایزار مرحبوشی راق هن روما كمدار و رورتیلا# اضاقا بم اریعب لات یدنل وا رک د هک ۱ 1

 چک ۸۵۱ زوم

 هدنن رقهماع و روا عضو مر هدزاجم راوس روند هب کزج نالوا هد ههبج و هدنسهبآ كلا دوب هدنزو تاتک

 هذه لقب رونلوا قالطا هنس هچک رخآ كيآ یک ارس رهشلارارسو ردیدآ هیچ رب ہدندالب میت لوق یلع وص رب |
 ردیدآ هب رقرب هدنساضق هدلب مان "یر هلص كنيس ( سسلا)) رهشلا نم ةلیلرخآ یارمسلا و رارسلا و رارسسلا هلی

 | لانحرف رول وا ردصن سو ردیدآ عضو بزپ هندالب هم هاو ردنداروا یرسلا "لع ن دایز ندمالعا

 | یکر رسرونل وا قالطا هب هلضف قج هلآ بولیسک ندنکب وک ثكفجوچ شنوطزونهو رب یو

 ۳ مس پھ راهداموب و ةسسلا نم عطقبام وه و یررس و یس عطش نا لبق لا تل لوقت رواکه رسا یعج | ۱
 | طیب کا قوت تورلا قالطا نوهغیدل وارتتسم هدنطب ن نکع ردرذوخأم ندنسانعم | ۱

 ردبعس| كنس هبصق یر نم رس وردی رب قلموق و قلشاطر هد رقلرا "یدا و و ردیدآوصرب هدننای یس "یدا و |
 باونالاباپ هلاناللادالب و رددآ عضومرب هدنرابد هنانکو . لوق یلعمرادون هنزوزیم ( رسا رکذ شا

 ناللارب سسهدایفارغجبتک ر درا و یراتلم و ند هج هقشب كنناکسو یهاشدا صوصخ هکر دیتا تکلع رب هدننب |
 زی شاپ یجاز نک و موا نال زرد همه مات قوم وق یکللا راد هکر دنکلم یراکدید ناتسغاط ع

 ۱ ررساکا و ردر واحم هنتکلع سور یسیلاعشو عقا و هدننیب هایسرح هژبا رزخ رحم عوج هکردیرلتالو كنن راهشاط
 | ردیتبم هنکیدلیا نیشن تخت نوچ ا مات لالقتسا و بصن یلاو هارو قیرب ندنسابرقا یدنک ناورشون یس هیت ۱

 بااغهدکو لم تخت روش د كنر وا هدیس راف ردفورعم هکر ون د هنهشن نانلوارببعت تخت ر رسو ردبدآ یداورب رمو |
 gE ءرسا یچ ردشغل وا قالطا هلیس هظحنالم یفیدل وا رورمیم تعفرو هاج لها نالوا سلاح ردشلوا ||

 هسأررب رسب رض لاق ردیسیسرکو یت کا وک ك شاب هکرونل واقالطا هرب یتیدروطشابكنوی رب رسو هلتیتمک |
 هکلمیا هر رسلاز لاقت هلیسهقالع موزا رونلوا لامعتسا هنسانعم تنطلسو تالم ر رسو قنعلا نم هرقتسموهو |

 هشیع ضفخ و هتمعن و هع بهذ اذا هر رس نع نالف لاز لاقب ردلمعتسم هنسانعم شاعم تعس وو هافرو تم و
 هدنرز واهدقدقیج راتنم و هدنز و هناتکر وند هزانجهدعب نیزستف وا لج هزانج زونه رونل واقالطا هّیمشعف و" 1

 هن ز وا كنت واریصح ورونل وا قالطا هثیشقج هلیناب بولیناز واهدنرزوا اقلطمو رونل واقالطا هموق نالواقشپاب

 | هکهن روند هرلیکر زج نال واهد ههبج و هدنسهنآ تالا هکر دیعج كرارسا (ر راسالا) هنسانعم "ید ربلا فی روند

 روهظ ( رورسلا# هنساحمیا ههج و ر راسا تقر لا رونل وا قالطا 4 هرهجنساحم هلتتسانمو و یدنلوارک ذ |

 ةرسهو ةر یرسو ارم و اروم هرس لا ردهنسانعع كلا ناداشو كمردن وس یندآ رب ها رعف كنيسو

 ممت هدعب بولوا صوصخ هحرف نالوا متکنم هدبلق هروک هنناب هد ریاصب كم وم × هحرفا اذا لوالا بابلانم 1

 چوس ردعاهدننز و لوبق (رورسلا # رورسم وهف حرف اذا لوهحاءان ىلع ار ورس وه "رس لاسو ريفا ا

 نالوا شوب كغامتچ یراکدزود ندنراهتخن رجش مان رافع و خرم راب ع یود هلع كنيس ( سلا )) هنسانعم |
 هفرطیف لعح اذا ارس دن زلا رس لاقب ردهنسانعم ققوصیوچ نوا قمراقیچ شتآ بوروس هنر یرب هنکیلد ۱

 نداق | كغج وچ شعوطزونه شم وفوحایارسا4ب فلز "رس لاق و فوجا ناک اذا كلذو ه حدقیل ادوع ۱

 كمدآرب و هرس عطق اذا یبصلا مس لاق رونلواریبعت كعسک كب انە كيسک ی هلضف نالوا هدنکبوک |
 بول وص راکچچ وبش وخ همدآرر و هرس یکتشا اذا مبا رلا بابلا نم ارس لجراا "رس لاق ردهنسانعم قع ظآیکبوک | ۱

 رک ذ ساک نیحایرلا فارطاب یا ةمملاب هایح اذا ل نر »ارس انالف مس لاقب ردهنسانعم كلا دابقشع |
 سانلا رب یا "سو لجر وهلاق روند همدآ ند اداشلدو روس اٌماد یسکر ه رول وا همشم تفص سو ۱ ۱

 فال هدیسراف روند هعضوم نانل واریبعت كیوک هدند هلي كنيس (رمسلا)ل ن ورس و نور موق لاو هریو

 نالوا رش وخوریخ و ببطا كنه رد ېکر ارس و "رس یدا ولاة رس و رولکت ارسم و هدننزودرص رولکر رسیعجرارید |
 لضفاو هنطب یا هرارسو هرسو هترسو یدا ولاة رارس اول زا لاق ردقجهلوا یطسو مامت هکرونلوا قالطا هن ر | ا

 ربخ هکر وند هن واح لوش هرسو رونلوا قالطا هنهاکرا رق كب وص هدا كضوح ضوطا ةرمو هعضاوم

 تناکاذا رس ةَأ رها لاق ردهدننزو هزم هکر دهررس یلصا كنو و هلوا ردنا رورمسم یسان اباد هلا ناسحا و |
 لوش و فوجا یا "رسا دنز لاقب روند هثبش نالوا قواق و فوجا هلیعف كنيس و كنءهزمه ( ترسالا) سانا مسن
 روندررسهتلعلوا هلوا شا وا دام تلخ ندم ادد ر و یکق بط نال وا دنسکو ک هکر وند۵هوذ |



 | وا هانام نللع و رس بولوا ضرامهدوجو روش د ها ر هی هغلقشوب وا هدنزوباتک رادسلا زن وا

 | قعشب نالوا هدنتلا كن راوتر وا شاب كناوسن هل دمو رسک كنيس (ةرادیسلا) ردمنا هبشوه و رادسلا هذخالام
 یسزاف هزاتس هرادبس وبشا هکر د جیم + روند ههدادلد و هربنچ یرلفدنلغاب هنلآ و هب هاقو یسهلوقم دنبرسو |
 .یلامعتسا هدروب نم یانعموذخا ندنآ روند هثیش تاقجوا و هب هیسعشو هنابباس هدیس راف هکردظ و قلوا یی عم

 کیا هلیس هبنب هیت (ناردسالا) ردبدآ بعلرپ ندنرابعل لافطا هدننز وربق هلیع كنيم (رتس) یهتنا ردلکد دیم
 یرافعض و نهو هرزوا روک ذم هجو ردردسا یر ره ردقج هل وا یرمط ز وک هکرونل وا قالطا هرمط یکیاهدزوک
 ۲ ابرابتعا ررمط نالک ندزازوکهکرونلواقالطا 21 2ر ىا واز وا وا سبض هی لزوک هلسیس

 اور ندنها رم و تجاح نالف نعپ هتبلط ضق لو اغ راف ءاج یا هسیکنم و هیفطع یا * هب ردسا برضبهاح * لاق هنمو

 زن اب زهدهلبا هک" یاز وهلباداصهدلحم وب هکر د ح راش * رارداداربایروب نم مالک هد رر كج ه دیداکت سد یهو

 :  یجرپ و یچاص نالوا هدشاب هدننزو ردغ (ردسلا) یهتنا رارول وا بقاعم هنر یرب فرح جواوب

 او لدسناف هلدس یاردسناف ل والا بابلانم اردس رعشلا ردس لاق ردلاعفنا ندنآ 6 رادسنالا ل رد هنسانعم

 زل متاس هن انعم كقک بولا لرهدرکس ه هز ودر یرغوط ه یغاشا ندر كسکوب یسهلوقمریابو غاط
 هدنورد هلرعف كنيس (ةررسلا) و هد دشت كنارو یر كنیس ( سلا) "سا وردحا اذا ودعب ردسنا

 3 ر رس وه رس یثفا لاقت رولکر ارس یعج كەر رسو رارسا یعج كرس روند هزار نانل وا افخاو
 ول ریک هکرونل وا لاهعتسا هنسانعم عاج رسو + رارسالاروبقرارحالارودص « لاقب و سفلا ف متکیام

 و لا ردلمتسم هن انعم حاکن و رک ذیساک رونل وا قالطا هلسانت تلاو اهعاجت یا اهمس بیطاام لاق

e ۲روخوانزو ی ذ 7 ى و  E EERدونم یال لاق  

 اشره "مس و رکذیس اک ردهلتسانم قلوا فوج *لرهش هکایوک یطسوا و رد هلیسهظحالم یسافتخا و
 غارمط و لصالا یا لا ریثک "رسلا مرک و ه لاق نوچعيدل وا نابامن رونل وا قالطا هن داي و مصنع و

 "سو هاو دن یا للا سس قوه لاق رایو تایر برو قالطا هات
 اج رونل واقالطا هب یکزج نالوا هد هج كاذک ه یکزج نالوا هدنسایا كلا یتعب رولوا یدرفم كفک ۱

 رارسا یلا ترظن لوقت رونلوا ا 2 اندا زا اش هو فک زم روک راسا یا عجب و

 اولا رسو ردشما وا قالطا نوغیدل وا روتسم هدنلک ون كن ردو و هطوطخ یا هتېج رب راسا تقرب
 و هسطاو هنطب وهو یداولا رپ اولزت لاق ردن رپ نالواتشوخ و بیطاکرونل وا قالطا.هنطس وو هنتطب
 نل واقالطا ھال و ضصلاخ و ضح كتيش هو ردشلما زارکتیوب فلوم + رونل وا قالطاهض رانالواعرکو
 ردهلحرم ج وا لوط هکر دیدآ یداورب هدنلو هرصب حاج "سس و هصلاخ یا ؛یشلا الذ "مس تیطعا

 روب دنا “هلق هدنسهکل وا دح و ردیدآ یداورپ هدهلخا نطب و ردذآ عضومرپ هدعم دالب و ردع هیحان رب

 ا زک و صااخ كن وص و كبسن هدران وب هدننز و هاه" (ةرارسسلا)) و هدننز و باص راس رد دآ عض وم رب
 د هنسا وا ضلاخ كن هنسنرب هرارس وهلضفا و هضح یا هت ر ارس و هرا رسو بسلا رس نموه لاق رونل وا قالطا

 دا ورب هد هلا نطب رازن و رارنم و زل وا فرصته لعف ندنون و صلیب صااخ یا ةرامسلا نيب سوه لاق
 3 | هتننطب كنءرد یک یداولا "سم یداولاءرارس و یداولا رارسو یدنلوا رک دهکر وند ځد "رس رددآ

 وهظ بولو ج | E REE hn EE نالوابیطا و شوخهکرونل وا
 هژلنیتعص و هلنیتص ( ررمللا)ل رک ذیساک رونل وا قالطا هسک رخنآ كنارهشلا ر ارس و هلبظ وعلم ینیدمقبچ
 | ین دن بوسکندنکب وک ك غج وچ كن داف هلا ؤ ی کرس رونل وا قالطا هرایکزج نال وا هد هېج و هدنسایا لا یخ د 0

 | هرکر که دنشوود كنم هود هکرددآ تلعرب ررسو یار وند هکپ وک لیت كنیس رم رونل وا قالطا ه هلضف
 | هغلوا قواقو شو یجماكن هنذرب و "یه اکر ون د رسا هم ود لوا روا وا ض راعندنل شاب هدنسه ره+یهرکد ییعب
 |رارتبلاا رونلوا قالطا هنس هکر خآ كن ی وک راس رهشلا رس ررسلا ةن ,ءافوج یا ارس ةانق لاق روند

 (باتک)



 و و الام هفاكاذا ثلاثا تالا نما رس وا رم هرم لاق SS كلغا فلکت شار

 | یک تیص وصخ و ص وصخ ردنضتم یتوق “هدا ز تبسن یاب نکل ردردصم هدا نعم وب ید رم زسان هچرک |

  کاروززسنرجا هلل رسک كنيس ( یرضسلا لو هلبای یرضلا)و هلبنوکس كناخ و یعط كنيس (ترضسلا یمتن |
 | یرضسلاب لمعت یا راج اذکو یرضمویرضس و یلةرضهوه لاق روند هراوط ثیذک هدافرا نایلشبا شيا |
 هکر وند ید هرس رلهدیا ازهنسا و لزه بولا دخل و ریسه مناد سان یتسیدنکهکرونیدهب هک لودش هرو

 ینا مدآ نشب ی وک ره هکر وند هب هسک لوش ةر و سابنلا هنم ر سا یا و رس وه لاش رونل وا ربغت رگ

 بوصنم ریعض ہد نل وق رب فل وم * هرهق نم لک رضای ناکاذا ةرضم لجر لا هلوا ردلشیا یاروز
 | سوق نال وا بز ا آق ات ھر م كناف هکردشطا ا قیقح هرزوا دچ و و هدرهنم یط ویس زد 6

 هره" و هک ردل وأم هلبا لوعفم نال وا ءدننزو هلعف هلبن وکس كنيع و یعض كناف و یکه زل و هزم ردل وأم هليا لعا ۱

 لاق روند هه هسک نالوا رديا ازهتساو لزه یسان اعاد هلیصف كناخ و یعع كنيس (:رضسلا) یهتنا یک
 دنساپ و بوسا هرزوا قفاوم كنیکب هلن وکس كناخ و یحف كنيس (رضملا) سانلانم رحمت ناک اذا ةر لجرا

 ام رلااهل تباط اذا تلاثلا بابلا نم ارس ةنيفسلا ترضس لاق ردع رفتم ندروکذم یانعم رد هتسانهم
 | هکر دشا نابب هللا نارکیس حراش »رول واهدناسارخ هکر دیمم|تابنرب ندنعاونا لوقت هدننز ورکس (ضس)ریسلاو

 رم لا رد هنسانعم كل ۱ مار هدننز و لیعفت ( ریضسلا) یدنل وا ر كد هدنسهدام ج ؛ردیابت كنم لاب :

 ا كلا فیلکت شبا یکاروز انأحم زسنرجا دمدآرر و ردذوخأم ندنآ یانعمو و هد ادا انالف

 رشت لاق ردهنسانعم نولشیا شيا کاروز دوب هدشنزو لعفت (رضا) ةرجا الب الع هفلک ادا هرم
 ی ید هدنادررفم رد,دآ جت هببش هنغیربآ هکم هد زو رفعج هلا هدحوم یاب ( رسال هرم نوع االف

 لب ۰ رس ) ردییما كنوصرپ هدند روب طیضالا ون هلیس هيلن رغصم (نریفسلا) ردیذآ عضومرپو ردف راعتم

 اكن دس ( ردسل ۱) رد هباحص ےھت تش ةر“ و ردن دناعصا هد بع ن ةر و یدزالا ةر“ ردندیماسا هدشزو ۱
 WP لوا یمامرخ نوزبارط رونل وا یم : مارک ناتسبرع کردیا قین رمت ها وکنس اد 2

  ردس و هلبص یرسک ك نیس رولک تاردس و هلند مسک رولکت اردس و رولکت اردس یعج ردءردسید رفع

 | ردیعمبا عج كردس هل کف تلاد و یرممک كنيس تاردس هکر د م حرا لب رولکردسو هدنن زو بنع رولک

 ؛بولواشوخ ی هکردیناتسب یر رول وآ هن وک یکیا رو مع رص و ردیعج كنهردس هلن وکس تلاد تاردسو

 | فیفخو فیطل وو وق تیاغبیس هکلووکهدکنسیکیا و رول واهرککی شع هکر دیر یسیر و رونل والسغ هلیغا ری و
 | یهتنلا ةردس و ردیسهشکل عاش مان "یچج#ا عم هردسونا و ردیتسا كناذرب ندنیعبات هردسو *یهتنا رول وا
 | یلیصفت ردل وحم ههللا ړع زلیا زواج هنس هنوا ا قولخ مولع هکر د حراش » ردهد هعباس ءاعم

 ۱ رب دس) ردراعضوم درب (ناتردس هد زوري ز 0 دسوذ) هدشزو رکف (ردس وذ) ردح ورشم هدریساشت ۱

 | هدزصمو رد وسنم هاروا هر دسدورب رددآ كضرا ر هدنع و ردیعما ره هدنس هیحان هربح هدننز وریها |

 | لالایعرب لاق روند هراچهزاتردسو ردیعما یحش كن روث نایفس ےکح نب رر دس ورد دآعض ومرپ هدنب رق هیسابع

 رک رد حراش +رددآ | رع ز ودر هدنفلا را هف وکه لبا هرضصب هدننز و رب ز ( ردس بشعلا یا ر دسلا ریثک یع م یف

 | كيطع ناين نالوا لقشم یرصق لؤا رب دس لصا یدلبا توکس ردهدنن ز وریم !هکندرب دسنال وا مصق مسافل وم

 | یدا قثروخ یعبا ءاروپزم مصق و رد شف وا هیعآهلکن آهلغل وا تاق جوا ردیبعم یسراف ردهس هکر دیعما

 , یهننا یدلیا ارجا یتتافاکم هلا ازج ءوسرام نس مامتالادعب و ان نام هربح تله هلی راع "یرایتسد راغي راه

۱ 

 بصق سلا !ا) رارید ید هربدس ردیعما وصر هدزاچ واودبدآ عضومرب هدن رايد نافطغ هدن زو ریز ردس و

 | اذا عبارلابابلا نم ةرادس وا ردسلج ر لار دس لاق رد هنسانعم قلو | ناریح و هتشکر سهدنن زوهرادص(ةرادسلا )و
 رکا ملا ردات ساسی ارم هرکه

 | راکرداسووربصم یاردس ورداس لجر لا روند هب ی هکر م ودتشکرسهدننز وفتک (ردسلا ژو( رداسلا ) زل ا

 ۱ عنصام یلابالو متال ناک ادا رداس لجر لاقن رونل "وا الا همدا یلاباال نالوازلبا ماقا و تالابم هدن رادرک و

 | رداسریعپ لاقت روند هه ود نالوا شلاق ندکآ ردا هلغل وا هربخ توالنامط یرازوک ندنندش كنا وه ترارح و

 ناور هفر طرب ندنتریح هکاب وک رونلوا قالطا هبا رد هدننز و فتک ردسو را ةدش نم ه .رصب ريج دقراص اذ | 9
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 ۲ 3 E ie تتققا ت اب کهن ردو ندماللاب فرم ارز رولول |
 [ هلفلوا هفرصنمو هرکن نسردا راعشا یتکیدلیا تیر هدرههرب ندراحما نییعنلا یلعالرکا و راردبا لیلعت
 | ره رک كنز (راضمالا 2 روند هغلقآ نالوا بلاغ ههايس هکردهنسانعم هرضص هره*و رولوا رورح

 ١ لاق ردهنسانعم كمربک هنتق و ره و رهلا ین راس اذا لجرلارح«الاش رد هنسانعم كك هرزو كمزکه دن و |

 ا 2 روند هثیش نالوا قیقدو فیطل :یذخم افلطم هل رسک كنيس (رحه-!ا و رحل ین راصاذا لجرلا را

 شهلا عت نالف لا ردعتا وب و یدنلوا لیصفتو رک "رکن رونلوا قالطا غلاب زوکو هفل وداجفوورعم

 1 3 هيلع قدصبف ناسنالا حدع هنا معا هللا و هانعم هک ار ناببلا نم نا  مالسلا هيلع هلوقو

 و حدع راریعص عقاو هدراهرقف هبلا اضبا نیعماسلا بولق فرصب یتحهف قدصبف همذب و هیلا نیعماسلا ۱

 ا وو وارد و ندمج ارت اظ وجم یرف وا ۳ قیر
 | هره* لاق

 | بابل نمارص# لجرلا رح لا رد هنسانعم قملاق یو دادا هنع رضت لا دهسنمقملقایاو

 دفن زو لیفت (یحما)هنسانعم بل روند رو هرزوا یلقن یوح "یمرج هلی كنيس(رهارکیاذا
 ییشکش ماضوا هر( روح ملال هعدخ اذا انالف ره" لاق ردهنسانعم كما هعدخ وكنر و قمادل آ دو

 سیا روه-ماعط لاق رونل وا یا pr وا داسفا و هات وره اب ی ا رونید ۱
 ۱ راکم لا هل وا شل وا ب :

 OIE همدا الو رنآ ینراتدننزوریما(ریهدا) الکلاةلقوا را ةرک نم دسفمیا روح“
 قالطا هنآنالوا وی ینراق و ردشفل وا ےہ دعب ب بوند هناب غآ یرکجقآ ريح” لصا هنطب یکتشادق راصاذا

 ۱ و مد زو همام( را نطبل ظنع یاری س رفلاق ردیشان ندنکلکویب كن رکجیآ هکایوکر ونلوا
 رحم یعرف ةاشلا باصقلا مذللاش روند هنکي وا لزق و هرکج قآ یغیدن آ بوراپوق كلاصق ندنویق

 قراحشلا ال ردموسرم هلی رابع هب یمریف ع ذلادنع رها نمعزفیام هدرباصب مولا و ةئرلانم هعلتشام اهنم
 رر رلهسکچ ندفرطر هلفلوا طیخرب هدنآ هکردهبعلمر لوا و رددآقحن وب وار ندنفحنوب والافطا هدننز و

 بل یهو راه اب ناییصلا بعل ساسالا یف لاق ردنار وهظ هدکنر یریغرب راهسکچ ندفرط رب واو

 لر لا رو یصق و یرسک هل رلهزمه( راح الا )و (:ّراصهالا )نول ىلع بناج نمو نول ىلع بناج نم ج رخ
 و رهوج رحوسلالردبا نییست نسق هود هکردبعما ر ءاچ هنوکرب هدننزو بانک قرهلوا فف( راحل و

 ِ رد رک كنيم دا ةا مؤ ردا كناذ رب ندیاعصاهدننز و ناتک( راض »)روند هنجاغادوکس
 هذ هدنور فوم یا رم “یش 2 لاق روند هب هنس قواق شغل وا هلازا یفوج هدننزو مظعم .(ضنا)

 یم سورخ هدننزو لاعقا (راحتسالا) ردشفا وا ےمعت ہدعب بوند هشغل وا هلازا یرکج قآ ردنوجما

 وا بون رک هسکرب هدننزو لالنعفا 6 راطنصالا رها یف حاصاذا كیدلارهسا لاقت ردهنسانعم كمتوا

 ہر هنس ر و لام اذا هيلا رطن “| لاقي ردهنسانعم كما ليمو "دما اذا لجرلا رطنصا لاق رد هنسانعم

 1 مآ لاقت ردهنسانعم كعش ود هرزوا زوب و لاطوضع اذا ءيثلا رطنه"ا لاق رد هنسانعم قلوا لبوطو

 ل تمام مک بوک هلباتش و تعرس مدآرب هدننز و راطنحص" ها( رافنصالا) ههج و یلع عق واذا لجرلا
 قوچ كب روشی و ماقتسا اذا قيرطلا رفنصا لاقب ردهنسانعم قمل ضغوط لوب و اعرمسمیضم اذا لج اره!
 ردلمعت حس هنسانعم قعاشو هزوس هلغمل وا ملکشو یوکرپ هسکر وژک اذا رطلا رفنص-| لاقب رد هنسانعمقلوا

 | ذاتسا هدهدام رهو ردهنسانعم عسا و دلب هلیسهین لعاف مسا ( رفنصلا) همالک ین عستا اذا بطلا رفته لاق

 ضما مقتسم یا رفته قی رط لا روند هلو یرغوط و قذاح یا رفنحه»* لجر لاق ر روند همدآقذاح و
 و كنيس (ة رال و هلن (رضا لو هلي وكس كن هيم یانو یصق كنيس

 ارس وا رس هرضو هنم ره« لاقب ردهنسانعم كلا ازبتسا یمدآرب هلنیتعم ( رس )و هلم كنيس (رضل الو ۱

 ۱ ن ورام کنم رضا انا وره تنا و یلاعتهلوق و "یزهاذاعبارلا بابلا نمارحهو اره“ واره و درو ۱
 | زاجءازهتسا هد هعرک تیآ وبشا ان وله کے کل ھن نفورهلا لیبسیلع لهما ىلع انولمح ینمیان واهصتسنیا |
 4 e ی زوتسی هل یلاعت هل وک 4 را و هچرکه د هلرهج و هلک اشم ردلعتسم هنسانعم لاها هلیق رط

 1 درب« "یرفا)و (ترسا) رس مع هبرطحلساو هم رسا لاقب رد نمای "دو (راضسنسالا)

OEEیس”  



 | هفلت اف هلا یزمرق كنضایلزوک هیت (رجا) و هلی كنيس (ترضجا) ةرجاهضايب تطلاخدقتنک اذا |
 | رجم (رجلا) و هدننزو ملتعم (رجسلا) رجلا و رج دن یهو ارج“ و ةرجيل كنيعیف نا لاق روند |
 شقراص و شلزوچبویل وا شلبوطو شلر وا هکرولوا فص و دخلانس نوش میت وره ین رم و ۱
 ۱ هنلوکوصنال وا یناصولاب یقچلابهدننز ورجا (رصمالا )لس مم و لس زت سم یار ج وسم ورس ورهه ر عش لا هل وا

 ناور وص هکردیفدا رعو هدننزوریجفت ( ریه ) روند هنالسرا و نیطلا رح ناک اذارصماردغ لاق روند |
 لادا هرجاس لاش ردهن :مانعیعشلتس ود هدننز و هلعافم (ةرجاسلا) هر اذا ءاملا رس لاق رد هنسانعم كما |

 تمبات اذا لبالا ترڪسنا لاق ردهنسانعم كفک بو رو هرژوا راطق یی ردپ هدننزو لاعفنا ( راصسنالا )| ۱

 رارعشقا (رارهجالا ) ضیبایا هج“ “یش لاق روند ه هنسن قآ كم هدننزو عشقم ( نهصما ) ریسلا یف

 رد هنسانعم قلاب هرزوا نیمز بوبازوآ تابن و یدلیا ملت فلؤم  هکهتنردهنسانعم قمل وا قآ كيهنسنر هدناز و
 بارلا رها لاق رد هنسانعم ما ردلی یبکردبا نایرج بارس هدهواو طسنا و لاط اذا تاننلا رها لاق ]

 تلبقا اذا حامّرا تّرهصسا لاق ردهنسانعم كلک بولی غوط یرلقارزم كنادعا هب هسکرب دك هترتاذا

 ۳ 2۵ الت رول وا فص و هب هباشس ندا ناعل روم هدنجما هدننزو دنتمطم (:رهصسلا) كيلا نمي |
 ۱ | کر وند ءرکب قآ ردنفل هابط كني و هلرصف و ینوکس كناح و ی كنيس (رحسلا ) ءالا امف قرفرتب تراصاذا ۲

 هنمو رولکر اصا و روخ"یعج - در لا وه و سفن رح” ید لک لاق رول واریبعت ن نکی وا هدي رت ارد ید هرز :

 هرزوآ سابقریغ هداروب اک هردق زواح و هروط ادع اذا + هرخاسم تخت و ررعم حتا نالف لاق » لثلا

 هلا ز واح يراد و د ی یر روا ور ءاشحا راس یک نس اع و نسحردیعج ال رحم

 ردشلنا ناب هلبترابع نیج و لم اذا یرو نم لثم هدراصب فلوم نکل » رونل وا ریبعت نکشیش هلندا قلزا ور الاب |

 * یرحم هنم عطقنا + لوقت لاثمالانم اذک و ردم الم دریسفتیکیا هلغل وا ض راع م هرکحقآ هلیس فوخ |

 یرارکج قآ یتعب راردنا قالطا ر وحلا ةعطقم هنعسق ناش وط قج هنل وا دیص هلی رط لأفتردایص و هنم تسشیاذا ]|

 ت E ندقچجاق ك هکر لر دنا لعاف ممد یتظفل هعطقماضعب و راردنا لاف یکم د رولت وط یدعش هک شل وا هرابءراب

 داشتی یا كم وعلح رح * هروک هنناس .هد ریاصب كل وم + رول وا كد ید هرابهراب

 هناك ا عب هنر" كمدآرب لصالایف روند هغل وداح هکر ضم و رونل وا قالطا هدهوضع نالوا یذاش ۱ ِ

 یرب ردهلوکچ وا رح“ و رلیدلبا لامعتسا ءدقل وداج هدعب بول وا ردصم هنسانعم كلا سرس و ریغتمینآ بوروا |
 ردا تشن ندنتعرس و دب تفخ رونل وا ریبعت قلیحاب زوکو هدبعش ردقوب یتقیقح هکرد تاب و عادخ ضح 1

 ل ر هدبا نوفا هلبا رفکب اکت را یسیمنچ وا+رول وا هل اتا یی رات واعم ھبت رع ضعب هلربس بر هنطابش یکی |

 روصسردقو یتقیثح نکل ردرثوم هچرکی دو هکزردباراج یمدآ ضمبال ارد رییغت هکاب وکیعیابط و روص ۱

 رم ورک یورو و رحم هدلاحره ردنا هویش هنسهحکشا هلیسابق مدلوا راج ینسیدنک مدآ نالوا |
 تفداضب وکار سس !ناسبلانم ناله و رونل وار وص یتفاطل و نسح اضعب ندنسهدامره«وبشا وردلزانهدیابل وا ا

 قف دو فال كنب رأت قالطا ره هنسادغ حایصو + ةرحاس ةعیبطلا# ءابطالا لوقت هنم و رونلوآ رّوصت یلعف

 تق "هل وا کز ان كن و طلا كناق وا دوخاب یدنا وا عرفت تق ورح نالوا ادغنامز ندن | هدعب ردهلسهظحالم

 رو نتف واریز یدنل وار وصت ندنراتعا سفت" نالوا یلاح رکج قآ دوخاب یدنلوا ذخا ندنر ّوصت تفاطل و

 هدننز ورح ره و +« یهتنا ردشف وا هییشن هنسمرب و ب ول آ كفلوص هلغل وایماکنهیلابقا زدن وکو  یرابدا کنده |
 رکجقآ و اب هکر ونل وا قالطا هناشن ورا نالق هدن رب هرکصندق دلافاص ك غاب نال وا ضراع هدننرص كنم دقه ود

 (رصم"ا) ردن رابع ندماعطنال وا لکا هدر" تق و هکروش د هنکعدیج هدننز وروبص (روها) رول وا هدناکش

 هلن هنسفن ةغ) ابهر وند ید 4ب ر حد و ی زور وند هلو نالوا هحدقم ندزلجآ یرب كط ین ہہ ندهص هلنیتصف

 زر رسا و "یرصسلا و رصسلا ین ینانا لوقت رد صخآ ند رس روند درو تق و هبا کرد ران

 لاش ردهلهیبشت هموق مع تقو رولوا هایس لقا 1 هکر ون د ههایسن نالوا بلاغ یضای رو عقلا لیا

 یدنل وارک ذکر وتل وا قالطا هنجوا كئيشرهو دا وسلا العدق ضاب هيف ىا نوللا ىر” وهو رح“ هول ق

 یلعا ره ردقجهلوا بذاکر ج هکروند هرج لّوا هلیعط كنيس ( ةرحضما) رولکر اما یعج كنظفل رخو
 ییعل ةرح“! و ره هنيا تلقف هتفرص ةرکک تدرا ناف ثتلیلرحم* درت ةف رعماذه ابرك” هتل لوقت و هنسانعم | 4

 بوصنم هلغلوا فرصنم رخ هل بن هفرعمو لدع كسردا هداف یکغیدل وا یتالمهدندوهس ره كن دھک ورکا

 ءلطم



 رتتسوس
 هلاوجو نالوا ذماقلا لدتعم و هقللحا 0 هاو 7۳۳ "کیس ا )تماقتسا و تلدتعا اذا ةيراخا تّرکیسا لاق
 یات و یرممک كنيس ( نسل رون د هچاص نایل وا بوط و قجرویف و لدتعم "مات یا یتیم "باش لاق روند |

 هطاحا لاقي ردمزلتم یرتسهکرونل وا قالطا 4 وفروق و ر واکر اتساو روتسیعجر وند ه هدر هلینوکس كن هیقوف ۱
 را وطا هناسناهکرونل وا قالطا هشوه و لقع و ءابحایارتسلاهذخ الاق رونل وا قالطا هغمات واو فویطنایارتسلا
 یرادهدرب شمش تب ردندحم "یزنسلا فس و نب نجرلادبع لغعلایارتسلالها نموه لاق ردهدرپ ندهتسیاٌشان

 رد رلثدح ناب روتسل ادمشن زی زعلادبع و "یرمانسلا لضلان "یلع و ردند دابع "یرتسلامداطناتوقاب و یدیشل وا

 هتك غراتسلا) سرت یارتس مولظلا ةوعد لصننم ملاظلا قيال لاق رونل وا قالطا هناقلق هلنیتعف (زسلا)
 ههبآنال واهدنرز واكفنرط و رولکر انس عج رونددهثیش قج هنل وا راتتسا بونلهد ر هلیس ودنک اقلطم هدننزو

 هلي كنيسة ا3 ردزکح ردند ارتسینکو ک كفنر ط بول وا هدنراب دقذرطدا رم هکرونل واقالطا هزکحش رد
 (( راتبسلا )رون د هثیشكج هنلهد رپ هکرد هنسانعم هراتس هد ران وب هلباهر وسکم هزمه(ة راتسالار) وهدنن زوربنم( رتسلا) و

 A ثلذکر ددآ كغاطرب هدهیلاعراتسو هلنیتعع رد زس یعج هنسانعم زس رون ده هد رب هدننز وباتک

 : فو جاغرو نانل وا ریبعتالالی یتعبابانث هجن رب هدنفرط تسوا كمرح باصنا و ردیعسا كغاط ررب هد رالحم

 دن درو یسهلسف لسو ردیتمایداو کیا هددعی ر رایدو نوح راکدلیارتس یتغلا را لح هلامرح رونل وا قالطا
 یک ر اک ریهرپوفیفع (روتسلا و هدننزوریم ( ریتسلا) رددآهیحانر هدنساضق نرح و رددآكغاطر

 .راتسالا) فیفعیا ةروتسم و ةریتس ةأرهاو روتسم وربتس لجر لا ردهروتسمو ه ریتس یننوم رونل وا قالطا
 ل دت روند هلاقثم ق ترد ندنازواو ةعبرایا راتساےھ لاش روند هددع ترد ند دادعا هلن رسک كن هزم

 مزادقبنالوا "نا مشع عب رلصالا یفراتسا هکر دج راش + فصن و لیقاثم ةعب را ةنزلا نموه و راتسا هنم یدنع

 ۱ ا ندیسرا راهجو و یدنل وا لامعتسا هد هعبرا نالوا نددحا و سنج اماسنا هدعب بوند
 i ت ردهنسانعم كل یک هدنسهقرا اب هدنجما كنهنسنرب هدننزو لاعتفا ( راتنس الا)لو هدننزو لعفت(تسللا)

 طح مالسلا هیلعو انين یلعربمغی یسوم كنوع رف «دننزو روفاک (روناس) یطغت اذاتتماو لجرا ۱
 رایدلکه ناما هرکص هک دنا رحاس تردرلن آ ردیع#ا كن رب ندرارحاس یکیدروتک هلیدصق هضراعم نوچما |

 هور بیرق هناحرج هلک ك ناتو كنهزمه (دابازتسا) رد یصم یر و طعطح یر و روذاع یر و روتاس
 رونار لاق ردهنسانعمقرد ریقی هنسنرب هدننز ور ( رصسا) رد دآ تلایارب هدقا ص داوسو ردیعسا
 ت ردهنسانعم كک ود یوص و ء الماذا ربنلارصم لاق ردهنسانعم قم ردل وط و هاجا اذا لوالا بابلانم
 ا یدازوا نوز وا هلبیس وزرآ هنسیرواب یمسق هقان هدننزو روهظ روج ورصم و هتییصاذا هقلح ین ءالاترصم
 وجا هن زاغ و بلک حس و اهنینح تدم اذا اروح“ و ارصس ةقانلا ترص لاق ردهنسانعم كلبا نینحو

 ا ناهار وج اة دش اذا اره بلکلارصم لاق ردهنمانعم كمر وكي هطلاخ
 یارصسلا و روصسلاب هرج” لاق روند هغرتوط یرافدریدزق بردنل ولع یرونتو ین ورف هدننزو ربنم
 کد هشل وا نک اس یقلنغزق و یولع و روند ه ورفشلردرق و هشتآ شلردال ولع(روصسلا رونتلا هب رصسباع
 وخ ام ندنسانعم قمردل وط و وهلوا نیتشاطینعب هلوا رثک | ندیدنک ی وص هکر وندهایرد لوش و رول واّدض
 رومجس ولول لقب روند هنسیزید وجا شفلاص یک هر وآ هدندرک و هنمژکا هام ناکاذا روج رګ لا

 بلابل بواک وص لیس هدقلارا هلذل وا یغارغوا ليس هکر وند هعضوم لوش (رجاسلا ) لسرتسم موظنم
 رجاس و رجاح لکبانررم لوقت لاق روند هعضوم نالوا ش شمردل وط لعفلاب هروک هنناب كساسا هلوا رزدل وط

 رونل وا قالطا هتسود قداصهدننز وربما (ربها) رد دآ وص ر هد همام رجاس و ه الف لیسلا هرم ناکم لکوه و
 لیلخ یاهریصسوهلاقس رول وا قالطا هللا هظحالموب ځد ج هکه تن نوا دل وا ردبا نینح بولیقای هرکیدکی

LS8 وط ندجاغا یراکدروگچ هنو كنمسق باک دننز و روفاک (روجاسلا)) یک« امرک رواک ا  
 باک دننز و هلقوح (:رجوسلا) ردیعما رهن هدنبارت منم روجاس و رونل وا ریبعت هطلاخ قرح هدالق هکوند

 مد دن رق ارام هدنز و باتک 6 راص)لروجاسلاپ هدشاذآبلکلا رجوسلاقب ردهنسسانعم كمر وک هطلاخ هاوتا

 4 یاح نال وا باوص دوخاب روند هنجاغآد وکس لوق ىلع ره عونرهدننز وره وج (رجوسلا)رردآ هبرقرب ۱
 لجر لاشه روند ه یشک ك اردا یب وقجا لوق ىلع كالاچ و فیفخ هدننز و "یروهج (یروصس )ردفل وا هلا
 | ءار نیع لاض روند هزوک شعثراق ترج هنضاس هدننزوءارج (ءارصسلا) قجا وا فیفخ یا یروهم

 ( تناک اذا )



 و ۸۸۵ رج

 ادا رونل وا قالطا هنداین و لصا كئيشر و نوچ! دف و راکشاماد رد ردصلاب ریست روندهنالسرارسو

 | فطل یتبحا لاق ردلعتسم هن راتعم تکبهو لامسو نولو لضالا نا هک وه لات نوچغيدلوا رولنلقو |
 | نح( روبسل) ردتفلهد هل منک كنیس هد هعب را «یاعموبشا هنن هو هلاک یا هیارپسب ره e هو یا ٥ هوم

 | ردهتسانعم رس هدننزو لاعتفا 6 رابتسالا) ةهلا نسح یا ر

 هبش كمهزکب و ةوادعیاربس امنیت لاق رد هنسانعم تنش د هرکس OF اون برات لاق
 یراز لوقت روند هنتف و نکر ا نالواقوغوص كب هدنن زو هرم : (ةرسلا) دمسیا هبخا ریس وه لاق زا |

 كنافنةربمو ورعن ةربسوهربس یا نة ربس ردندیماساهرپس و هلناص# ر ولکت اربسیعج ةدراب یا ةربس ةادغیف ۱

 رددآهدلبرر هد: رغم هدنن زوج رب ز(تربس ]لی دنا یسیتفمهندم "یربسلاةربسن رکبو او ردندناصصا هکافلان ةربس و |
 یروب نم لثم * راپ ءلالا و نیکی نوامه رولوا العاو هيا تیاغب کردیم عو ر( "یرباسلا)ل

 مدا لواتعاس رد هنل وا ضرع اکت و ضعیندا هنسنرب قرهیلوا هرزوا ققح هجو اکا هکر دا داربا مدآ لوش

 اکا سکر ھه هلض ع هه زج هلغل وا العا و سفنا تیاغب رو رم بوثار ز رول وا رکشهاوخ هلناح و لدهزارحا ینآ |
 هن وکر وردیعاامرخ زا وشوخ عون رب یرباسو رد وسنمهب آر واس هر ا ردنا تبغر ولیم
 | ندمح ناهاش هکر دی عمروبهاشهدنز و روفاک( رو اس )رول وانیتمو مکحو هبا تیافب ین هکر وندههرز

 | ن هللادبع و روناسن هللادبعندجا و رد رهش كنا ناحدن و ردیدآ تلایارب هدنسهکل واسراف و ردیعسا كهاشرب ح

 تابناعطق وربقف یار وربس لج ر لاقب روند ه ادکو ریقفهدننز و روبنز(روریسلا لرد رثدح یزاریشلارو اسن دم

 | لرلحا رج هدننزو با رحم( رابسما لوهدننز و باتک ( راس !لامتابن ال یاروربس ضرا لاق رون دهضرانایلوایربآ
 | یراخهدنز و باتکر ابس و ح رط اه رپسیام وه و رابسلا و رابسلاب حرا حارا رسلان روند هلیم یراقدلق و هرا | |

 | تیاورولقنند را نال وا نلۇم ىا راحت ہے رات کی رابسلا نج رلادبعن كللادبع ردیدآ هب رق ر هدنساضق

 .هدننزوریپزدوخای هدننز و هزق دوخایدرص و رددآ شوقر هدننزو هزف و هدننزو درص (ربس)ردندا روا ردشلنا
 كن هبت لاسم وقر هدننب هنيدم هلا ردب هدننز و مقب 6سال دیدآ یی وق مدق یعی یدامرب هدندرو یتریشع بابرلارمت ۱ ِ

 | قالطا هن رهلعت تحت تالافطا نال وا كلانس وه هغمزاب ملعت و قشم هلیددشت كنابو ىح كنيس (قروبسلا) ردیعا

 وارد اریبعت یس هتخزوب زابهدنرلن رارد اوح هن ب وای را رکت رل ردناوحم بولیسءانتسالادعب بود اقشماک | هکر ونل وا

 الع بتکی حاولالا نم ةد رج یهو هل ة ر وبس هک ف ولج رلا ییصب نا ساب ال ثیدخا فو ةيابنلاف و حراشلا لاق

 نوچغیدلوا ردیکق رهیلق و رونلوا قالطا همدآ ندیک هل و هرجا هک هدننز و رعشش € بس )اهوحاهنعاونغتسا اذاف

 | لاق روند هرامدآ راک و درک هزوهزسج وکنیسشیا هدنن ز وهلدابع(ةردابسلا )لیلا تك بهاذیا ٌربسموهلاق | ۱

 (رطیسلا لطسلا و وهللا باصعا یا ةردابسلا مه لا روندهنابرا لطب و وغلو وهلو غارف یا ةردابسهعاج
 | ایضامیا ارطبسهتدج ولاق رون د همدآ ولتدالج ولتماهشنال وا مادقم و ذفانو تالشیا هدخاصم وروما هدناز ور زه |

 .هدنق ویفنیدا رص ولی وط طبسیا ر طبس باش لاق روند همدآ نوزومو را ویکی هس و رسولی و نوز واوا ېڅ

 . ردیعج كنظفل رطبس 6 تارطبسلا) ةبث ولادنع دتع ناک اذارطبسدسا لاق رونده السرا نالوارونازوا بول وس

 :نالواهدنو ضرالاهج وی لع لا وطیاتارطسلاج لاقب هل وان وز وا و ولع رکن يقهر هکر ون دهراهود كکرالوش وا
 | نیستم ن وچ تین ات هظ وفاعءات سو ردرکب ذم عج هکر دک ء ات نال وا هدنسهلک تالاجر هکلب ردلکد ن ر چا ثینأت ان

 عور هدنز و لثیج هلیس هين رغصم (رطیپسلال رول وا هدنسهلرتم واو و ءاینال وا هدلاسرک ذم عچچ هکلبب ویل وا
 نوزوا كب جد وبهدننز و طبالع (رطابسلا )رون د هئیش نوز واكو رولواولن وب نوز واتیاغب هکر دیع#ا شوق | ۱
 راتفرو مارخ هدنآهکر وند هشیوروب هنوکر ب هدننزو نضع هلبارصق و یرسک كنیس(یرطبسلا) رون هثیش | ۱
 | | ردەنسانعم قاي بونازواەرز وا نايهدننزورا رشق( را رطبسالا)زضتا مف ةيشمىھوىرطب سلا ةيشمىشع لا هلو ٠
2:1 

۱ 
 دولوا ررو ور هشود بول وا دام اوز ا ی 9 ار ی ادای

 تك : وطیراق و نشا ندنتراطشو طاشن و شبنج یمسقهقانهدننز و جا سند اتو جم :

 ةدحا و لات لا نم یه تراصاذااراعبس و ة ة رعبس رعب ةقانلا لاقت رد هنسانعم كع روب قر ەلاج هن راقلب وا یتغیرب ۲

 هدننزو رارطبسا (رارکبسالا) روند هثیش نوزوا تیاغب هدنن زو یژعبق(یرطعبسلا ) اند رط واهس ر عفر |
 ردهنسانغم قلو لادتعا هدنتفابق ودق بول وا یحاص لابو لای یم ريق و نالغواهزاتو ردفدا مهل رلانعم عومجو ۰



 هه نیسلا لصف وه

f AAS ۲ 1۳ 

 ابا لب ندنربیبط هروبم 00 ,د حراش + ردززابطا و الف ها یراق "یسلدنالارهز نب كالادبع

 | × هناهنلا و دلا ارواح +رهز نا و تولا ٹالماب *ردشلعا داشنا یب هعطق وبشا هلیهح و هطسابمیسیرب ندنرمصع

 (ریهزر)هدننز ونابه*(نارهز )لهدنز وهزم هلیعض كناز (هرهز) × هبافکلا اهکنهرح | وین + اللقى رولاب اقفرت

 هدننزو ربنم (رهزم ال ردهرفر هدنساضف دادغب هدننزو هتربز ( ةربهزلا ) ردندلاجر یاسا هدنزو ربز

 ؛نادناخلوش ندنسهفناط یود و رولل وارببعت زوبف هدعدق "یکرتو هتوغال هدیکر E هکردیعداد وع
 لاقب هلوا رردلاق شت آ نوجعا قل وا رفاسم بواک هن هیځ هلکمروک لیبس ءانا هرجا هک هکروند هفایطم و

 ردیدآعضومرپ رها زموردیعجب لره زم هدننز و رانم (نهازملاإ) نافيضال اهعفرب و زانلارهزب ناک اذا رهنم نالف
 یرهازلاإ) ةغلابمنعی رو رو اذاتاسلا "راهزالاش رد هنسانعم مناکه+ كب تاب هدننزو رارج ا( رارهزالا])

 ؟ یرهزلا "یتابنلا حرفمن دن دچا و ردثدحم یناقنادندلا یرها زا لا ن دمع ردکعد توسنم هرهاز

 دن وارکذ هدنسهدام روز هدننزوه,اتک (ةرایزلا) روند هبوکهللرسک ك ناز (رزلا) ردندظافح ردهلبصف كناز

 48 نیسلا لصف = ردریوا و رانو هسخوب ردن وچما تاعارع هن راظفل یرک ذ ید هداروب یرلنوب كفلؤم

 تف هی یارؤس ءانالاف لا روند هغترآ نالقابندرش و لک | هلی وکس كنهزمه و یعض كنيس (روسلا)
 كني انيس (رآسلا) دیش اقا اذاهنم راساف لج رلا لک !لاق رد هنسانعم قموق هیق ندهنسنر هل رسک ك ن هزم( رسالا
 ER ارا ا ینعع ثلاثلا بابلا نما راسان الاف براشلاراسلاق رد هنسانعمر اسا ی دو هل وکس كن هز مهو یف
 1 رد حراش + ردقلوا ئض هددب نعسایق ارز ردلعاف هرزوا سابق ریغ ندیالث و د. زم نانلوارکذ هدننزو دادش

 نهار ساق هلس هدرطم قمالوا فف وتم هعاعو + یهتا ردهغلابم رأسا ار ز ردقلوا ریاض یخد هدنن ال

 ابشنم ةرّوس نالفیف ولاق و ةیشیا ةروس و ارۇس انلاین رأس لاقب رد صخاندروس هلباه (ةروسل اردن اج
 ۳ 3 ) رفهنسانعمقاب رك كن هزم ( راسلا إل ةروس ىف ةغل نآرقلانم ةرؤس هذه لاق و ةي یا
 هنسانعم عیج ردذوخأم ند هی قاب هکدتن ردذوخأم ندروکذم روس ردقجهلوا یشنالق

 1 که ردلکد

 اص وحا هکهتنهرزوا تلقرونل وا لامعتسا هد هنسانعم عیجج ازاحم دوخای رایدلیا موت هم وا تاماجج هچن
 و یرطع طب لاثمالانمو ردلمعتسم هنسانعم عیچ هدنتب * سا را راس مونلاذق و + ال ةبابلانل اهتلخ

 هلا رطع امارکا یرو زم نامه هنا اص هلغل وا نامه هنهربشع رب یارعارب هکردو یلصا یرذ

 ۰ یدلیا داربایروک ذم مالکی نا عا هدکد لیا ترشابمهریطعت ی د ربق هلب طلا مها هربق رب هدن اب كل عا بییطت و
 و رونل وا برض هدنعق وم اعدتساینالوا ماهم ها هنلاح یدنک ندمدآرب ردکعد هلا عابشایم راق هلهاعط ین 0

 هدنراب رق هلکلیا نوش ه هلبقرب رحل ىلع هلسقرب هکر دوم یلصا *رهظلا لاز دق و مویلا راسا +لاثمالانم |

 و بې ی رار و نمیرلادعا هل راما ی طابت هدنص وصخ دا دماو تکر ح ب ودنا دادقساو هلاغتساندن رل هداز نال وا
 طلا دعب نوچ ادادم|یراهدازع موق رم هرکصن دک د لیا تعج ر هن رلاو أم بودن اتل ذم ورسا "هلسلس طوب رمو
 کب ذدنق وو نمی دلی داربایروب نم مالکه سک ل واهدنراکدلیا لا ۇس یلاوحاندهسکرب نالقهددرو و
 لا لبقمدآنال وا هدموب مامتیتجاح ارب زیدش واصیتف و هل واایلاح یدال رک لک م دقم ند هب وازسر ویل واهدندیق 0

 یکیغیدل وا لصاح س اب هدنلاح سعب و غردشمل وا لصاع سای هلکل نا نارذک هسیا رهظ ردا ترشابم

 مکر د جزم + رونا وا برض هدنقح هسک نال واهدنس هبعا دلی وتلط هرکصندقدل وات وف ىة وكشیارب

 7 هدوخ ام ندنس هدام رؤس ردهنمانعمهیقب واب یس هلک اسکردلوتن,ندبرهزاهزوا یغیدنل و مهفندم یاس تاهماو

 4 *) هدعب بوند هب هنس نالوا فصتم هلا ریس کای وکر دشلنا ریسفت هلیسانعم میج هلا ذخا ندنسهدامریس یره وج |

 دو قرف نکل بول وا هنسانعمهیقب اسهچرکهرزواقیقعد ال ونا ورایدلیاذخ | ندهدلب روس راضعب وردشغل وا | ۱

 j یسهیقب روند مدلیا رت نیرباسبول ]ینیوزج رب كیاتک الثمر دلمعتسم ءدلیلف قاب هب و هدربشک “قاب راس
ن 1 هلنیتعف (راسلا) مجاریلف ردشلنا قینا قیقدن د رھ باهش و یی یم و هدصا وغلا ةّرد یررح و

 ر

 مان وكلا ةبخ و اهلی كنيس (دسالاروس) قباذا عبارلا بابلا نمارآس*یشلا تسلاق رد هنسانعم قملاق بون را

 لعافت (رواسنلا)یدل وا بقلم هلکت آهلغل وا باباه ر نکیشلبا سازفا ار نالسرار هدنق ور ردسبقل كند |

 یوق و هزای هدننز وربج ( ربسل ) ذییلاروسبرش اذا لج ار هاست لاق رد هنسانعم كم ا یتسهیق تارش هدننزو

 ی یوق هللا قب مص و ینهراب هلبا لیم ردهنسانعم كمهند بویلقو نوجما كل یتتباغ و روغ كن هنسن راسو

 مراد یف ریل هروخ نا اذا لوألا بابلانم ارس هریغ و ژبلا و حرارس لاق : یک قلوب یزکد هلا لیدنقساو

1 

| 



 حس سس سس 1
 صد هنکیج كحاغآ یرو یرمشخمز نکل ردق وب قرف رون هللا رهز هرزوامجار لوق هلکلیاناب هل رابع

 | قاسالب ؛موحن یکل وام وجا ره ز موصل اره زناک لا و ةرهزنا اعاک ره زلا هذه نسحاام ساسالایف لاق و ردشلیا

 | ح راثلالق* ردترابع ندنتفاطل و قورو باتو تج و نسخ كنايند ملاعایندلا ةرهز و » یهتنا ردرلتابتنال وا
 ردندباعصا هر وج نب ةرهزو اهنسحو اهتراضن و اهتجج یا ةي الا هک ابندلا ةويلا ةرهز  ىلاعت هلوق هنمو

 هکر د ح راش + هنسح و هضاب یا هل ولة رهز نبا لوقت رون د هغلقآ ن راقم هت وفص و نسح هیس تناد فا
 كن ردب تعاج رب ندشیرف بالک نب ةرهز ردندیماسا هرهزو+ یهتا رونل وا لامعتسا ید هدقلفا یناص اضه | 1

 (هرهز ما) رد هشاطرب ندهعیشهدنرهش بلح (هرهزونال ردیعما كنه رابنالا ءایخا ما نالوا هثذحم و ردیعما

 بوخ و قآ یکن م یتول كنهسک رب هدننز و هموع (عروهزنا و هلنیتعف (رهزاال ردیج وز كنهرعنب بالک ۱

 (نرهزلا ) نسحا و ضیاناکاذا سمانا و مبارلا بابلا نمةروهز وارهزلج رلارهز لا ردهنسانعمقل واربلد و
 یفاصو یلالتم تبسن هموج راس رول وا هدئلا كلف هکر ديما بکوک رب ندهرایس عبس هدننزو هدزت |

 هدننزو روهظ (روهزلا) ردیدآ عضوم رب هددنن دم هرهزو راربد دیهان هدیسراف ردشفل وا هیعسآ نوا یغیدلوا | ۱

 الرالت !ذا.تلاثلا تالا نم |روهز هجولاو راو جارسلا رهز لاق ردهنسانعم قماردلپ هنس نابات |

 بوللت و ماوحا هلکیبس كنس رابع هکردندانعم و تءاضا اذا رانلا ترهز لاق ردهنسانعم قمادلراب شثاو |

 تکوانا تیوق رار د یدانز ك ترهز هدر كجهبد یدلوب تکربوریخو ان ووشن ملاماو لاو لام
 امتربغ ادا لبالا ما تر ز لاش ردهنسانعم قمزو ییسه رهج هلا ریثأت هب هنيا رب شنوک روهز و هنعسانعم | :

 | حارمملا رهد زا لاقب ردهنسانعم قماردلپ هنسن ر ید وب رد هلدبم هلادءات هکهدننزو لاعتفا (راهد زالا)

 هظفتحا اذا "یشلاپ رهد زا لا ردهنسانعم كاز وک بونقص ی هنسف رب نوجا قمال وا عیاضو فلت و ل تاذا |

 قلق یلام یونگ نیەنسن رب مدآ ریو حرف اذا هبرهد زا لاق ردهنسانعم قلوا كانحرف لبس هنسن رو

 هدص وصخ یکیدلیارما هنمداخ و مدمه و هلامنم هلعجاذا هب رهدزا لا رونل وا ریبعت كمن دیا لاسنآ هکردهنساتعم |

 ردزاحراانهموە نالوا دنا هما اذا هبحاصب رهدزا لاقت رد هنسانعم كلا دیک أت و بنت نستا مادقا و یعسآ

 هنآر هزا و ردءارهز یشن ۇم روند هتیشنال وا قابو قآ هرزوا توفص و نسح تیاغب هدننزو رجا مزال |
 را تراش ی هلکن و فل وم + رونل وا ق الا هب هعج موب و رمل ایا ره زالاعلط لاق رونل وا قالطا |

 ناب رهزاواهمو و ةعمإا ةلبل یا هک ره زالاموبلا و ءا رغلاةلبللا ف <لعتولصلاا وك ۱96 تیدل او هءاهنلاف لاق | 1

 هد ناو و یارون نیا رویم هراس زانو قآ یوتو هنسانعم یشحورو رونل وا قالطا هنزوکا

 مالسلاهیلع یبلا ناک ديلا ف دنه وح راشلا لاقرون د همدآنداقارشا ور یکم اه و جا رس یس رھ چ ور

 ل راجشا بونازوا هکر ون د هه ود تلکرا نوز وا یراقاحم و كسکو ب لوش و هجولا قرمشمارین یا هک نوللارهزا
 تلخ ةعاس نبلاوه و اره زا یتافسلاش رونل واقالطا هد وس هژات هدنآ ینیدلغاص و هل وا رات وا یتیراج وایرلخ اش | أ

 ردندنیعبات هصیج نب رهزا و ردندیاحصا سيق ن رهزاو فوع دبع ن رهزاو رقنمنب رهزا ردندیماسا رهزاو |

 یزمرقكب (رهاز لا ردبلغم یکن رق هلک د هنآ رهزا رونل واقالطا هشن وک هلا یآ هرس هبل همش ر (نارهزالا) |

 رهازو ةرقلا دیدش یارهاز رجا لاش رد هلسیسانم قلوا ناعل هدنرج تدش رول وا دیک ات یظفلرچا هکردکعد

 ردن داما دوسالا نرهازومارحنیرهازو رولیکچوص ندآ اما دکر دیا یی وق قوچ یی وص ر دنن ےعت ہلا کم اا

 رد هنسانعم كمناکه7 تاب و اناضااذارانلاترهزا لوقت رد هنسانعمققل راب یشن ۱ هل رسک كن هزمه (راهزالا) |

 رضا یهو هی رها لا یفع لاق روند هکع رو یلاص ینلاص هلت ردصءیای (ذیرهازلالر وناذا تابنلارهزا لاق |

 هدننزو ءار (ءارهزلا )زشت هتسن رب الصا هند د هلغم وا ن رد تباغب هکر دیدآ دعشچ رب هدلح ماننیعلا سأر هترهازو |

 ردش وملر هززاهکرون د هن وتاج نال وا نابات یکب اتهم یسهرهج و ر ا عض ومر و رددآ هدلب رب هدنیمز برغم ق

 كنن رغص ناب ءارهز و ردشمل وا فص و هلتهج و هن رابانجاهنع هللا یض ر همطاف هجولا قشم یاءارهز اما لاق |

 ندنظفل ءارهزنال وا روک ذمهدنرعش عاش مان ه ورورونل وا قالطا رهزا کک راهکهتن ر ونل وا قالطا هنسیشید |

 عقل هلسیس یعاعش ساکعنا كقفش هلوا نایامن هدرلقفا هجمرکص ندماشخا هکرد هاح* قار و قآ لوش دارم ا

 روس نچ ا کرا قياایم هی( نا وارهزنا )رد راشلواتک اپ راج راش و فل وم« ندر و چ ا

 نانربنملا یا هنا وا رهزلانارعلآ وة ربل اة ر وس ثیدخلا هنم a راشلالاق رونل واقالطا هنارعلآهر وسهل اهر |

 ن, رهز ردندیماسا هلبعص كناز ( رهز) هرط و یا هرهز یضق لاق رد هنسانعم تجاح دیسک كاز (مرا) |



 ود لاقنوج غ دل وا لئام ند هضافارول وا قالطا ه یوق نارد كب روت ویا تانیتاومو اود | 0
 1 | یر لاق رونل وا قالطا های و روند هاناو هفرظ شموک و روند هحدق كج هجا تبرشو وص و ةد ہعل یا

 _ |[ دونلوا قالطا هدادغب رهش و نوجدل وا یراج یرکو یرکا رونل وا قالطا ه هلجد زېنو سوقلا یا ءاروززاب
 ۳760 وردا مضومر بیرق همش دهد هنیدم و ردلئام و ر وم ند هیجراخ یس هیلخاد باوپا ارز

 یا ءاروز ةالفو ضرا لاق نو! دل وا لئام ندلوص و رونلوا قالطا هب هدیعب ضراو ردسیعما كنارس رب |
 دارس و راد كن رلترضح هنع هللایضر ناتو ردیمما كضرار نیا عض وم مان مخوذ ءاروزو ة دعب

 دی هما كتعاجرب ندنس هلق هام دزا هراز و رون د هنغس روق شوق و روند هنسی روس هود هاه (ةرازلا )رد دآ
 اداه رقرب اار راهم هباروا هسک فراعتم هلکعد هرا زلانابز مرد دآ هبرقرب هدنساضق نیرو |

 رقز هدنتساضف ن نقشا و ردندنآ ۍرازلا یهاربا لوو رجات رد دآ هبرقرب هدنساضق برخ سلپارط و

 دزو هروطا (ةرووازلا لو هدنزو هرمضاح(ةر وازلا ) ردندا روا "یرازلا ةمزخ نت یح ندمالعا
 راش روند ه هک هکردهنسانعمتز هلیرسکكناز ( ریزلا) هنلسانعم هلصوح روند هنفسروقشوق
 هبوک كوي ربزو روند هب هراب رب ندناتک هر ز هلصیصخ ءات روند هناتک رب زو رد هلدبم ه ابیلوا ءار هرزوا
 1 اد رله عتسم ةنسانعم ت داو بأدو هنسانعم بح روند ه یتسد كجو زمسپل وق لوو ىلع هنسانعم " ندروند

 هایس هفاط نانز هکرونلوا قالطا 4 یلج تس ودنز لوشر ز و هت داع یا هرز اذکه لاق نوه*دل وا یددرت

 فلا وسنا و ندنتبعص ثاکرا و لوا رد نح ك ندتسلاح و فلا هی هلماعم دوخاپ هج رس هلماعم و ندنبحاصم

 زو راوزا یعج رد ذوخ ًامندتراب زو و ردص وصخ هککر ا لوق یلع رونلوا قالطا هد هتروع ندا ] ظح

 رغب نمم لاح بح و ءاسنلا ةثداح بح ناک ادا ءاسار ز وه لا یتیم هنظفل رولکرایزا و هدننزو هبنع |

 ا ا یر دا لب زوم صاخوا لاجر رز یه لاقي

 ۳ 7 رد یا هترابز ةشهیا ربا نسخ نالف لاق رونل واریمت

 قلقا را هلیصف كناز (ةرو زلال ردعضومرب بیرق هب هفوک هلرصف و ویعض كناز (هروزا) نابضغ یا رتز |
 ةروز ةقان لات روند 4 هقان نالوا راقت هلړغیرب وق كن رازوک ندنفلزواب و دعب یا ةروز ام لا

 1 رب ول )ةرایزلا ىلع هلج اذاءرا زا لاق رد هنسانعم كمربت اترابزو یمردزا و هنترایز كنهسکر

 ا ذا نالف روز لاق رکاب 4 و تن نسح نوا یوم هو وزو س نالی

 ۱ E EH ۳9 سفت رو

 روش د ه هود لوش هدننز و مظعم ( رّوزلا) اهیلع كمه یاكسفن ىلع كر وزا انا لوقتو روزناب اهم“ واذا
 ی الا دلکلیکا | یسکوکد كن ر وای نکیارراقیچ ی ور واب هسک ن ال وار راقیچ ب وکچ یی ور وایندنن راق كنم ق هود
 وم ریعبولیصف لا هنلوا لا ردا ومیهف یمهروب نم تلاح ند رثال وا هلغلاق یتمالعو راانكلپودلضۇط ۱
 ر (ةرا سالار وم ها هنم لعیرا هزغنم هيف قف هیقبل هزغف هردص جو عاف هما نلعب مر لا هلسدق | ۱

 : 6 رواّتلا ) هر وزپ نا هلأس ذا ان الف راتسا لاقب ردهنسانعم كلعا زابن و ساقلا یتسلک هنتراب ز كنسیدنک |

 ۳ ا فارحا و لودع بولاص ندهنسنرب هدننزو راریجحا ( زارب وزالا)وهدنزو رارجا(راروزالاوهدنزو
 موقلاروازت لاق ردهنسانعم كعشدم | ترایزر وازتو فرحناو هنع لدع اذا را وزاو ر وزا و هنعر وازتلاقب ردهنسانعم
 د ما كنب نم "یدادغبلا نج رادع ندم ندننیدحو ندنیعبات هدننزو نابص (ناروز)پ اضعب مهضعب رازاذا

 رد رم "قاریسلا ناروز ن یصساو" نور زاکلا ناروز ن هللادبع ردندیماسا دو هدننزو نام (نادوز)

 : | یراص لوق یلعرون,د هنکچچ كنم تابنرولوا ح وتفم ءاه هلغلوا قلح فرحو هلبوکس كناهویصق كناز (ةرهرنا) |
 ۳ هرونو تاشلا فل وم +ردریها زا یعمطبا عج و ردراهزا یغیص عج وزساه ردرهز یسنج عج ردص وصخ هننال وا
 اب ب ساوا هراارولبا هدنس هداه رونو ردندنلق همرکو دب ز نبی هلک تبث هل رابع
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 نور ازیار و زورا وز ور وز لاج رور وز لجر لاق یکم کرو مک اروزاعتر و زجا ررولک ی در وز و را وز یعج |
 عطق لا ردندنسانعم لیمو ردقجهل وا یدیرج هکر وند هنر نایک قارپب یرقو ندید كنخاش امرخروزو
 روز هلام لاق نو دل وا ثعاب ه هلاما نداطخ تعم رونل وا قالطا هشوهو لقع و هبیسع یا لا روزا
 رک ذ یساک ةرايز و ار وز هروز هراز لاقب یک تراپز رولوا ردصم روز و ردتفل هد هلي بناز هدانعموب لقع یا

 روزوه لاق ردیهاکترایز كسان اررزرول وا هنسانعمر ورم هکر ونلوا قالطا همدآ نال وا یصشنمو دیس كموقر و
 رد هنسانعم تع نع توق روز و یک فیط رونلوا قالطا هلاثمو لایخ نانلوا هدهاشم هدوق وا و هدیس یا هموق

 ندنسسک هلهج ورب بول وا عقا و هدنزغآ كنويق هکر وند هشاط مظع لوشو عع وقف یا روز الاف هل لاقب 0
 رددآ یداور هدنرق هیقراوسروزو ردشغل وا لامعتسا الأفت هدرلنو هلواش وا كرت هرز وا یلاح هلبرال وا زجاع

 .ندزلیا لادج كنهآ بورا و هللا دصق ءوس هرز وا مت یم هلدبق رکب هکر دهف ورعم ٌهعق ورب برعلا نیب (روزلا مو
 ۱ رادود و ییعی»ا رغ یتح فن ن لانا ر وزناذه × وشراق هنموق ےھت هرکصن دکدلیادن یکی کر کی یرازب د كن ود یکیا هد

 | هار وزلا موب ندبپسوب رلیدلیا تبث راعشا ود ردلکد رّوصتم نمرارف مز هدم یا رارف ران وب هلغل وا نمد وبعم مز

 هد هلبعص كناز هکهنن نوح دل وا قانع لئام و فرص بذک ردهنسانعم منص روز هدارو یدل وا فراعتم

 لاق ردهنسانعم قم راو هکمر وکی هسک رب هلی كی( رازلاال و هلی كناز ( راوزلا )و هدننزو هباتکقرایزلا )ردفا
 ۱ ردذوخأم ندروز نالوا هنسانعم ردص انعمو ءاقللا دص هانا اذا ارازعو اروزو ةراب زو اروز هروزپ هراز
 | هدننزوریبز 6 رب وزلا )رد هم" روب ید ههجاوم هکهتن رولوا ردا ءاقل دصق هن ردص ك رو زم دوخاب قلت هلل ردص هک اب 1

 ( روزلا  ردنوجا یظعتریغصت رونل وا قالطا هنناشیذ و دیس كموق هد ران و هدننز و بدح هل رک ناز (روزلا لو ۱
 نوج؛دلوا لئام ندنمافتسا هج و بذک یا روز مهلوفو ءاب ر مهلعف اننامز مماشم لوقت روند هزوسنالب هلم كناز
 هن را هیلقصپ كن راهشاط یراصن و دوو ردیذ اک  مظعا هکرونل وا لامعتسا هنسانعم لاب لرش و ردشغل واقالطا

 ببس ید یقیدل وا لیم لح ردندترایزوب رونلوا قالطا هنراهدرکر سو دیس كموفرب یک روزو رونل وا قالطا
 نانل وا ذاا دوبعیربغ ندنرترضح هناش لج قلاب دوبعم و رونل وا قالطا هنسلحم يسوم برط و رولب هلوآ

 لا نودنم دبعام "لک و هو ر وژلا نودبعت مکلامو لاق حراشلا لاق +ردقج هل وا عصو تب هکر ونل وا قالطا هثیش
 ولت وق دنمروز رار د روز ه وق د هدنناسل یسراف ارز ردقفتم هلا یمراف هدنو رولک هنسانعم تّوف روز و یلاعت

 دشرو یآرو لقع روزو نوهکیدلبا نایرج یرکا رولوا بصنم ه هلجد هکرددآ قمربار روزو ردکعد
 روزا و رونل وا قالطا ه هدومب و لطابو هبلا لام و عجرب یر یا رویصالو روز هلام لاق ردلمتسم هنسانعم

 ماعطلا اذه ر وزیبعا لوقتر وند هنسل وا ذیذل و شوخ كماعطو رکذ یساک رول وا عج رد هدننز و رجا هکن دنس هلک
 روز هبفابو الا سبلیام لاق روند هنسلوا مالمو مرو ی كسابل و ردا لیماکا هتبلا سفن اریز هبیط و ه ذی
 فاضم هنعما هلغل وا یسناب كنهدلب یرلکدد روز رهش هدن رق دادغب ابلاح هکردیعما هاشداب ر روز و ءاقن و نیلیا

 مبا لا بابلانمار وز"یشلار وز لاقم ردهنسانعمقلوا لر ود و بروو هج رکا هفرط ر هلنیتصف ( روزا ) ردشل وآ
 رخآ یر كنرلتا ولفرطیکیا كنسکو ک دوخاب رود یرغوط هفرطر یسکوک كناويحراسو كنان ولاماذآ

 یناحدحا فرشاوا هردصیا هروز حوعاذا سرفلا و لجرلاروز لاقى ردهنسانمقلوا قصابو قتیچهرزواا

 یس هغ روبق كنسکو کو لئامیار وزا قنعلاَه ردفص و ندموق میانعم هدنن زو رجا ( روزالا )رخ الایلع هروز
 هلرغبرب وق كن راز وکو اک دتسم هردص نشوج ناک اذار وزا بلک لا رونل وا قالطا هکیوکنالوا هجن وزوا و ها
 یک کت هرزوا ینایر هدکدیروب هجکپ هکر وند هناویح و ناسنالوش لوق یلعروناواقالطا هدا نالو ارادا رظز

 هینیع رخ ؤم رظن ناکاذا روزا لجر لاق هد هسیا قوب جاج وعا و لبم هدنردص ردقنره هلوا رروب كر هلي |
 ددش ریس هدننز و فعه هل رسک ك ناز ( ر وزلا) لیمه ردص یف نکیل ناو ریسلا ف دتشا اذا نش یف لیم یذلاوه وآ

 باتک( رایزلا )لو( راوزلال رون ده هود شلوا هدامآو ايهم ن وج ازفسو رون د هلا ويحو ناسنا د دشو دننو رد هنساتعم

 هبالوشو هلحالص یا رابزو هلراوز وه لا روند هثیش نالواماوق و رادم هنتعصحم و حالص كن هنسفو هدنز و

 یتس هناثم بوروس نالوق هک ان راردنا دن هنسارا ینالوق رونل وا ریبءتیکاسکو ک هک هلیغاب یسکو ک ك ن٥ ود هکر وغ د
 كلود رولوا ردصم را وزو ردهروزا یعج ردذوخأم ندینآ رب وزت نالوا هنسانعم نیسح و ع وقتران و هی دم
 ن هللا دبع ن لع ورایزلاب هتددش اذا ارا وز ریعبلا ترز لوقت هنسانعم قلغعاب ییا نالوا رکذ هنکلسکوک
 یتعیلام نالوا هدنکلمت هدهع كن راصنالاج الخان ها هدننز و ءارج (ءار و زلا) ردندنیټدحم ۍزاب زلا ارم

| 
| 
| 

| 
| 
۱ 
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 دد هی امص کردی دآ« راجربلصالا ةبمور دننز و هنیکس درب زلفسج رب وط یار نا الاقى روند وتاسولنام |

 هاک  روفسم نوملم ندن بدل وا مالسا بایفمش هل مان الا بر تیاده بول وا هدنکلمت تسد رب ز لرفاکرب امدقم

 لا یضر رکا قیدص یکیدلیا راکفلدو بیذعت هلا هصکشا نوک انوک رابره نوجما یدادترا هدقدل وا عنه 
 | ردندارعش و ندنس هلق مثخ هکر د ورع نبا هدننزوریبز (یبنزرل یدلیا دازآ و اشا هلغل وا یرلمولعم كن راترضح

 ) ریسفت هلی رابع عاسل بابذ فلؤم + رون ده ورا یراکدید ورآ هجوراص و یسورآ كشا هلرعخ كناز ( روبنزا

 هدیدالا ةمدقم یرشخز یتح یدنل وا هجرت هلا ورآ هنوک لوا ءرزوا ینایپ كن هراس تاهماو كحراش بولا

 .دیقنهلیس ورآ لاب یتسهلک لحن ید فلوم + ردشلیا ناو ممر هلی رابع نییکنا ج لحو یناباب مجم روبز

 تسج روبنزو ردشللا هجرت توالحیب یلوقناو روند هنس ورآ كشا روبنزو هنسورا لاب لحن هصالخ ردشملا
 هنسهبوص كشا شللا ادب تردقو تقابل هکمروتوک كوو روئلوا قالطا همدآ باوا عیرسو فیرظ و
 ۲ رانچ روبنزو رون وا قالطا هقصابوهنونض نالوا هرزوا تدش یمپههیظع تراغو رونل وا قالطا

  وردص ص هک اه(ةروبن زلال ردیدآ ریحتاذیذل عون رب یراکدید یناولح نیت راب عو ردیعما ر جش ر هببش
 710 غدا روک ذم یکروبنز راټزو روتدهنضورآ کشا هدرنوب هیرمسک ك باز

 (:رزلا) روند همدآ باوج رضاحو فیرظو تسج دوب هدننزو ذفنق (ربزلا ) روند هرڪا لوا

 زو رفعج (ربنزلا ) رببانزلا ةريثك یا ةر زم ضرا لاق روند هرب نالوا قوچ یسورآ كشا هدشزو
 هتسسانعم رب وز هدننزو ریونص ( ریونزلا ) هنسانعم ريغص ذفنق روند ۵یپرک كچوکو روند هنالسرا
 انعم كلا توخ ورک هدننزو جرحدن (ربول )هر وز یا هر وزب هذخا لا ؛ ردکعد یروتوکو په

 ) روند هیک وب و رون ده یشک ناحجنارکولیقث هدننز و "یرفعج ("یربنزلا )رکن اذا هیلع رز لاق
 لا ةرسسع و قیض یا و هرن ز هشیع ف لاق ردهنسانعم كلکش ربج و قاراط هدننزو هجرحد هلا هیقوف یا

 ءا هدننزو رفعج زن زرل زن اذا لجرلاتنزت لاَه ردهنسانعم كع رو ییلاص ییلاص هدننزو حرحدن
 و ردشل وا دیهش هدهروب نم هم و ردندرد باعصارتنز نی رذنلادبع ن رشېمو ردنداععارتن ز نب ةعافر

 رشب ن دم اما ردندح یرنزلا دوعسم ن دجا و ردقج هل وا یدج یربنزلا رنز ییا ن د واد ن دیعس

 :دح دانسا درس هج زا هيلع هطقن نا ردندریبز لآ "یلاومو ار ز ردهلیصف كنهدحوم یاب و یعض كناز

 رب هدننزو روفصع ( روح زا رددآ هدلبرب هدننزو راس (راحنز ال ردشلنا طبض هدننا ونعزتن ز هلکلیا

 وند هضايب E ak ane چک هل رسک رلاز (ةريخ لاو ریجن زلال رد دآ

 کد ضهب ربی رب ینیراقنرط كنغم ر تداہشهلقمر شابهدنز و هج رحد (ة رح زا ردیسرافریګ ز هنسانعم |
 لجراا رمز لاه ربردا نوجا تراشا هدع و ینوب ردهنسانعم قلاچ هکسف هلیغمرپ كنلارخآ هنغلارا

 3 ید یر هل وا لیم هما ونع رګ زالوری ی -عفافام هدنسهدامفوف ین و فل وم» هتابسرفظ و هماها رفظ

 هل رهظ ی رط كنغم رب شاب تالا غاصهدقدش واق یب وا یراقن رط بود ا هقلح هلا هبابس ینغم رب شابكلا لوص لصاح |

 هک :ردکع دم رز وا شاب هکرد دیعا وم تراشا كبدباحهرانل وا ناب وخاص ویژکا ردریشمیدع و هکردقمروا هکسف
 ف * ا + ىلا ا وا داهشنسا رر هدام

 e ندنسیتلسک قنرط و هنسانع ر هظلا هم الف روندهنستلسکق لر سا

 اج رح د (ةرهزلا) اثیشیااریفنز هتآزرام لوقت رونلوالامعتسا هدنسانعم هنسن زا كب هلبا رتبسانموب و روند هنغ وب

 هنیع جرخا و هرظن د دتشا اذا هنسعب "یلا رز لوقت رد هنسانعم قاب لش بود راب ینیزوک ه هسک 7 هدننزو

 رافتک روند هنتسوا ثكسکوک لوق یلع هنسهتروا كسکوک هدندب هلینوکس كناوو ىح كناز (رورا)
 طسو وهو روزلا ضبرع سرف لاق روند هرب یراکدکیر بوشواق یرلج وا كنم راکیک سکوک یأر یلعو ۱

 تراز یدارب هکردهنسانعم راز روزو ردصلا ماظع فارطا قتلعوا نیفتککلا ىلا هنم عفترا اموا ردصلا

 1 لجر لاق یدنل وا لامعتسا قرهلوا فص و هدعب بول وا ردصم لصالای هنسانعم ترایزوپو ردهسک ندا

 e يک بجاص و يقع ورفاس ورفسرول وا عج ندنظفا رب از ین رووا سا ورا ازروزو اذیادوز

 )جعی( 



۱ 
۱ 
1 
۱ 
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 ي
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  رامزع روند هکد ود و هان هدننزو رفعج (رخم زا ل هحایص و هبضغ یا رفلا رع نشهدا لوقت یدنلوا لابعتسا 1 ِ

 ۶ ارزکاو باطادق ا كيتاهو # نم یدنع درفلا مام الل کو # 1

 ڭا سو ویراصنهدنز و طسقف i) زلا) وهلاه )را زلاز و هدننز و حات ( را زلال رات زلا هسلا اذا ۱ 8

 هو ۸۷۹ زن

 رند هسسخدودنزو رطبس (رچ رز یععدسالا رج لاب ردهنمانم هرز دو هدنزو چرحدت |
 ۱ *یثلا رحم زا لاق ردهنسانعم لفلسس كب هدننزو رارطبسا (رارحز الا هنسانعم توا
 | رز لاق. ردهنسانعم قلوا یتاق سس هدننزو هجرحد هللا همخ* یاخ 5 رح زلال ردیدآ هدلب رب هدننزو راس |

 | رد كابن هزاتو عاصف بضخ اذا رفع لاق د "دتشا اذا توصلا
 | ندنسانعم سس رون ده روع یسورراک انز رول وا مسا هرز و مرباذا بشعلا رز لاه ران توش وا

 دتشا اذاتوصلا رح زا لاقب ردهنسانقلوا یتاق كب توص یخدوب هدننز و رارطبسا (رارخزالا) رد ذوخآم | ۱
 0 هدعب رد ردصم لصالا ی روند تمر بول هکیوا القر ما هدننزو جرحدت (ر را ق

 قلقوچ شع راص بولیراص هنر یر و هلبس هظخ الم یی دا س هتسانعم باشت روند هنف وا ناشنو هنسانعف

 | تابهزات روند هثیشرت و هزات قواق یجما و نوهگیدربو هزاوآ هق.دنفوط لی رونل واریبعت قلتچ هکروشد «راجامنآ
 "ی رفعح -ی رخ را لرد هدنس هيئات ندا دیعص هکر د ه رق ر هدنسدن لز هد رم هلی كن زخم ز) یکی رالاب

 رون ده هنسنفوجایج دوب هلي كناز ( ۍرخامزلا )ر ونده هنسنفوجاقوافیجاورون د هتیشنوز وا هدننز و و
 یا عارب رد دآ هبصق ر هدنسیحا ول یس هکل وام زرا وخ هدننز و لج رفس هلا هن يش (رشحز) روندج وب هدیسراف

 كنسیلاوو مشحمز یم اكن هبضق هدک با لوس یب راسا ك نسیلا و و کانی هکر بوبا غوا ه هروب نهه بصق

 | فصویدلوافرمصن مه رخ اتع” بویمریکه هبصق لر ەند د درو "رشفربخ ال ییا عا هک ابخ ین دا یا ۱
 | هدنحدمهیلا راشم رد وسنماکا یرمشختزلا رع نیدومحم عساقلا وا هللا راج نال واریکناهجاسآ رامن فص نشو

 | یدنل وارب رحمت هلح و ربذپلدتد یکیا وبشا یوم خو برو سلا ساه و یسیع ن ی

X% ۰ ۱۶ ارش ز ءادف اراد اه ءو ی دیر ا یوم ا  

 3 9 چ ءزماب نفخ زا یه نانو ۱
 لبج یرش ردبحت لعق یسهلک رحا یدنا شلوا رواحت هدنآ هکرد مر ةکمدارم نده رق نالوا انتتسم

 ردو یلّوا هرزوا یناب كحراش ردهنسانعم توخو رک خز ردلحرب دندشو تک ق ا 1

 ۶# ارولاو رصعلا ةمالع هب تفانا # ىتلا دما وءاضنبلا ةمزعلا ىجا و

 ت کس نوجا كىش ر بولوطىراەشوكركصندقد زدلوط ناف شف و عض وهنسن هنجما هدننزو هلز از( ر نع ز لار

 قشورو رددرفم که لیس هینب عج (یزامزلا) طب ات اللا دعب هکر ح اذا ءاعولا رزمز لا ردهتسانعم قمالغرا ق

 لاق رد هنسانعمد ر تدشقغ وص كن هدننز و لز ( ر رهمزلا) ضبقنم یا رزامز ه لا روسدهآ قشت رو و ق
 بلکلاربرهمز هکرایدد ردن وکه ین و راضعب رواکه د هنسانعم ددش در هکر د حراش» دربلا ةدش یا رب رهمز هبف مو ۱ ۲

 ردهتسانعم قمادلراب زدلپ هدننزو رارطبسا را رهمزالا) هنسانعم رق روند ها رب رهمزو ردنکمم ندنسهق |
 لاس رادهننتسانقع قنرازق زوک ندبضخ تاکو تا اذا بکاوکلا تّرهمزا لا ردذوخآم ندینات یانعم

 قوغوصو ملک دا هجولا رهمزا لاش ردهنسانعم كلا سبعتو شرت هرهج و ابضغ ترجا اذآ نیعلا ترهمزا 8
 زوک ندبضغ جدو هدنزو هجرحد (ةرهمزلا ا هدر دتشا اذا موبلا ٌرهمزا لاق ردهنسانعم قلوا دیش

 روند همدآ نیغراد هدننز و لس  تهمزلا) ابضغ ترج ا اذا نیعلا ترهمز لاش ردهنسانعم قسرازرقآ

 تدش لّوایانعم نسل كحاض یا رهمزملجر لاق روندهمدآ نادنخ و وکو  نابضغ یا رهمزع لجر لاق |

 قمردلوط هلیوکس كنون و یھت كناز (رززا) رد هلمبشت هرلمدآ شمراترص یراشید یا و ور شرت ند درب |
 لجرارتز لاق ردهنسانعم قعاشوف رانز ه ینارصنر و ء الم اذا لّوالا بابلا نما رتز ءانالا رز لاق رد هنسانعم |

 جنس وروناشوق هلخادو رول وا ندکیاو رد هفشب ندهتسکوب و رددآكغاشوق هن وکر نالوا ندن ارفکر اعش

 لاقت رولوا هدنزرط راز زا رک دستم اول دنیا دنسنرپ هدننزو لعفت (ر لا )) رروناشوق ندجراخ
 رافص بابذ روند هراکنیس هدرخو روند هنراشاط لقح هدرخ هدنزو ريناد (رناتزلاژ "یدادا*یشلا 1 ۲

 یوق فورعر هدنع ربنازو ردراتز دوخاب ردع وعسهات یدرفم ارهاظ هلکماظا رکد ینیدرفم فلوم» هتسانعم |

 ولتاولیو نوزو | هدننزو هبظعم (یرآ زلال ردیدآ ی قلم وفر هدنن كن دروب لیقعونم هلبا ضوممان شرجوردیدآ |



۰. ۱ ۱ LAVA e 

 لاق ردهنسانعم قلاح ی ی دو هدنز و و رسا ۵ E اذا نالش االف صز ا RE هنسانعم

 1 نالچ كد ود و ین (:ممازلا چاه الم اذا ةبرقلا رمز لاقي ردهنسانعم قمردلوط یهرقو رمز ییعع لجرلا رمز

 | یلضفا راز و رونل وا ریبعت نان روند ه هسک نالچلد ود وین (رمازلا)ل و هدننروداتش 6 رامزلاال روند هتروع |

 | نوع رافدلاچ هدننز و بارح 6 رامزلاال روند هنتعنص كلن ین هدننز و هماتک (ۃرامزلا) ردلامعتسالالیلق
 ۱ رام عج ءاعدلا بورض ورو زلا نم هب یتغت ناک اممالسلا هیلعد واد ریما جو ووا ما یختر ودر

 مالسلا هيلع“ ىلا هععم ل هن ء هللا یطر "یرعشالا یسوم یا ثید> ین ورد دحوبش | یدا مم ندوب كل وم* روم نمو |

 زا ور طاخ تامغث بحاص وزاوآ ش وخ تیاغب د واد ترمطح چ دواد ل ا زمن | زام نه تیطعا دل لاقف ارش

 109 دیار ول وارباحو لاو هدن بت رمد وب و رضاح هنعاقسا هل روبط و شوحو نکردبا تئارق روز هلغلوا

 دلیا تئارق هلنیکتر دم هلرتهج ریثآت هلغلوا رثوم تیاغب ه هچفسم عابط و هیلس حا ورا یخد یان ندنعاونا
 2 زسفاکن یم رکن أرق بول وا زا وآ شوخ ید یسوموا بودا هیبشت هريما زع یاعد عاوا و یروبز

 ۱ یک فرش ی ودتم لئا وا هقیقد نالوا هدنراشخا اب نمر یب تاوضا ویزا غاوا * نکی

 0 لآ  هدهموقرمتیآ و ما هر واانشآ 39 طوبی نایت ول وب |

 م یعیدلاج و هراز رونل وا قالطا ه روع راک از و ردهقلح وا ریبعت هطلاخ ی

 قالطا هد وع نالوا هدننبب یسهقلح یکیا ادن رومد نانل وا ریبعت هلال یراکدروک ی

 هز لا ردف "مصتندرام نم رد هنسانعم كم وا یشوقهودهدنز و باتک (رامزا نوج:دلوا هدنزرطكدود

 رول واقالطا هلا ويح و ناسنا نال وازآكيرلبوت و رالبق هدنسهدوک هدننززو فتک «معزلاا) رفن اذا انا مز

 ۱ نو بارم زمخوم رم زفاش ورعشاا لیلفیا رمز یبص لاعب رد مز یت مرول وا قلواقیک د ود |
 الطا همدآ یبحاص لا و نسح و ةورلا لیلق یا رمز لجر لاق رونلوا قالطا هصضش نالوا زآكی
 یل وا هجزآیوتو لیق هدنسهدوک كنا وبح و ناسنا هلنیتصف (رمزلا) هلتبسانم قلوا رادان یک شماق

 حلا ةليلق تناک ادا ةاشلا ترمز لا و رعشلا لیلق ناک اذاعبا را ااا هی زا مز لاقت
 زا ددشو تح * هدننز ور مط( زلال 2و رلالیلق ناک اذا لج رلا ممز لاق رامین سفت وا تۇ رمی ا

 الغ وایحاصلاج ونسح و هل رک كناز رواکرامز جر وند ه هسک رودوهدنن ز وریما (ربزاز

 ول وا اه الغواریلد وبوخهدرنوبهدننزوروبص (رومزاا) وهدنز ورهوج (رم وزاا)لیجیارمزمالغ ۱
 راشلف وتوص هجرادقمرب رونل واریبعت كولب هیل وا قوج كب هکروند 4 یناسناءه ورک هلیعط كناز (ترمرلا

 - رونل وا قالطا ه یناسنا تعاج قرفتمو حب وف یا ساتن ا کلات لوعت تم اق ویل یل وا
 2 و ضبقنم هلیس هی لعاف ےہ مسا (متسلا ) ة رفتم تاعا یا صزاّواح لاق هدننزو درص رولکا

 جر لاق ردع رفتم ندقلرصق و بونیس هلغمال وا یتردق ه ههجاوم و تم وام هکر وند
 "زو ریز (ریمزون ]ل الیثض البلق راصاذا نا وهلا دنع نالف رعرتساساسالا فن لاق ضاصتم ضبةنءیا رعتسم

 ج یسهلسف طو ردیعما یسهقان لرعاش مان خاعفو ردیلع كنيشكرب هدننزو ردح( رع زإل ردنطبرب
 دا عضومرپ هلی دشت كی و ىح كناز (ءارامز ردعضومرب هدننز و نارعص (نارع زر) ردیدآ كنهعش 7

 رونلس ۳ راکشو رول وا یتکیت یو رب هدنترص هکر د حراش * ردیدآیلاعونرب هدننز و تیکس (ریغز)
 ۱۳ او تصغاذا لحرلا رامزا لا ردهنسانعم قمرازق رزوکندبضغ تدش هدننزو رارطبسا 6 راربمزالا)

 ّ لام ( ترمز روند هقوا قفواو ها هدننزورفعج ( رز ردشغل وا سابق هنلاح نک رالج ین كنرين هانیع |
 1 1 یرفدلاچ ا اوچو هزوک های كچ راش+ زولکر جام زو رجانز یعجهنسانعم هرامز روند کد ودو هان |

 1 هاغوغو دایرفو ورخ هقوچ و ةرحمزلا توص یا ةرحزتععم لوقت روند هنسس لاوق هرحمزو ردتجهل وا |
 ان وص یا ةرحم ز تععم لوقت روند هسس اسقلطم وریشکلا بضلا و حایصلا یا ةرحزنا هذهام لاش روند |

 لا هیت ددر ادا لا REE لوک دن رسا نسون راو ول وا نا و

E) 



 ا ی

 | ایف مهل 9 یلاعتەلوق هنمو ح راشلا لاق +ردحارخا هکر ون دقیهش هن رخآ که ردلاخدا هکروند هنل وا كني زا وآ" 1۹

 . یرالصاو و جالتو یرلم ردشف وص كنساضعا لصافم هکرونل وا قالطا ه هاد لوش (روفزلاا) هقیهش وریفز

 کیا هدنزورجا رف زالازا د دش هلصافم جرات ناک اذا روف م راج و سرف لاق هل وا تم و یوق و كى تیامب | 1

 تست

 سن . ۸۷۷ زی ۰

 ارت وا قالطا هه رق رفز و ردح ےک هدبسیکیا کرد حراش * رول وا كعد یزو ردیف کر دشلا |
 رفز لاق روند هیتاسنا تعاجو ردیناماس لو هکر وثل وا قالطا نقاب ناورهو رفا ر و

 بتصو روند هتعاج یدو (ةرفالال ر هاسلا زاهج نوزهح مم م ةعاج یا رفزلا نوزهج رفسلا لها نما

 و تیم كنيشك ل جرلا ةرفازو رونل وا قالطا هنسب وق نكر نالوا یهلع دقتعم كنان و روند هرک |

 مهسا ةرفازو روند به ود ثاکرا لکھا حظع هرفازو رد رابعشنم ندنسانعم لج رلنوت رونل وا قالطا |

 | هنسهدرکر سو دیس كموقر و روند هنسیغاشا ندنناثلث قروه وا ندنف رط نرم لوق یلعهنیزفجاپیتلآ كنکل

 لا ردرفا وز یعج نوچغیدل وا یریفز رونل وا قالطا هبایو نوچ یدل وا لمح هنن راخاصم راب رونل وا قالطا |
 هتناکراو بابسا وهدعا نالوا یتیوقت رادم كنل ود و لالجا و “مرا رفا وزوریفز اهل "یسقلا یا رفا وزلا داب |

 | ههدناب و هکتسد نالیروا هجاغا هلنیتصف ( رفزلا)) ةيوقت بابساو ةدعا ىارفا وز مهدصب لاق رونل وا قالطا
 هر > رداهب وری ردذوخأم ندرفز رونل وا قالطاه الس راهدنن ز ودرمص ( رفزلا )نوچ غ یدل وا لماح رونل واقالطا

 قوچ لب هیطعلارفزو نوچهکیدلبارف ز راهظا هلج وت رونل واقالطا هاچ نا وا رفی وص وهارد ورونل وا قالطا
 | رونل واقالطا 4 هودثاکر ااناوتول هثج یربا ورونلوا قالطا همدآ نال وار روتکر لهب رق غآ وولط وردنرابع ندیکرب و
 ۳ ءولع ردیسب ر كرانآ لیذهیرفزماما ردیعم| كتعاج رب ندا مالعارفز و رونل واقالطا هرکسع و هل الا بترو |

 كن :مسق كشا و رونل وا قالطا هبهیهاد و تفآریفزو یدنل وارکذ هه رد ردصم هلبصف كناز (ربفزلا) ردرارص»

 رد —

1 

۱ 

 | لاق هلیعص كناز رواکرفز یعج رول وا ندنسلوا لوبو یربا كن رلهغروبق رونل وا قالطا هنآ نال وا مظعیژلاب
 رقزال روند هناغط رقاچ هکردتفل هدنظفل رقص هلی وکس كفاق و ی كناز (رقزبا) نین لا عظع یارف زا سرف |

 مانالا رکز لاقب ردهنتسانعم قمردلوط هدننز ورکس ( رکزاا ) ردندنساعما منهج رو هدنظفل رقس لايت |
 و قحوحو»ه رک ز یتعع ءان الارکز لاقت رد هتسانعمرک زهدننز و لیعفت 6 رک لالە الماذا ل والا بابلا نمارکژ ۱ 1

 2 اد یبصلان نطب رک ز لاقب ردذوخ ام ند هيا“ 5 رکز و و ردلمتسم هنسانعم قلم ادنا هلتفایق نسح بولغاب قساق | |

 اووف هدمول وط و لف م "الم یا رک رف ءان الارکز لاق رد هنسانعم قلوطهدننز و لعفت رک لا هلاح تنسحو ۱

 | جوک هدنز و هفغ هلیعص كناز (ةرک زلا لة رکز ا ف یتعپ عج اذا بارشلا رکزت لا ردسام كبر تو

 لزق كبهدننز و هت ر کف( هر کز لا لوهدننز وه" رکب ( فرز )را ردا ریبعت هرکس دیکر ماوعر ون د هنمولط هکر سو با رش |

 یاةب رکزو ب کز نع لاق رد وسنم ه هرکز یلیوتلزق هکایوکر دص وصخ عون هکروند هب یک یشید نالوا ولی وآ |
 تغل ترد هدنوب و مالسلا هیلع وانس یلع ردیعماناشیذرمغمبرب هلبادم و ءاب دیدشت و هلنیتصف مان کز الف رجلا ةددش ۱

 | رو تو دود رک او هدرصقو دم رد ليغ يف كاب عبا رەدننز وی عٹلا و هروصقم فلا یتا وردویرب رد راو

 | رولكنۇاب رکز یعج وناو ار کز یس هشت ك دود مور ولوا فرصنمهسرول واددشمرکاو رول وافرصتمریغ ةسرول وا |

 نس رد یاب رکز كسلیا فاضم هکسفننق وروند "یواترکز هدنتبسن و رون د نب وا" رکز هدنراتلاحرج و بصذ و |
 هدنبصذ تلاحونایرکز هدنس هنت ل ر وصقمو هل رسک وا وكسر دیوان رکز هدنعج ویا وار کز هدنس هشت وزعم واو |
 هلاحرط یاب نسر د نورکز هدنعچ و نایرکز هدنسهنت یرکز نالوا ففحم و نسر د نور کز هدنعج و نیت رکز |

 هدننزو روقنقس (روشل زر ردشلیا رکذ ینغیدل وا هد هسماخ تغل هدنن و لةو بول وا یم مسا هد ریاصب فل وم |

 سصباقن و بوی» و قیرفت ییرانیب هللایع و لها كمدآر ماد هکر دیعسا كنسبرب ندندال وا رفنشب كنيعل سیلبا |
 رک دیی رذ هدنس هم رک ه الا کابل وا هت رذ و هنود فا ردنا شش وکو یعس هنتنعلمراهظاو تءارایلایعو لها |
 هلا بویج یهو دۈ ا5 رور رنو كنیدالوا هکرید ح راش » اردیاریسفت هبا هسجخدال وا نانلوا

 ى ا بذک رد ط وسم یر و ردارما هلا رو و انز ردروعا یر و ردناصم بحاص ردنا رها

 لانا ہد كیا ىغان شماق هلک كنا ز (ںیمزلا) و هان ز و رعا (ممزلا) ردیلوتسم هرازاب و قوس ردیساد |

 r نم اریهز و ام زا لجراا مز لاق ردهنسانعم قملاج ان روسو هترغچ و دودو لاوق و یان |

 شاف یربخ و مالک رب و اه الغاذا | رمز ةب رقلا رمز لا ردهنسانعم قمردل وط ی برق مز و بصقلا یف یتغاذآ ۰

 ! تا اغا تودرق هدف هرز وا هس کر ییهسکرپ او دعاذااذا ثیدطابلمز لای ر دل ست



AN,ا  

 أ |نوپفدلوا ربطنا لیلق روند ه هسکیوخد هدننزو روبنز TERY لاما لیلق ناکااذا ریز لجر لاقب
 . ق ولاتنش هدننز و ءارج (ءاعزلا ردیدآ كنشع غاط نانلوا ریبعت حلآ رورعز و قانا یس یا رورعز لجر لاقب
 | ییدشت كنار و یصقف كناز 6 ة اما )رد دا عضوم رو روند هن رکدد ولاتفش تا وولاتفش زسیوت ندنعون |
 3 E ae ,دح راش# ةسارمثیاةراعز و ة رامز ەبف لاق رد هنسانعم قلولب وخ نیتح هری و

 ۲ ۰ ۳ زی راطارع ز لاق رد هنسانعم كل عاج هل وکس كنيع و یصفكناز (رعزلال یدنل وا ناب هکهتن یک |
 1 ولانفوخ یتعیروعذمام ادهکر ددآ ش وقربهدننز و هدون(ءعز)رددآ عضومرب هدزاج صز واهعماح اذا ثلاتلا |

 ر هدننزو لودح (روعزال یدنل وا رکذ هدنسهدام رد هللاذ هکر دقج هل وا عذهروک هناب كحراش + ولیروک
 انعمقمرغ اهل ۱ ضان و ا كمکچ هب یشید نسا وص كشا ولتیلباقهدننز و لیعفت( ریغرلا)ل ردیعا كنم ردپ
 یوراد هله كنافوكنا ز(نارفعزاا )رون د هقوا عون رب هدننز و یرفعج "یربع زنا لدافساءاعد اذا شح ایز لاق
 فذ ردرفامز یعجب زاوا لخاد صربا ماس هب هناخ یشیدنلوب رار دناریبعت نارفص هدیکرت ماوع هکر دیعما ف ورعم

 دونات هد رز وا كنهعفصرب ییسهدار رومد دارم هکرونل وا قالطا هتساب كرومد (دندخانارفع ز) هلا و

 رزوا قباسز رط هن یتسیقاب و ذخ | یتسازجا شمراربص بوک و دد رکضندکد لا هل رت هدر كانم هحن رارص ب ودل صا و |

 8 بر یددح "هدارب هدربسک |تعنصاص وصخ یماسقا لضفا امت ارلردا ذخا ییشمرارص هدعب و ر هدر كانم

 هللا نارفوج نارفعز و رول وا نارفءز یمهلج ردق هوک نوا رردا نفد هدرارب كانمن بوک و د هلا رداش ون

 هلنارفءز ی هنسنرب هدننز و هحرحد (ة رفع زلال ردیعما یراس رف را هسک مات سیقن لیلس و كن رمشن ثراح

 يارا اما رددآ هبرف رفر هدنساضق نادمش (فینا رفع زلا ) نارفع زلاب هغبص اذا بول رفع ز لا رد هنسانعم

 اندم نب نسحندنن اصصا یعفاش مامار د دآه برقر هدنساضقدادغب و ردنداروا یا رفع زلا نج رلادبع نب ےساق

 ردیعما دولافهدننز و حرحدم (رفعزلاو ردفاضم اکا ینارفعزلا برد ندنراهزا ورد دادغب و ردندار وا

 الطا هن الس را نوکلکو رار د لاش ج ر هدیسرافرول وا لوم هلن رب و هللاب ردماعط واتطنانل واریبعت هدرز

 ز لاقب ردهنسانعم كا بصغ هلا روز قحریغب یب هنسن رب هلی وک كن هم نیغ ویصف كناز (ضراا)

 هع ةلج د تضزلاقب رد هنسانعم قل وا نقشاط بولاغوچ زکد ویاچ و هبصتغا اذا ثلاثلا بابلا نمارغز
 طارفا عم رنک اذا *یشلارغز لاق ردهنسانعم قلو ترفوو ثژثکهرزوا طارفا هنسنرهاتلطم و تدمو

 اع و ایمن یلعربمتبب ط ول و ىدا زدنا یز مرق ن رز یراشکر هل جج هکر دیم“ كن ردپ هلبقر هدننز ورفز
 | اعم هلیعما هلغل وا ليز هاروا هم وق رم هکر دعا ه رق ر هدنرابد ماش و ردیعما یرازنخد كن راترمضح

 ج ورخ كنوعلم لاج د یسع روق بولیکج كنن وص ردف ورعم هلا غز نع هکردرا وهعشچرب هدنآو ق

 ر هلیعص كلا ز( یداولا یرغز) رد روک ذم هد؛اصم ردجردنم هدنرابخا هنع هللا ضر ی رادلا ےھت

 فز "یشلاذخا لاق رونل واریبعتیروت وکو په هکر وند هنع و كئیشرههدننز ورفعج (ربغزلا) رد دآ
 دیفس ورم هدیسسراف هکو روند هنعون نالوا یلقارېب هقفوب كتاب یرلکدد ورمریغز وايش هنم عد ملو

 ریز هدننز و ذفنف (ریغزلا لو هدننزو جر ز (ربغزلار) رددزنابز هد هل رسک كنازهدنو راراد هلیش هدیکرت و
 ذا بول ربغزلاس رد هنسانعم كهز ورپ هماح هدنزوهجرحد (ةربغزلا ل روند هس ز ورپ باولا هکردتفل

 "ول وص هلیحص*كنا ز(ریفزلال و هدننز ورفح (رفزلال ردندآلروناحیحن رب عون رب هدننز وروبنز (روبغ زلال رئز
 رک و "دمتلاح كمدآ كان درد و هدز تنح هکرد هنسانعم كمر و هرمشط هرکصندکد کج یر یدازوا نوزوا

 ۱ و هکر د ح راش ی هدم دعب هسفن جرخا اذا یاثلا بابلانم اریفزو ارفز لج راارفز لاق رونل واریبعت كەر و

 غلا قولوص هلتدش یعب یریفز هکر دهنسانعم كمر وتک بوناکوب ییهنسن رب رفزو» یهتنا ردریفز و هرفز مسا
 ا اذا ءالا رفز لاقب ردلمعتسم هن سانعم كمکچ وص ند وقو هلج اذا ارفز *یثلا رفز لاقب ردمزلتسم
 زو لاعتفا (رافدزالا) توص اهدقونل ععس اذا رانلاترفز لاض هنسانعم كمهدلروک یولع شتآو
 رفزلا ) وهدنز ورجدنم (رفدزلا ) 427 اذا یشلارفد زا لا رد هنسانعم كمروتوک بونلکو یهنسارب جدو

 قاد رف زمو یلکشلا رفدنم رفزپ هنر لاق روند هکمروک سکو ک رد راما هدننزوهرمت (ةرفزلا لو هدننزو مرکم
 _ | قولوصهرجما یسک و ک كنعسف تآرفد نمو رونلوا قالطا همدآ نرو سکو ک ةغلابمو ةدشب اهسفنت یا امترفزو
 |× هل و یا "یا ةرفزلاب زوندهنسهتروا كثیشرر هرفزو روند هعضوم یکیدلیا جارخا
 اا لج 2 عراب ىلع وا لج یا رفز هرهظ ىلع ا هنسانعم هم لج ول روتوک هکر وند هکو |

 ( کردشلن)



 ارهنع هللایص ر "رذابا هم یار و حراش J , ح راشلا لاق هما وق یا ندا “ذنالف لاق رونلوا قالطا هبهنسن نالوا

 هلق كناز ( ر زلا ر كد اک هما وق وهو بلقلات تح یذلا مظعلا وه و دنا ابر "رزاذههل رذوبا لاتف |

 لاق ردهنسانعهدرط كمروس و هرارز دش اذا لو الابابلا ع نما رز صیما "رز لاق ردهنسانعم كلەمكت ی هماح ۱

 لاق ردهنسانعم قلو لیقو هبهنعطاذا عرابء" رز لاق ردهنسانعم قهگاس و هد رطب یا فیسلاب بئاتکلا 7 رز وه |

 هنسع رز لاق ر رد هنسانعم قصق بوییق یزوک و هصعاذا ه" هرز لاه ردهنسانعم قمرصا و هفت اذا رعشلا 5 ۱

 اعج دی ىلا رزلاش رد)تننانعم نیر ھك یک کرک ب وطرد بوروتک هنارآرب ییهنسنر و اهقیض اذا |

 ردندیماسا رز و هضفناذاعاتلا رز لاش ردهنسانعم : كىكلسنوچما كمك یزونكنسهلوقم هعتما و باوئا و اددش ال
 ردهبقنمو رک ذ بحاصیزا "رلانامرک نن "رزو ردنداععا "رزنمزاوو ردیعما كن دج یراولنا هل دبع ندمالعا 4

eدا زاذا | وز لجرلا "رزلاق ردهنسانعم قلوا هدایز یشنادو لقع هلمبیس هبرحت كمدآ رب رول وا ردصم تالذک 7 دزو  
 دا ا دعب و ريصخ لء یدعت اذا عبارلا ب بابلا نم ارز نالف "رز لاق ردهنسانعم كلا یدعت هننمشد مدآر وهلتع ۱

 دیشرو یکدهدنزورما (ررزلا قج دعب لقع اذا نالف "رز لاقب ردهنسانعم قل وا یبحاص تیارد

 هدیموروب و رونایو هوډ هلکنآ هکردیدآ تابنر و فیفخ یکد یا ریرز لجر لاق روند همدآ نالوا حورکبسو |
 هلغل وا یا رونكزوکر ول وا ردصم رب رز و ردندنماسقا ه وب یراص هکر د راکدیدهرهج ال هدیکرت و نفیجرا و كرپسا |
 (رازرزلارلو هدنز و طبالغ# رزار زلال ا تر و نب و ادق واذا ار رزنا "رز هانیع لاق ردهنسانعم قماردلپ یک رولب 3

 دهده(نزرزلا لو هدنزو روبز (روزرزاا زا رونیدهمدآح ورکبسو بیبلو کذ یک ر رز جدو هدننز و راثرت 1
 راج لاق روند هبکم نالوا راط یمدآ روزرز و رارید ید یشوق هکرکح هکروند هنشوق قجرغص هدننزو

 لعیاهرز و لام روزرزوه لاقب یبک رز رونیدهمدآ نالي العایحاصمرا رب ه یشاومو "باودو قیضیاروزرز

 ام ادمدرب و تّوصادار وزرزلا رزرز لاشه ردهنسانعم كم وا یشوق قجرغص هدننز و هلزاز (ةرزرزاژ ,تلصع
 قلوا رادباب وتا هدلحر ور وز رزلالک | لع ماد ادا لحرلا رزرز لا ردهنساذعم كلنا لکا ىشنۈق ىج

 (ةٌرارلا 7 رع اذا لج رلارزرزت لاقبر د هنسانعم كم ر دهدننزو لزا زت (ر زر لا )تدا ذا ناک ابرز رز لاش رد هنسا تعم

 | روند هن رب قیرصا هلل رمسک ك ناز ( لا هنسانعم ءا رعشبابذ رول وا لوک هکر وند هکنیس عون رب هلیسهدش كنار |

 هدتیلهاح هسابع هلتهج ون ردزن اید هلع تا ربیع ایراد ی یا ند اها رز و هنسانعمهضعلارثا

 هدکد نللز وکب ونل واط یقه ود یره وج ردیعما یسرف لدقنم نب ا هّرزو یدبا راردا قالطا «ّرزلا سراف

 عض ومو ردهدننز و هللاعف هکر دهرزاهموب لصا رب زردعینش فیرح ورق فیععت یر وب نم لوق هلکم د رارب دةرزا
 رزاهمیعجهدننز وذفتق رزم هدار وا فل ؤم نکل»+یدلیا نا رذکه دنسهدام رزهب هکه تن هکر دیلصف ذ هدح وم یابیرکذ

 (ررزرف ردریتس ربغ یعیدل وا صوصخ هب هجم تیعج هلا ءاه و یدا زساه عج کی دیش تد هرزوا قلوا
 ردیعج كق رطب هکروت ده هق راطبهدننز و هفقاسا (ةروارزلا لر دندنیعبات رب رزن هللا دبع ردندیماسا هدننز ورییز

 قدرطب و روید كىر 1۳ هکر دیغ وا قالطا هن رتسان ات شاب هدعب روند هنن یکتا كنس مور

 هن رقرب هدنساضق دادغب هلرعف كناز (نارزز) هلرسک كناز يواز از كنهروارزو زدی زعم كدرتاب |

 رود لو( دنن زو ھما (ترا زلال ردندنیعبت عابتا هکر دیبقل یرصب دراطعهدننز و ریما 6رب رزال رد ذآ 1

 | ةزارز ردندیماساهرارز ورول واهمتهرا و د هک اب وکیکرتا یکیدعش هل وا رولاق ب وشږاب هدکشدلاح بوئآ ءرا ود |

 ردق وب یتبسن هب هلدبق و هدلب ر کما نزر رغ وا و ثراطان سیف نةرارزو ور عن ةرارزو یرجنةرارزوف وان 0

 دیدشن ( ةَرازلا و رددآ هلحرب هدهفوک ةرارز و ردف ورعم ردبلقم هلبا ی اکب هکورعی دز نةرارزو ردرله اعع |
 ەضاماذاەرازلاقىر وا ید نوح | تکراشم رد هثمانعم قهمصا ښو رواق یعدآرب هدننز و هلعافم لصالافهلبار

 كشاب و كنهدوک هلص كانیع و كناز ( زا ]ر دن دنیثدحم بیهص نب رزرز ردندیماسا هدنز ودهده (رزرز)ل

 اعز شیرلا و رعشلا عز لا رد هنسانعمقل وا ریس و قنغاط قلارآ قلاراو زآ یرایوت كشوق تالذک یراق

 رباط و لج ر لاهردرفص وندن آهدننز ورجا(یعزالالوهدننزو فتک 6رعزلال قّرفتو "لقاذا عبارلا بابلا نم
 ناکم لاش رونل وا قالطا هناکم نالوا هک ریس و هحزا یاب و هق رفتلا و شیرلا و رعشلا لیلقلا یاعزا وعژ

 كشاب و كنهدوک مدننز و رایج ا (راریعزالالو هدنزو زارجب:(رارعزالا)یرفتلاو تاسلا یا یا 9 ۱
 رعشلا عزا لاق ردم ولعم یراق رف ةغلابم ردهنسانعم قلوا قنغاط كريس ریس و زآ كب یرلیوت كشوقویرالیف لا

 .رونل وا قالطا همدآ نالوا هروکز ەئ ائ یلام هدننز و لقیص (صيزلا) ةغلابلا ىلع عز ىع ناعزاو شیرااو |



 5 ۸۷: روس

 لوا هلهجول وا بوزوجیننورب قك اس وک نینحو لیم تر وص هلہنظ ردمدلویذنک رول زونه هدکد ناو و"

 3 ۱ ۳ دمو ا ا ااو رر ورم آرا رها باویمکج شید و هغلقاب هب یروابیدنکو هو

 ]  ردندیماساهدننز ورع( رح ز آل ريح لا اهل تلج اذااریحزتةقانلا ت رح ز لوقت هنسانعم قلق لع هلبا ریح تاک هرزوا | ۱

 ۱9ت ان ولیخ هدننزونارکس (نا رح زلال وهدنزورف هز( رحزلا ل رد رلثدح نسا نیصح نب رحز و سیقن رڪزا |

 ر (زوخنرلا) لیحیا نارحزو رحزلجر لاق نوچ #غیدل وا رد ااطعا هرج وریحز رونل واقالطا
 . جو تاداعم هدا زو هلعافم( ةرحازملا 2ل روح زم وهف لوهعلا لع لحرا رحز لاق روند همدآ التبم

 ee اذا واو لاق وا E e e )دیتا

 ۱ الم اذا 2 ةبرقلار جز لاقت رس داتا

 ااغ وام" ذا تلافا بابا نا روخزوارخز رح ارخ ز لاقن رد هنسانعمقلوا نیقشاط هلفلوب ترف ویب وص كنایرد
 ۱ r الم اذا *یشلا رخز لا ER RE Ss "دماذا یداولا رخز لاق و

 او برجوا رفت اوشاج اذا موقلارخز لاقب ردلمعتس هنمانعم كلما شورخ و شوج یک ایرد نوچما كنج ح
 ا او تابنوو برا ترخ زلاق اذکو تشاح اذا ردقلا ترخز لاقب ردلمعتسعهنسانعم قمانیق ۱
 كلنا تاهابمورضف هلیسهنسن قجهلوا رخفرادم مدآرب و لاط اذا تاشلا رخز لاق ردلعتس |
 رخز لاقت ردلمصتسم هنسانعم كلتا كان رط هلشبنج و قوش یهدآرب و رم اذا هدنعام لحرارخز لاق

 اذا لالا بشعلارخز لاقب ردلمعتسم هنسانعم كم رب و تفایقو نسحبو ربدنل واط یراوط رباچو هبرطا |

 ن( رے زلال خرلاف هارذا اذا قدلارخز لاق رد هنسانعم قمر واس هراکزور یتسهلوقمكيکو نواو

 رحدن (روخ لا ) رخز یتعع یداولاو رها وتو لا ردهنسانعم قلوا نیقشاطزکد و یاچیخدوب
 هدشنز و هرخافم (ةرخازلا) رطفاذا لج رلا روخزت لاقب ردهنسانعم كلا تاهابمورطف یخد وب |
 رفعج (روخزا) رضا ین هبلغف یا هرختف هرخاف اذا هر ا رونل وا لامعتسا هد هبلاقم باب |

 ۰ رب ولو توارطو باوام ووشن مامتهدننز و یا رغ(("یراخزاا لو هدننز و یرفعج(یروخ زلال و
 "لا ذخ|لاقب و فتلم نایر مانیا یراخز و یروخزو روخز تاب لاق رولا فصو هناب شعشهراص ۱
 و یت ماطیا رخاز رګ لاق رولوافص و هزکد نیقشاط ردلعافسسا (رخازاا) هنراضنو هرهزیا |

 داش و لاعیا رخاز فرش هلنالف لاق ردلمعتس هنسانعم یلاعتمناش و ىلا فرشو رهاز رد و رخاز
 (( یرخرلا) ی مرکی ا رخاز هفرعنالف لاق و نالذج یا رخا ز لجر لاش رونلوا قالطا همدآ

 هو مات تاب هدننز و یروهج  "یروخزلا ) لیوط یا یرخز"یثلاق روند هثیش نالوا نوزوا ك "
 اک اذا یروخزمالک لا رونل واقالطا همالک نال وا نمصتم یربکتو توخو یدنلوارک د هکرونل وا

 ی هغ هردزالاق ردتغل هدنظفل رادصا هل رسک ك ن هزم (رادزالا ) رد دآلجرر هدننز و رفعح (رخز)

 ۱ *ءاح لا رونلوا قالطاهزومآ یکیا هلیس هی هشت (ناردزالا انشا سانلاردزب ذئم وب یاعت هلوق یرفو

 O PERE هدي دشت كنا روی رمىكك ناز زلال ەنبكنم ىا

 او ردهدن رادقم زوج مراب ردیماوق تاکروب هکرونل واقالطا هکیک هدرخ نالوا هدننلآ كکرو رزو رواک
 فا هن دل وا کر ول وارد هدن آیس اهتم یتعییس هلبا وكن و اب هکر ونل وا قالطا هزغج روقچ نالوا ا
 او دضعلا سأریهو ةلبا ولا هیف رودت ةزوجفصن هناکے ظع وهو ه"رز باصاف هب رض ساسالایف لاق ردکبک
 1 قالطا را ولف رم یکیا رونلوا قالطا هزکسکیک یراکدش اریبعت كج همکن نالوا هدمرقن كنکیک
 هت 2 ر ودمو كچ وکن انل وا ربعت قشخآ ەدنسۈراقوب هل رداچدا نس هکر دی داكن هبشخ ارب ندناشخاكن رارداچ ب عو

 هب رمن لاق روند هن نخآ كحق "رزو هالعا یف ىتلا بيش اوهو "رزلا قدومعلاس ًأر لعحا ءابط اب راضل لاق ردقج هلوا

 ردي ید رفلا ےل ناد وخان نایفسن رزلا وذوردندنیعبات شیبخن رز دندیماسا رز و هدع یا فیسلا رب |

 ۱ [ یکیسهمکت ا روئلوا قالطا همدآ نالوا ردبا ماقهاو تیام زا یک کرکه لا اینو دبقت ن سح هنعسقوود نازو ۱
 ا نالوا زاره یشاومو "با ودو اهلةیع را نسحیا لبالا رارزانم را هلا لاق زاوا !دجندن را و هظفاحت ماودلا یلع |

 ٠ | یوثرادمویماوق كئبشرب ززو هن صم ملام ئا هرز و لام روز رز وهلاق رونل وا قالطا همدآ نالی لز وکی اعم |

 (نالوا



AVY e ا PE 

 NES ره و رزدا رتاشن نره و بولآش اط هنادید الثم هلج زا ردهنوکج اقرب تناهکو ردیغازود |

 ندنلکش و ندنعضو كراشاط لوا بوچآیتجوآ و رارلیوس تاک ضعب و راردبا كر رک ی وآ هدعب زار
 كئدا وحصمب هلا ناغرم زاوآ شوخ و راتفر هفایع و رجزو رار د ید قرط هتعنصو و راردا م <حه"رش وریخ |
 ندل وص ولافت هسروکندفرط غاصیثح ور کا رل هسقبج N را نیک بالا هنع وق و

 كنم ر هلک رش ورخ ارد | دع دوعسم هسا وارچ وا و موش هسل وارمشیکیا رشیکياغالک نا را رزبب ماش ترا

 راردا دع ه رکو "رش هس وقهرز وا یرام وریخ هسنوفهرز ارس تخرد غالکر کاو ارد ازابتعا هننددعیرلفورح | 1
 ا ر اروا وک و چیک یک هدنددص قمنوق هر ر هخرف الثم یدا م ندرو نم لاثم كفلؤم ق

 بولوا بایافص هسرول وا هرزوا كرابم هجو هجن راعز رک | رارول وا رظتنم لأفتلاب هنسمت وا هرکصندقدنوق و
 بیرقنع و ردییبم هن راکدلیادرط بور وچ وا هلا شاط دوخاب هلبا رازآ ندنرالاعفنا هسیا رول وا یض مریغرک او

 كمروس ب ورقبح هلبا را زآ و د نوسی روب بویمروطیرا وطرجز و *یهتنا رد هقشب ن دن وب یریسفت هللا نهکت و هفایع
 هقان و ارجز هل نوکی ظفلب هثحینعب هقاس اذا ریعبلارجز لا یک كعد وچ هکشا و هاد هریکراب الثم رد هنساتعم ق

 هکر د هنسانعم هفایع رج ز و ه تمر اذااهنطب فام ةقانلا ترج ز لا ردلمعتسم هنسانعم قفار یل ود نال وا هدننرا

 یاریطلا رجرب نالف لاق یدنلوا نایب هک هن ردترابع ندکلیا مشت و لافت هلکعت وا دوخاب هاتم ر وچ وا یتوق
 هتیام ها فناو ه لأفت هنمايم هناربط یف هالو ناف هب توا ةاصح ریطلا یر نا هلصا ساسالایف لاق اهفاعب |

 ردکمر ورخ ندناسغم هل رابخا لرانآو توعد یراننج ده ز هکر دلیعتسم هنسانعم كل غا تال ذه اک ر جز و هنمریطق

 رددآ كغلاب وب عونرب رجزو نهکت یارجزب نالف لاق یدا را و لّوا ندتداعس نامز رونل وا ریبعت قلیصقاب
 لصالا ی (راجدزالا) رد رلکدید یغلاب كب وکو هر وکه نایب كنادرفم ر ولکر وج ز یعچج ردتغل هد هلنیتکف هدن وب

 رجدزافهرجدزا و هرجز لاش هن رلانعم كلا لوبقىعنم و كلنا یهنو عنم رول وا عواطم و یدعتم هدنن ز ولاعتقا |

 ریطلارجد زا لا رد هنسانعمكلا درطیشوق هلکلکشوخان یلاف بودا لافت هللا شوق یبکر جز و منتماف هعنم یآ
 هب هودلوش هدننز ورجا (رجز الا رجرزاف هرجز لاق ردع واطمیخدوب هدننز ولاعفنا ( راجزنالال هرجز یتعع

 یف ناک اذا رجزا ریعب لا هلوا تالهتسکش و كالننسک هدنرلکیک هغر وکو ا ندقل غاي دوخاب ندنلعر هکروشد
 یلاصت هلوق هنمو ردهن راانعم قئاس و دراط و عنام ردلعاف سا ندرجز (رجازلا) ردوا ءاد نم لازا راق

 قالطا ه هقانلوش هدنن و روبص (روجزا لاقوس هقوست یا باصسلا رجزت ةکشللایا چ ارجز تارجازلاف 9

 هلا راکنا هدکد لیا ماعشتسا بودا لاردا و سح یتغیدل وا یکش وکه دکدلبا رظف هنکشوک یقید روغوط هکر ونا وا

 اینا دو ا اھ دلو فر تاک انا رک دا لاقب ردا عنم ندکمایکش وک هک لوا ردنا عانتما ندکمرزما

 SE نر و قاب ناتا او می دق.دفل وا رازآ و رجز هکرونل واقالطا ههنانلوشو|

 عندودرط بودا ماعشتسا هدقدشلق بویلواماراکا هدقدلقاب «یریغ ندندلو هکر ونلواقالطا «هقانلوش و
 (ةراحزلا ]لو هلیعص كنا ز < راح زالو هلن سسک ك نل یاحو یه ك ناز € ریح زنا )قولع یار وجز ةقان لا هلو ارد |
 هنناب كح راش*تاصاذا یناثلا و تالاا بابام ةراح ز واراح ز واریحز یشلارحز لا رد هنسانعم تافسس راه |

 قا قولوص هبا یدنتص و تکیاهراحزو راحز وریحز و + یهتنا رارول وایساهدهینآیناعمو هدانعموب راوب هروک
 یکیراقدلآ اقول وص هلبایدنقص نک ر دا یعسبط عفد یلچ یکایرتو کر ا رونلوا ریبعت یدنقنا هکر دهنساتعم |

 هرزوا تذش هکردیعما تلعرب ندنعون لاهسا رح ز و با رطضا و نیناب تسفن اذا ةدالولادنع آر لا ترحز لاقت

 رولو ار واک ناق هجن راو هحازتسم بولیکو ین راتو بوت نیما بول واضراع هلبا یسیدنر و كب وکو یسیدنریص قسرغب ا
 نطبلا قالطتسا وه وریحز هب روح نم لج ر لاق رول وا ثعاب یتیع"كطالخا تدور رونل وا ریبعت یس ضآچ را هدیکر

 یکتشا اذا لوهملا ىلع لج رلارحز لاق رول وا ردصم هدانعموب راحزوریحزو امد یشم نطبلایف عيطقتو ةدشب

 هودهدنزوباغراحزو هتدلو اذا هما هب ترح زا هلیسهقالع تیم وزار دلمعتسم هنسانعم قمر وغوط وریح زا نم |

 قما ضوا هنتلع ريح ز هدرلنو هدننز ولیعفت ( ريح لا ) و هدننزولعفت 6 رح لا ) رددآ تلعرب ص وصخ هنعق

 هنع ترح زت لاق ر دلمعتسم هنسانعم قمر وغ وط رح زوار وح نمراص اذااریح زر حز ولج رلا رحت لاق رد هنسانع ق

 یدل وهدقلا راهح را و هآرب , جاتنلادعب كنعسق هقان هکر ون داکا برعلا نیب ردلمعتسیرهلوا مسا ریحزت و هتدل واذا هما |

 قرهلوا د ودسم یاو ر كن هقانولاخدا ی ضغوط هنج ر ندنج را هن هقان لوا بو اب قادن وق رب ندهرواحم هدقدلوا كاله |
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 یم كنج و ردندارعشهلادبع نی زو هنسانعم هاج روند ىنا ناب ن یدلیا ےلکت “نع اقوا

 "لاو لئات بودا دورو هدننص لومأم هن راترضح ریز لا نب هلادبع اکردنیبک رش هللادبع یردب ردریبز یدا ۱
 ۱ اهبک ارو ةقانلا نعل هللا نا هکرلیدبد اهبک ارو نا هدن اوج هلل ادبع هلكم د كيلا ىنتلج هان هللا نعل هلغمالوا لومأما

 ! ردکمد توتکم هکردهنسانمم رویزمرییزو رددآ عضومر عین فیت وز ردندنلسق ءافتکا نکمدنو بت |

 ردیدآ كيوص یکی صوص هنسهلبق هیهط هلبعتف كناز (ناترب زا ردندباصصا یطابنریبزا نب نجراا دبعو |

 كن هطفرع یشادنرف و كن هسک مان حامطل انب ذقنم بقلم هلی عج و كن هسک مات مثالا نیلم هدنزورهوج (روذ)ا

 ا هر وزپ هذخا لاق ردهنسانعع یروتوکو په هدننزو رونص روزو هلنیتصف رزو رب وزو ردیعما یراسرف |
 لهاکلا ىلع عقجم رعش یخد انعم یکیاوب اثیش بصب مل اذا حاب رر وزب عجر لاقو عجا یا هرب وزو هربوا
 [ یریغ ندیوت مات وطرب نمار هشیا هنلا هکابوک دیمنکیا و رددبکشلآ ارج یرایوت ایزک کردیم نوتیأتس
 3 نوت هلم هکر دهنسانمرئز هدننز و ذفنق (ر وزوال هدننزورهوج (ر وزو) رولوا كعد یدمکذنسن
 | لج زا ر زا لاق یکن السرا ولبوتیسین رغب رد هنسانعمقلوالکب هل مظع مدآرب لب رسک كن زه (نابزالا)رد زورب ۱

 PER رب زالا) عجشاذا لجرلا رب زالاش یکن السرا رد هنسانعمقلوا رداهب وريل د و هعسج مظع اذا

 ردذوخأم ندنسانعم روكذم رعش شفت اذا بلكلا بزا لاقن ردهنسانعم قمت رابق یتیرایوت بونکلس كيوک
 ردهنسانعم كب یوت هدهدوکو تواو شفت اذا رعشلا َأبزا لاقن ردهنسانعم قمرابق بونلکید رللیق و رایوت و

 تو ًایهتاذا لجرا ازای زا لاق ردلهعتسم هنسانعم قلا يکي شه مسکو ان اذا رولاو تبثلا ربا لاق

 هلیس هین لعافےسا( رب وزلا زر زهلراصاذا بوئلار وزلاش رد هنسانعم كفل ز زور هماح هدننز وهجرحد (قرب وزا)

 ردیپملءالعلا نب هللادیعندنیعبات عبا وت هدننز ورېص ( ږ زوبا) رون ده دنا شفا ۇۇ رپ هللادنا هباب یواو (نیزلاژ و
 ا 6۳۳ راخالهاءدنزو دادش "یرابزلاراتز نیدایز ندو ردرلیاصص راز نب نطقانا نصح و هراح و

 نانل وا ریبعت هج وج و روند ه یثکدقهانوکر ودو هدننز ورفنطغ هلباهیق وف یان( ټن زلال ردشلن تیا ور هرثک
 و سبب ؛لا قرون ده هيهاد ځ دوب هدننز و یژاعبق (یزنن زا رون د هب هیهاد و تفآوو رون د هم دآ قجهصبق

 ورتھ ہک كناز (م رطبزرل اریکتمیا انیلع تب تب رع لوقت ردهنسانعمكا تركت هدننزوا

 الح رداعسم هلا مالسلا هيلع حوتن ماسن نقیلان مور تش هرطبز نالوا یسهیناپ رددآ هدلبرپ هدننب طاسیعم

 *یملایا یرعبز لجر لاقب رون دهمدآیوخد هلبارصق ویصق كناب و یرسک كناز (یرعا) دف ورم هلیسا و
 كن زو یرعبزو هلباه روند ةارعبز هدنشؤم ظیلغ یا یرعبز لجر لاق روند همدآ نوغو یدوجوو قالا

 شرکا یا یرعبز لجر لا روند ه هسک نال وا ناوارف و روکیرالبق كنلاقص و كن راشاقو
 ه هاد هن وکر لوق یلع روند هنسیشید كن روناج وص یراکدید حاس وردیدآ لرش رب صوصخ هزاخ و هد و

 یارعشیرعبز و رد مسف» هلا یدنهروناح یرلکدد ندکر که دایفارغج بتکر روتوکب ولآ ی ليف هل زون وب هکر وند
 نالوا روکیرلیوت و یرالیق بول وا ظیلغ و رد ومیرعبز هلباه (عارعب زلال ردیعمآ كنب ردب یشرقلا هل دبع ندب رع

 ۳۳۲ نورد (مبزلو هدننز ورفعج (رعبز) رعشلانریثک هظیلغیاةارعبزنذالاقب رول وا فص و هغالوف
 كعورب ندف ورعم تاب یرلکددو ره هدننزو یرفعج یرعبزو هدننزو رفعج رعبزو ردبدآ تابنوبشوخ
 ردقج هل وایعون ظیاغ هکر وندهقوا عونرب هدننز و یلفره (یرعبزلا) ردقج هلوا یراکددزوحام ورم هکر دیعما ۱

 .عنم هشزو رگ (رحزلا) ردهللامهانال وا باوص دوخاب ردتغل هدنظعا رعب ز هدنز و مه رد هلا هم نیغ (رغبزلا)

 توصرجز هروک هننای هدراصب كفلوم» هاهن و هعنماذا لوالا بابلانم ارج ز هرج ز لاق ردهنسانعم كما یهن و

 !یهتنارونل وا لامعتسا هد هح ورا زآ اضعب وهدنسانعمدرط هج زکلاب هکرول واهاکو ردعوض وم هکل ماد رط هلبا زا وآو

 بودا لفت هلا شوق و ههنهناذا بلکلاب وبلکلارج زلاق ردلمعتسم هنسانعم قم ووق هلا زا زآ نمف كب وکر جزو
 هدو هجرک ردهتشب ندهفایع قج هنل وا رکذ بی ره وب و ردهنبسانعم كمروسس بورق شوق هلکلک دب یلاف

 |: دع رش هکر دندنس هروت برع فالجا هکهلوا مولعم » هرهنف هریطتف هبلأفت اذا ریاطلا رجز لاقت ردندهلج لوا
  هفابع و رجز تلذکر دص وصخ هران آید تناهکو تفارع راردناریطت و لافت هللاوحا وءایشا صعب نایلوادرا و

 هد هلا وصو هراهنسن قا رب ضعب تذاع ردفلتحت یرلع ون UES ردانتعمیما هلن رادنع هربط و

 نیطایش هره الا رارول اربخ ندنابیفم بور وکی رادنجهدن آ هحنراعزو راردبارظن هروللبمرجو هبانفآ صرق و
 راپ ردندعماج نيچ هدیعش یتقیقح ردند هلچل واخد یر اذن 4 ی وقرب و خون اوشن نالوا



 یدازوا نوزوا ندنسیرجما یک ناسا هود شما وود نم او ا عبارلا و ثلاثلاو ئناثلا بابل نم |

 | خدو هل رسک ك نەزم (رأزالا )هدم 7 م هفوج ف هتوصددر اذا لحفلا رأز لا ردلمعتسم هتسانعم كمهرکیا ۱

 نسح (یزلا)و هدننزو فنك( زلا) و (رازنا) ارز یتعم دسالا وا لاق رد هنسانعم كمهدروموک نالسرا |

 هکر د هنسانعم هعچاهدننز و هرم (ترأز)هنسانعمنا رغریشرونبدهلس را یاد روم وکر درالعاف ےس اندربنآهدننزو |

 نابزرم هل لاق و هتجبایا هترأزیف دسالاتیأر لوقت رونل واریبعتلوب هدیکرت روند هب شب نو یعات نالسرا ۱

 ه رفر هدنساضف نرح و رددآ هبرقرب هدنساضق برغ سلبارطو ردیدآاضقرب هدنبارترصم دیعص هرأزو ةرأزلا ۱

 رد نح یعض كناب دوخای راردبا مومضم یاب اضعب و هدنزو جربز (رئزلا) ردراو هعثچ فورعمرب هدنآ هکردیدآ |
 هزردنم بوثلا نم رهظباموه و بوثلار ئز ج رخ لاق ر ونل واریبعتز ورب هکر ون د هثیش ناقیچ لت لت ندنزردكىو |

 كمل ز ورب هماج هدننز و هجرحد (ةرب ارا ردنا ۇب زو هدننزو ذفنق (ر وزلا )و هدننز وره وج رب وزلا |
 جرخا اذا بولار أز لقب رد هنسانعمقمراقیچ ینیز ورپ كن هماج وری هلراصاذاة ر از بولار أزلاقب رد هنسانعم ۱

 لا ب ردلمجتسم هنسانغم ی روت وکو بههدنن ز ورفەج(ر ال ردل وعفم مسا( را ًازمل ال ردلعاف مماندنا( رازلا )هرئز
 | نسب زن اتو تا وم بول وا رسفم ها واخ نالوا هدنزوم كشاق یکیرئز هدحاصص کردم را

 لا روند همدآددش و یوقهدننز و فتک(ر زلال و هدننزز وربص (رزلا)ل ردقج هل واز ورپهروک هن رارپسفتكتاهما
 ردثعاب هیناسنا كسامت هکردلمعتسم هنسانعم شوه و لقع هدننزوربص ریزو ددش یوق یا رزو رز لجر |

 یدحاو روند هرشاط ر زو ه كسان یتعپ لقعیا رز هلام لا رد ردصم لصالا ین ذوخأم ندنسانعم ب "یط

 هلبا شاط یو و ةراخاب هامر اذا ل والا بابلا نم ارز ءریز لا رول وا ردصم هنسانعم قا شاطو ردهرز
 یلیلکتامیا رب زب یلرب زاغ هتلثس لا ردهنسانعم كلعوسز وسو ةراحاب اها وطاذا بلا رب زلاقم ردهنسانعم كمر وا

 ییراشاط یک یرلان عماجو یارس یانو ربصب مل یا هیلع ر زب ۸ لاق ردهتسانعم بیکشوربصو مالک: |
 ردهنسانعم قمزاي وزایو ضعب ىلع هضعب ناینبلا عضو اذا ءانبلا رامعملا رز لا ردهنسانعم قعای روقروق |

 | مور و عنم هلتوشخو رازآ یتسهلوقم دنقجاح و لئاسو هک اذایناثلا و لّوالا بابل انم ارز باتکلارب ز لاق
 سأب الف اثلث لئاسلا تددر اذا  ثيدلا هنمو حراشلا لاق هرهتا اذا لئاسلا رز لاق ردهنسانعم قلق |

 دنع هاهت و هعن افا الاخ ء هرز لاق ردهنسانعم كليا یهنو عنم ندهنسنرب یمدآرب و هرهتنتنا یا هک هربزت نا

 شلزاب هلبرسکكناز (رب ال همتکاذاةرب زت باتکلا ر "زرد هنسانعم قمزاب وزاب دوب هدننزو هلمکت (ةرزلا)

 رونید هلق قجهزاب وزاب هدننززورینم ( ربزلال یکرودق و ردق رولکر وز یعج ردهنسانعم بوتکن ون

 ىش لکو یلاعت هلوقهنمو هلنیتص رولکر ز یعجی رون د هوتکم و باتکر دل وعفم نعم هدننز و روبص (روزا) ۱
 برا بتکه دیسک الا لزا هن رترمضح مالسلا هيلع واتس یلعرغیپد واد دصاخ روی زور هوم ۱

 باتکر ردبا قرف رد وام دارم هکه لا باتکر ضعب و ردینایرس ضعبل ادنع هدیهکیا هکر د حراش + ردندنس هلج |

 روند نالوا روصت هیات تک روبرو ینا رل نیش در نا

 ضعبلا دنعو یدبا لکد لقشم یهکحرب ند هیعرش ماشا رد روز هک اتک لزان هن راتمضح مالسلا هيلع د واد

 كکروک ی یا ہد هقرا هلی كناز (ةر زلال یهتنا رونل وا قالطا رو ز ه یهلا باتکنال وا فوق ولا بعص اقلطم |

 رولکر ز یعجج روند هنسهعطق رومد و لهاکلا یار زا مهض دسا و لجر لاق رونل واریبعت ینرغی هکر وندهنسا را ۱
 پوطهدنسهنرغبل راس و كنالسرا و عطقلا یا هد دا رب زینوئآ لي زنلا یف هنم و هلن تک رولکر زوهدننز ودرمص |

 هنسروارومدهرب ز و هیفتک نیب مقر ءسلایه و ةربزلا ص دسا لا رونل واقالطا دن دکور ۱

 نالوا رّوصم هدنجر دسا یتقیقح ردندرف لزانم هکر ددآ بکو کر هدکلفو هنسانعم نادنس رونلوا قالطا |

 | عولط هدنلئا وا س وتسغا رول وا لزان اک ارق ردقج هل وا بکو کن ابات یکیا هدنسن رغب ولفرطیکیا كنتروص نالسرا |

 یارب مور زا لج ر لاقى روند همدآ نال وا وب یسنرفپهدننز وینا رم( نا ریزلالو هدننزورجا(ږزالا)ردآ |
 ءا رگ (ءار زل دوم یا رب ,زا لجر لاق رونل وا قالطا هناویح و ناسا یذوم یکنالب ر زاو ةربزلا عظع یا |

 هلناصف ( نارز و یدا هطیلس تیاغب هکردیمسا یس راج كسبق نب فنحا و ردیدآ هعشرپ هدن رق ءا هدننزو ق

 ما وعلا نریبزاا و هلق كناز ( روسیمن رابز) ردنداروا هللادبعن دز نداهقف رددآ هبرقرب هدنساضق دنچ |

 زدرذوخأم ندهروک ذم"هدام رد رل هباعص هلاه یبا نب ریبزو هدبع ی ربیزو هتلادبع نم رییزو هلی هب رغصم | ۲

 ۱ ییاسوم ترضح هدنرزوا كنآ العو لج قح هکردیعا كغاطر و روند غو دیه ا (ییرلا)ا



 مگ ءارا لصف زوم

 ہک عا یا زاا لصف ]3

f ۸۷. e~ 
 ۳ ر اا نو اب ويح جر هدنز و شد( ممذلا )تن غلب مھل 9 سذلا غلب تشا اذا مالل لاق وافقلایا رمذلا

 ۱ ردقج هلوامدآنال وا قذاح هدبابل وا هکرون د هب هسکن دبا لاخدا هنج رفكنهقان ىنلا نوجا كليب رد يشيد ردیمککر ا

 | هلکنآ اکل ان ثالممات رامذ رد دآ هن رق ر هد هفاسم هلح رم یکیا هنم ءاعتصهدننز و ماطقد وخاب هدنن ز و باص( رامذ)

 یفیدل وانا وسن ریل دندننا وسن ك رانآ هدنع ضرا رد راه رق یکیا هدن رقهروب نم هب رق( نالدو نا رومذ)لردشلوا رادمان
 راد ېحاص لاج و نسح هدشنز وریما( ریمذلا )ر دی دآ نصح رب هدننلایا ءاعنصهدننز ولج رف (رم مم ذالردل وقنم

 قا الا مذ لاق رد هنسانعم كالع نیم ور دقت یشیار هدننز و لیعفت( ںیمذنلا )ن سح یاریمذ لج ر لاقى ر ون د ه یشک

  تبأر لوقت ردهنسانعم قمردنق هلا ااو بیغرت نیر یر هلانقو كنج سان هدننز ولعافت (رماذتلال هردقاذا

 مذ تععملوقتروندهزا وآ و توصهدننز و هز (ترمذلا) لاتقلا یلعاضعب مهضعب "ضحیا نوماذت م وقلا

 یکیدمهدنا مادقا و تأرج كفلخ هکر ون.دهمدآذفان ورلد ولتماهش لو هلبعص كچ هو یصف كل اذ( "یرعذلا ات وص یا

 ًا رارطبسا هلفاق (رارقمذالا )ق لغد د>یایرعذ لج رلاقهلوا ر ولکن دنسهدهع ب وشب ریک هب لاهو هلکشم روما

 3 ۳ كلاذ 6 روذلا) عطق و قلف اذا نللا رقمذا لا د رولوا ېک هلدو رن کرد ةا كلسک دوس هدنزو

 3 رواکروذ یعچرراو اکا وص هکر وند هغولوص نالوا هدنک وا یتسروق كشوق هلباه (ةروذلا ) روند هغارپط

 1 اذا اروذهروذا هت رذ لوقت ردهنسانعمكم روشود ه وقروف و ققق روق یمدآرب هدنزو رود( روذلاژ) هدننزو درص

 ردهنسانعم "یش هدنن زولجرفس(روروذلا )هنزذ عع ه رذا لوقت رد هنسانعمر وذ هدننز و هرادا( ةراذالا) هرعذ

 ضعب كمدآرب هلص كناھهو كلاذ (رهذلا) رددآ عضومر هدننزو هرم (هرود)لاتتشیا ارور وذ هاطعاام لا

 باتک (رایذلا ) هنانسا تد ویا اذاعبارلا بابل ان نم ارهذ هوف رهذ لاق ردهنسانعمقمرارف یراشید هژمیس ا

 : یراق داویص هنس هم نوجا كع ر زما ییدلو كن هقان هک ی دنلوا رک ذ هدسوقام ردز و« رد هتساتعم 9 هدنز و

 1 هليفيف كنا او یعصكناح رون د هثخ ه يشف لوال وا ندزلیآ طلخ هلقاربط لوق ىلع روند هغاریط طولخحم هل | یشف

 ۰ .هم كن هقان هدننز و لیعفت 6 رییذتلا اروند راب ز هرکصث دقدا وینض هب هغو هلرمسک تالاذ روند هرذ طلمنادعب و

 هدرزآ یم هت یغراص یرافدراصو رایذلاب اهخطل اذا ءابطالا یذ لا رد هنسانعم قما ویص رایذ هن راک ما

 )الاه ءابطا رص اذا ةقانلا ید لا ردهنسانعم قمراص هلیس هلوقم هرواجم ادتا یتسهع كن هقان ود نوبطا

 رود (روذلا) هیانسا تدوسا اذا لوهعلا لع ىلع هوف رذ لاق ردهنسانعم قمرارف یراشدد و یذاوتلا امف رۇي

 ج ءارلا لصف چ اار د ا دراذ لاش ردهلسانعم كمت رکي بوروک شوخان یهنسن رب هدننزو

 هکر ونده رایلاس هلق كنار (ررلا) رددآ هدلب ر هدنتلیا ناتسزوخ هد هلرصف كنیش و یرسکك نار (رهشیر)ل
 فعض تدش هکروند هنغاب ما لوش نالوا هدنرلکیک كند وکو ردبا نالیس بوقیج ندنرازغآ كراقجوچ

 ردصم رر وروند هکیلیا شم را بولو تقر ندلازه تدش لوق یلع هلوا وص هايس قیقر بوی را نادلازهو
 توق ونعسینا ویح و ناسنا وا وبصخااذا لوهملا ىلع موقلار ر لا هنسانعمقلوا لئان هغللوب هغلزوجوارولوا
 ,ندلازه و فعض هدننزو ران (رارارل و هرم مک كنار رب رلا) نعسلا ملغ اذا موقلاریر لاق رد هنسانعم قعصاب

 موقلار ر لاق رد هنسانعمكمرب | هغالو و هغلز وج وا ج دوبهدننزز و لیعفت (ربب لار رون دهکیلیاشاواهاببوب را

 ررر لاقي ردهنسانعم قصاب توقو بات یا ویح و ناسنا هلببس تعسوو بصخ و اوبصخا اذا اربیرت لوهحما ىلع

 اذادالبلاتربر لاقن ردهنسانعم قلوا ناوارف تمثو ءافرو بصخ هدفرطره و نسا هبلغ اذا هباودو موقلا

 | ندنکرح هلسیس یترف و لراچ والدوس یربل ود یشاومو باود یسهلوقم كشوکو قالغواو یزوق و تبصخا
 6 ةرا رالا)لفکر طا نع ا وزمیتحا ونعماذا لالادال وا ترب را رد هنسانعم كلتاادب ناو و بان هدنسهج رد قاق

 ۱ رده انکندقلف نو زو فیعض تیاغبهکردهنسانعم كلا قیقر ینکلیا كناویح رب دوخاب كن هسکرب هدننز و ةدارا

 دن راز د كنعسف یک و نوبق هکروند هنس هعطق یغاب چرا لوش هدننزو هرباد (ةربارلا)ل هقف ر اذا هخم هللارارا لاق

 ۱ ناهفصا (نا را ر )ملاک ة بط ةبکر لاف نوکتةمصشا یهو ةر لا تاک الوقترول وا ذذل و شوخی کك بليا بول وا
 E ردداروایناراراارد نب دمع ندم یسهداز رداربو لیلخ ولغواو ثٹبا ن دیز ندنبادحم رده رقر هدنساضق

 | ندنس هنیس كنالسرا هلیصف كناز (ربثزلارلو هلبن وکس كنهزمه و یصف كناز (رآربار) مو[ ةا یازلا لسف مس
 ای زورأزوهردص نمتوصیاربئز ورأز هلثیل لا رونل وا ریبعت یتروموک و یترکیا هکروند هتوص ندا روهظ

 ارآزت واریئز وارزر ز ودسالارآز لاق زدن مانیب قمرضاب و تلف نم وک ن الرا رارول واین هدنن زر راکذت رازتو



 )وهدنزو ۱

 هککر ا ee لا ردمولغم یتوافت لر هفیص روت همدآ یاص هظفاح ت وقد وخاب ناشو فرشو
 نارکذو هل رسک رالاذ ز واکه راک ذو زاکذ و هلیعض كرالاذر ولکه ر وک ذو روکد یعج روند را هدیسراف ردیلباقم ینا

 | رولکر وکذ یعجج ردت روکذ ماوق هکرونل واقالطا هلسانت تل رکد و هدننزو هینع ر ولکه رک ذو هلی ك لاذ رولک
 رونلواریبعت یشمدو كيلچ و رومد تاکرا هکر وند هند وجاو سا ك لر ومد رک دو هرز وا سایقریغ رو اکر یک ا ذمو ر

 یحصقكلاذ (رکذ لالرونید هرومدنانل وا رک د ج دوب هدننز و ریما (ریکذ لا رار د ذال وف هدن ّرعمو دال وپ هدیسراف

 هرکد یلع ه رض اذا لوالا بابلا نم ارکذ هرکذ لاقب رد هنسانعم قمروا هنلسانت تلآ كن هسکر هلن وکس كفاکو

 اذا ةنالف رک د لاش ردهن سانعم یا یدصت هنکلروکو د لوق ىلع كما حاکن و هبطخ هنسفن یدنک ینوتاخرپ و

 ۱ هظفح اذا هقح لاق ردلهعتسم هنهنانعم كلبا ظفح بویلق عياض ین هح كمدآرب و اهتیطن ضرعت وا امطخ

 اه رکش | وعیضتال و اهوظفحا یا هم کیلع یا مذ اورکدا و  یلاعت هلوف رف هب و ح راشلا لاق + هعيضب مل 9

 یراوطا و عاضوا هکر وند هنوتاخ ییککرا هل رل هين لعاف سا (ةرکذ تل ال و (ةرکذ لا و هدننز و هحرف ( ةرکذ لا

 | (رکذلا) روكذلاب ةمشتمیا ةرک ذتمو ةرکذ مو ة توت لاق رد هج هل وایرلناوسن راشع هکهتنرول وا هناد م

 راکذ مو رکذ م ناتا و ما لاقب روند ه یشید نالوا روو اکر اد هدننز وراثکم ( راک دمال و هدننزورپنم

 رارداېب رادهرهز وريل د قج1 کا هکرونل واقالطا هناباب لوچ و هرب جا روق لوشراکذمو روک ذلادلت تناکاذآ
 هکردیعج ك رکد هلیعط كلاذ (ةروکذ لا لاجرلا روکذ الا اهکلسبال لا وها تاذیا راکذم ةالف لا هلوا ردیک

 یسهلوةمربنع و دوعو هفا كسم الثم رردا قالطا رکذ هئیش نایلوا یرثاو ضیفرابص هلتبسانموب یدنلوا رکذ
 نارفعز و قولخ راردباقالطآ بیطلاثنّوم هنف الخ هکهتن ردبا قالطا بیطلا ةروکذ هبیط نابلوایقشالو ویا

 قالطارارجا هننالوا لوک ام هکدنن رار دا قالطا لقبلا ةروک ذ هد هلو نایلوا لوک أم کرد حراش» یک نه
 ردیعمآ نطبرب ندنسهلمبق هعیر هدننزو رصن (رکذ بل عدر هل سیلامیا تیطلا ةر وکذ راطعلا ءاج لاقت راردآ

 ولتنحم مان الا رک ذم و ءالا وذ یا رک ذم فیس لاق رونل وا قالطا رونق رادرهوج و رادا [هدنز و مظعم (رکذ لا

 پرص جدو هدننز و نسح (رک ال ددش بعص یا رکذم موب لاقت رونل واقالطا همای دندش و را وشد تیاغب

 قالطا هب هدیدش هيهادو فوخم یا رکذم قبرط لاقب رونل وا قالطا هلوب جنقروف و رونلوا قالطا درک تسوو
 هکر ,د ح راش »رول وا فص و هب هد دش ةیهاد یدو هدننزو ریظعم ( 5 رک لا ) ةدیدشیارک ذم ةیهاد لاش رونل وا |

 دیدش و هو رکم اقلطمی سەدام راکذا هل رلطا د دع هب رک بویفلشوخ ندنسمروغوط كکر ا كنەقا یسهفاط ب

 یرلقدلغاب هفمرب رونید یش نالوا هلیسو هک یدوصقم هدننزو هر (عرکذ تلا) یہتارایدلیآ لثم هد رهن

 دو a Sa ردشل وآ یساهدعب ردردصمیک هلمکت لصالافوبو ردا ندهراما و هلالد یک ت البا

 كن هثلثمیان( ابنثلا ةرکذ م) رونل و قالطا هن رج اغاامرخ ا اهدننز و 4:1 امر (ةراکذلا ) ردندن و یقالطا هرکذت

 انشتسم نوچ یعیاب هده مماقم یشاب یتفاضا ه اینو رونلوا قالطا ه هقان نالوا ل وی یکی شاب هود تاک ا یشاب هلیعص

 هدننزودبک (سذلا لو هدننزو دیک ملا رددلاجر ات !هدننزو دعش(رکذم) و( رک اذ لود نم ا

 روندهمدآر دام و عیجش هدننزو "راف ( معذلا و هدننز وریما (ریمذلا لو هل رسک ت لاذ (ممذلا) و رد هلن وکم كناب

 لاق روش د هغل رداېب ردعآ هدننزو هما رک ةرامذلا) روند همدآ اناد و بیبلو فیرظ ندا تناماو ددم هسان اع ادو

 ه هیهاد دو هدننز و طبالع (رامذلا) ردندنسام"ا هیهاد هلبرسکتلاذ (رمذلا) دعاصشلا یا ةرامذلا بحاص

 |رعذ هرمذ لاق ردهنسانع»قمردنف بودبا بیغرت هب هنسف رب ها دنورو مول نک هدننز وما( رهذلا)) روند

 لاقب ردهنسانعم قعر وق و هيف "ده مول عم هضح اذا مالا ىلع همد ساس الا یف لاق هضح و همال اذا لو الا بابلانم

 یتیاج وظفح همدآ هدننزو باتک (رامذلاإل راز یا عذ دسالا لاق ردهنسانعقمرقبح نالسرا و هدهتاذا مذ

 مزاتسم یتحاضف و مول سانلانیب یتعاضا و هحماسم هکیکمرح و ورآ وسومان و ضیروند هب هنس نالوا مزال
 | هنسف شلوا توف هدننز و لعفت (رصذتلا) ع رح و ءاج نم فنع و ےل هه مل ولام یج اذا رامذلا یماعوه لا رولوا

 ادیب قلنغ راط و تئاف یلع هسفن مالاذا لج را "رعذت لاقب ردهنسانعم كلا اوت و مول هنسفن یدنکم دآرب نوچا
 او ردهنسانعم كلا تف وخ اناسل هلعیظف و راکنایاعفرب كمدآرب و بضغناذا نالف رم لاق رد هنسانعم كل

 كم د مر دبا هل وش یتس نوجا تاکی دليا هلب و دوخاب ردهخ و اکس یتبقاع ككدلشبا نوت دوخاب دل شبا نون

 ضبع لاقب رونلوا قالطا هتسهسکا كشاب هدننزو مظیم (شذلا)ا هده وا هارکتت ادا ا 5
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 EB ا گن رکاب ا كفلۇم + ةظفح اذا لوالا تابلانم اراک و ارکد "ثلا ر 1۲ لا
 | هلا ظفح ا هدانعموب سپ رول وا یکم كلبا ظنفحب یتفرعم یکیدلبا باک ن اسنا هلکن آ کرول

 Jy دوخاب هبلف كئیشرب اضعبو رد هل راتعا یراضصسا رک ذو یزارحا مدیلق ظفح و

 یرب رهو راربد ردناسللاب رکذ یسیرب و بلقلاپ رکذ یرب ردیکیا رکذ هلتهجو رونل وا قالطا هنسلوا رضاح
 یک ا هدی ۶ 0( کن و ردترابع ندربزاو ظفح ادا هکردنایسنالنم رک دو نایسننع رک ذ رده وک یکیا

 منا و ردړدصم ځد یرکذو رونل وا لامعتسا هدناشو فرش و تربش و تیصازاحمو رونل وا ریبعت هلبا تلا دابو
 ناپ كحراش »رون د هثیشنال وایراج هناسلرکذ و«یهتنا رد هنسانعمرکذ تژک هکر دغلبا ندرکدوب ورولوا ځد

 ES ردقجهل وا كلا دابو قک "هکردیناسل رکذ دام ارب ز ردشلنا هحتاسم فا وم هدنو هرزوا
 + هرکذا تعساام + لثلا هنمو هل هتلف اذا اذکو اذک اشدحنالفل ترکذ رشت اش دمای ءرکذ لاشیدنل وا لقت

 3 هنساتعم قلرادمانو ترهش رکذو میدبا رک ذ هکملع سی سی نیس نیمی هيلع راکنا رک ذانم ةزم#لا عطش

 | هرکذب سابلالغتشپ نالف لاق ردلهعتسم هنسانعم شیاتسو ءانلو تیص یارک ذهللاقب ردلمعتسم
 2 لح رونلوا قالطا هزامن و فرشلا یا رکذلا 1۳ وه لاق ردلمعتسم هنسانعم ناشو فرش و

 ےک نال وا لغشم یتلم والم نیب وعض و ویتعی رش ون د ليصفت ور ونل وا قالطا ه یهلازای و ءاعد ونوچهبدا وا
 هلوف و نأ قلا یاهانب نم رکذلا هيلع لزنایلاعت هلوق هنم و حراشلا لاق رد وام باتک دا 5اا
 رادمانروناوا قالطا همدآ ردایب ورلد منم سفت یا ركذو ةمدقتلا بتکلا یا هک رک ذلا لها اولتسافاع یلاعت

 دیدشلا لباولا یا رطلا رکذ انذخا لوقت رونل وا قالطا هرومب ددش یلقناغاص رطلا رکذو نوجغيدل وا
 كص قلا رک ذ و نیتلا بلصل ایالوقل ارک ذ هلنالف لا رونل وا قالطا همالک نیتم و بلص ولب رض لوقلا رکذ و
 رول وا قالطا هثیش ردقلارمظع و ناشلا لیلج و ا یا قح رکذ مالا اذه یلع لاق رونل وا قالطا هتحو

 اذا ضعف و هاوفص و تاذ هلا وفرعا و هولجافریطخ هیبن لیلجیا ډه ورک ذفرک ذ نآرقلا 9۶ ثیدم ا هنمو |

 ءزاوآ دوب هلبط تلاذ (رکذ لا ) هنع هللا یضر دوعسم نبا هب حرص اکالب هوبتکاف ءاتلاو هال فمتفلتخا
 .یراقدای هن رازغ آ كتال [ یسهلوقم هتلاب دو دص یا کذ و رکذ هللاقب ردهنسانعم مان و ترهشو

 رکذوذ فیسو لجر لاق رونلوا قالطا هنتلاح تالننکسکو اردا ندو یتمد هکروند هنس هعطق

 و هجم لاذ هدل " وا (راکدذالا) وهل مسک كن هم لاذ و كنءزمه(راک دالالذحا یا هنم رکد اوه لاقت و ةدح

 ۱ ذا و هرک ذا لاق ردهنسانعم كلا ناشن رطاخ و كمروتک م رطاخ یهتسئرب ردندلاعتفا هدیسیکیاهکهبا هل

 ن (رکذنلا) و (راکذتسالا) ردهلبلق هلاد ییا نامه هدیناثو هلماغداو بلق هلاذ یلاد هدل وا ا ییعع

 لقب رهام قاق زا هبارارکتو سردییرب و ینعءرکذتومرکذ تالاب ردهنسانعم راک ذاهدرلنوب هدننزو
 قمردک [ییهنسنرب همدا رپ هدننزو لیعفت بک ذنلا )و هلب رسک ك نءزمه (راک الا هظفحو هسرداذا هرک ذتسا
 دل و ثاکرا راکذاو رک ذس اک ردعما ندرانوب یرکذ مرک ذو ها هرک ذا لا ردهنیسانعم كمروتک هن رطاخ و

 4 ۸ .لاعت هنذاپ ر ا قبس یم هفطن كنیشکرا اکر ,دحراش × ارکذ تدلوادا ةأ لا ترک ذا لاق رد هنسانعم قمر وغ وط

 قلقرک ذم یبهلک رب ردندناڪ Cee هکردیلباقم ٹی ات ریک ذو رولوا یشید هسرول وا سکعرب و ثاکرا 3
 ردلهعتسم دنسانعم كملنا تح و ظعوو هثادرض كلا رک د لاق ردهنسانعم كاعا یلاخ ندشین ات تامالع ین

 .كنل [ یسهلوقم هتلابو هب الا هک رک ذم تنا امنا رک ذف چ یلاعت هلوف هنمو حراشلالاق هضع و اذا سان رکذ لاش

 .(یرکذ لا)دسأر ىف ت ةرک ذلا عضو اذا سافلا رک ذ لاق ردهنسانعم قعایییس هعطق دالوب یراکدید هرک ذ هنن زغآ

 " ةارحریغ یزکذ هترکذ لوقت رون د دایهدیسراف هکروند هب هک ردم ندریک ذنو راکذا هلا مصق و یرسک كلاذ

 1 یرکد وا یلامتهلوف و وقت ا لرش ا بقا یاریک ذتا سا نینمؤل لی رک ذ و یلاعتهلوقو نونتالبیا

 1 ی رکد  یلاعتهلوق ودب وتلا نبا نمو بوت ینا ویا یرک ذلا هل ینا وچ یلاعت هلوقو ملة ربع یا بابلالایلوال

 | علا نوکینا زوج وج راشلالاقایندلایف نود هز وقرخ الارادلابریک ذنلا نم لو هجا ةغیص یلعنورک ذب یا رادلا
 [ دا رلا و ها رک ذی ةعاسلا ممت ءاجاذا ل فیکف یاد ھا رک د ممت ءاجاذا مھل ىنا یلاعت هل وف وةرخ الارکد نوک

 3 | نهتسنرب هلب مسكو یعض ثللاد (رکذ لا لا وهالاةدهاشم دنع ةي موب مهعفسال یا مهظاعنا و مهرکذ ام
 هناا یهروسکم راضعب هکر د ح راش » رک ذنیا رک ذ ىلع یتملا زاملاش ردعما هکروند هکلیا داب ي بودبا رطاخرد

 سکش ( رکذلا) ردیلوقهف لوا لوقو رول وا لتشم هروک نا كفلۇم  ریدلیا ضیصخت هبلق ییدموجضمو |

 (هدننزو )



 قققروف جدو ار مک ك نەزمھ (رامذالا) هفوخاذا ثلاثلا نالا ماه هد لا ردا تكيروشود

 | تابلانم ارعذ ترا صد لاق ردهنسانعم قل وا ش وهدم هلنیتف (یذلا) هذ ی ac : هعذآ لاق ردهنسانعم |

 هدننز ومدوت(2رعذلا )ف وخ ما یا رعذءعذ لاق روند هنس ج ةروقهدنز و درض(یذلا)شهد اذا عیار ۱

 قفروفك هکر دتح هل وا شوق یراکد دنالص قروقرداكرح غیر وقاماد بول وا هدراجاغا هکرددآ شوقر

 هنوتاخ نالوا ردبا زابحاو فوخ ندتم# و بيع عبطلابهدنن زورک ذس(عذتلاوهدنزوروبص(روغذلارولوا
 هکرونل وا قالطا هن هقان لوش روعذو بقا مالکلا و ةبب رانم عذت تناکاذا یعذتمو روعذ ةأرما لاق روید |

 تراغ اهعرمض سمدق تناکاذا روعذ ةقان لاق هلوا رکچ ینیدوس ندنروفن لاک یک یغیدلروا لا هنسدم |
 یشحو و بیرغ یلاکشا و روص ردسقل كن رب ندارمانانل واریبعت ءا وذا ندنع ةعبابت هل هلیحصف كنهزمه رامذالا وذر) |

 لوق ىلع یدما شف وا بیقلت هل رال فوخ ندرلنا قلخ هدکدروتکه نم نالوا یکلم بودا ساو یس یه ۳

 یدنل وا بیقلت لکل عا فوخ ندنسیدنک سان هلکلنا طیلست و هلاوح هرز وا نم یتپ رامدآ غاط یرلکدید سانس |

 ردرورعذ هکا وکر دقو یدرفم ردلمعتسم هتسانعم رامرات و نافط راط هکر دیفدا مهو هدننز و رب راعش (ر راعذلا) |
 اوقف لاق یدنلوا لامعتسا هدنسانعم رامرات هدعب بوند هرکسع نالوا هدنکارب یشان ندسارهو فوخ
 (ترعذلا زا وا تظلغك هکر ونل وا قالطا هکوعس هیبشهدوس ندا نالیس ندنورپ فنالارب راعذ ور راعش یار راعذ

 راب عو ردیشان ندنفوخ ینهطرض اناد هکایوک رونلوا قالطا هنوک هدننز و ءارج (ءاعذلا) و هلی تلاد

 نولوق نوجغیدلوا ردا هشيدنا ندنآ سکره راردا فیصوت هلا 4 رعذ ییهنس نالوا طق و ددش تیاغپ

 ةقان لاق رونلوا قالطا هب هقان شمرولد هدننزو همظع(یعذلا )و( ةروعذم ا هد دش یا ةي رعذ ةنس ممباصا

 لاش روند همدآ نالوا ر دیا زارنحاوو فوخ ندهشنزه هدنز و رک دم (ضتتلار نوت یا ةعذمو ةروعذم

 هللا هم نیغ (رونذلا) یدنلوا رک د هدنلح هکهتن ردها هل لاد عد ن ثالامو فوم یا عذتم لجر
 ولنیک هود هبلوا لئازو ل هللاح هکد یییکو دقح هدقع هکروند همدآ رادنیکو نطبم لوش هدننزو روفصع ۱

 لاف (ةرفذلا)لو هلصف كنافو كلاذ 6 رفذلا) هدقح لال دوقح یاروغذ لحر لاق رونلوا ریبعت

 ردراص وصخ هنکلزربت كنسهحمار قتلوق نالوا یو د و تنم لوق ىلع هتدشو تدح تیاغب كن ها اقلطم |
 لاق رولوا ردصم هلنیتصف رفذ و نتنلا طبالا ةحارب ناصتخ وا حر رلا ءاک ذ ةدش یهو ةرفذو رفذ هيف لاق

 رفذ هيف لاق ردهنسانعم نتن قلوا د هار رفذو تدتشا و هتحار ترهظ اذا عبارلا بابلانم ارفذ *یشلا رفذ

 فتک (رفذلاو ردردصلاب قالطا نوچلدلوا هحصار د رونلوا قالطا هنسهفطن كرغلاو نتن یا

 رفذو رفذا كسم لا هنمو روند هئیش نالوا هار ريت تیاغب ردرلفصو هدننزو رجا (رفذالا) و هدنزو
 . روند هوضع هګ راو هنفصن كلاذق ندنسد یراقالوق كناویح عیج هدننزو یرکذ (یرفذلادیاغلا یلادیجیا

 هکردقجهلوا رب نانلواریبعت یزوط قالوق نیلوقلا ىلع روند هکیک یرموب نالوا هدنسهسکا كغالوق لوق ىلع

 یعجب كنظفا یرفذو راربد هرب هجنراو هن روقچ افق هد قالوق هدننزو باح لازقو رار د شوک ان هدیسراف |

 قالالل فلالا لعح و نّونت دقو ةن ونمربغ ةلسا یرفذ هنم لاق و هدننز و یراعص رولک ی رافذ و رولکت ایرفذ
 فرو وب هلفل وا نوجما ثین ات فلا یهدنرخآ ین مهردب

 رده رفذیینّوم رونی بود نالوا یظعیزول كنغالوق هدننزو رم ( ذل رول وا ناو هدننژو مهر

 اک كناف روند ههود ددشو دن ناقنایط و نیتم ّرفذ و یرفذلا مظع یا ءرفذ هفا و رفذ لج لا

 بولوا ولیو نوزواو روند هناویحو ناسا نالوا مظع یتقلخ و هی و ددش بلص یا ٌرفذ لج لاق ردنتفل
 روند ه هقان لالاچو دلج و یوص هدننزو هلبج (فذلا و روند ه ولناقولد لالاح و دلج مات یساضعا و مادنا |

 قالطا ءرکسع لوش هبسانلاب ردنؤم ندرفذا هدننز و ءارج (ءارفذلا) روند هکشادنوق و ظیلغ یک یکشا ماشو |
 ع ور ءارفذو دیدخانم ةکهس یا ءارفذ ةبيتک لاق هلوا شلعاب هحصار دب هلغل وا شفلساب یراحالس هکرونلوا |
 رب نالوا قوجیروک ذم تان یرلکدد ءارفذ (ةروفذلا ردندنفلع هود رولاق ردق هشبق هکر دیدآ قلت وا |

 سس ad تابترب هدننز و هز (:رفذلا) ءارفذلا ةريثك یا ةروفذم ضرا لاق روند |

 رددآ یداورب هد رق ءارفصلا یداو هل سسک كناف و یصف كلاذ(نا رفذ )ر دشا ثیدح تیاور هرفذ نب دیلخ |

 نم رش وا ندریجءا ما نانل وا قالطاءاوذا هل رسک ك نارو تالاذ ( نم رفذلا وذ )ردم ندنظفل نآرقد لوق یل |
 رد هنسانعم قغوط هدرطاخ بوم و وا یئیشرب هلی ےف كنات )ر راک ذتلا و هلن مسک ٹالاذ رک ذلا و ردس#ل تم ۱ 7



 بنا رس

 | ذاضنا و راسخا یمان ندنکلکرکو هکرونل وا قالطا هلآ لوش هدنزو ملظعم , (رخذلا) رددآ را رخاذ و

 (رخنالا) رد دآ عضومر بیر بک هلیکق كنهزمه (رخاذا هرض قم یارخذم سرف لا هل وا شغل وا

 ۴ یی رب هکم هدیکرت ردیعما كفلت وا وبشوخ عور و روند هغلتوا نالوا رسو هزانو رت اقلطم هدننزو حرز
 |[ كناوبح و ناسناهدننز ورداصم (رخاذلا) رد دآ كغاطرب هدنم هدننز و فتک(رخذلا) رد راکدید یناعص هکمو

 و ا ا ج و عك رونلوا قالطا هی ران ولی 00 ووو تاشو هن رانطب و هنن راف وج

 اهیفرخدنیتلا عض ءاولا نه واهر جانبا ولات المو عیش اذا نالف رخاذم ت المت لاقب هنمو نوچ راقدلوا

 رده زذ یدحا و هنسانعم EE روند هرل هر هد رخ هل د دشت كنارو یحفكلاذ (نذلا) اهفوجنم ءالا و

 ۱ ات هلغل وا هدننز و هب رآرب یسهنادزوب كرانآ

 هرذ 4ب هنر ق هدرخ ردبعشذمندنا هراس "یناعمردع وض وم هنسانعم قجاص هدام و هکر دح راشا دبایا چ ةرذلاقنم

 اوه هرجا رل هجابو هریکب هلبس شعث عاعش و ردع رفتم ندناروب نم نزوو رد هلهیبشت ه هناد شلجاص قالطا
 ع قجحاص یتسهلوقم هناد و مت رول وا ردصم زذ و * یهتنا ردبعشنم ندن آ ید یریبعت هرذ هزوت لسلسم

 لا رد لاق رد هنسانعم كک ایت واز وکه زوکو هژثن و هق رف اذا لوالا بابلانم | نذ هوحم و ملا و "بلا رد لاقت

 و روم رورذو رد و مهمشن اذا ضرالاق هدابع هّلاّرذ هنمو ردهنسانعم كلنا مشن و ملی هحرط اذا

 سانعم قوا هدننروص هناد هناد هدنزرط لیکس هلکماکچ یتبوطرو بویلش را كتا هداس دوخاب كنهدوک
 ذ لاق ردلیعتس» هنسانعم كمرسوک ح وا تابن ندرب یکهرذو دخت اذاارورذ و ارد مسا َرذ لاق ردلهتسم

 اذا سما ترد لاق ردلهعتسم هنسانعم كلغ ع ولط وا كشن وكت لذك ةرذلاک هنم “یش یندا یا علط اذا لقبلا |

 عم مز وک نج وا بویلشاب هکمروت رب یاب رول وا یدعتم ذو علط اذا سعشلا نرف ّرذ لاق و تعلط
 رد لاق اهنا قلاب هفمراغا یمورلیا كنشاب كمدآر و هتعلطا اذا ارد تالا ضرالا تّرذ لاق

 باب ینعب داش حاب هبف رذ و هسأر مدقم باش اذا عبارلا و لوالا بابلانم اّرذ تاب ر ذی و مضلاب رد
 انعم قجاص ب هدیغاطهرزوا هنسنر یتسهلوقم هنادو زوط دوب هدننز و هلزاز (عرذ رذلا) ردذاش

 م هلیلح ردیس هنک ی راعغل اةدانجن ب بدنج ندناعصا هلق تلاذ (رذوا) ءرذ ییعع لفلفلا و ملا رذرذ |

 هق و ریفص تیاغب یرلهثج كنم رادنزرف اصوصخ یرودنک ردقجهلوا دجنرف هدرخ رذ هدارو ردهنکم هللا
 لادو لوق ىلع ردندا رعش ت ییهاصلا "یذهلا ردواو ردندیاصصا تال ذك ذاعم ن ثراخا ةرذواو رايد

 یراسو همرسو ايتو هنسانعم عثچ یوراد روند هنتوا زوک هدننزو روبص (رورذلا) رد هلا هموعصم
 د دوب هدننزو هنیفس (2 ررذلا) یک هلجا ر هّرذا عج رولک نددنه هکردیدآ ر طع عونر رورذو

 | هددشم یایو یرسک ك نهددشم ءارو یرسکو من كلاذ (تیرذلا) ردف ورعم هلساو رددآ ل رطع یراکذید | ۱

 هزلحم رونل واقالطا هلا ونه زذ و هلی كلذرولکی رارذ و رولک تابّردیعج روندهندل وو لسن كمدآرپ ۱
 رذ هدنعج و ردلماش هعجو درفم هدنسانعم ناوسن رکو دل و رک ینعب ردرار یجب و درفم نوجمیدل وا |

 تفلج وا هدنو و ردذوخأم ندنسهلکرذ نالوا هنسانعم لمن راغص ردهیلعف یتزو هکر د حراش » روند یرا رذو

 زن ضعبادنعو ردهدننزو هع رک هلفیفصكنارو یضفكلادهثلا و هللا رسک یناث تغل رد هلرض تالاذ یف ار دراو

 الطاهد هلوصا | زاحم و یدنل وا رکذ ی دهدنا هزهگ هک تن دا ق ىو وردد عام واکس اتم لح هک ن دنه داخ |

 لجرر وراثکمیا راذرذلجر لاق رونل وا قالطا هب هک وکرپ و نازوا هدننزو راثرت (راذرذلا ) رونل وا |
 9 و بیطلاةرارذهذهلاق رونلوا ربیعتیتنکا اونجا کز وند هئیشنالیک اونالیجاصهدننز ونام( ترار ذلا) |

 رولوا فصو هلق رادره وج ورادنآ یک ملق ناسرخ و نابط هدننز ویر هلبخف كلاذ (یرذلا)رذاذا هنمرثنتامیا |

 هدنلکش هن رقهدرخ + رد وص یزو یرهوج كحق + کر ونلواقالطا هن رهوج كملقو ءال اریثک یایّرذ فیسلاش
 هراط 2 کر هدننزو باتک (رارذلا) هدنرفیا هفیس یرذ نیباام لاقم ردشغل وا تبسناک | هکایوکهلغل وا |
 ز و هلعافملص الا ین (ةراذملا) ضعاو هيلع بضغ اذا ارا رذ هيلع زذ لاقت ردهنسانعم كلا ضارعا ندنآا

 | یهو اهقلخ ءاس اذا ارارذ و ةراذم ةقانلا تراذ لاق ردهنسانعم قلوا یوخدب هقان هدننزو لاتق (رارذلاالو |
 اب هکروند هتلآ قجهدیغاط تابوبح هدنمرخ هلبعف كالاذو یرسک كم (ةرذملا) قلا ةئيس یا راذم

 ندهنسنر (روعذلا) هنسانعم فوخ روند ه وقروق ردعتا هل وکس كنیعو یعض كالاذ (یعذلا) ردقجهلوا

 هب وقروف و ققثروق هلیصف كلاذ (عذلا) روعذم وهف لوه ءان ىلع لجرلا عذ لاقت روند همدآ شغروف

 (كمروشد )



 تک هام

 لامتلا تاللا ها نوم لادلازحن رد ردعضوم و جو )رم ترام دز E E دوو (سجرمرید)|
 لاق رد هنسانعم كلا فاکتتسا بوقروق ندهنسنرب هلیصف كنهزمه و كلاذ (رآذلا ) چ ةا لاذلا لصف | ۱
 اذا هیلع ر رذ لاش ردهنسانعم كما مادقا نوشلتآرج هب هتسارپ و عبا لا بابلانم ارأذ هنعرذ

 هلکن رکیابوروک شوخان و هرکی هنسنر و رناذ ور ذوهف بضغ اذا لجراا رذ لاق ردهنسانعمقلراطو أجا |
 كلنا نامدا و تداع بوناداد هشیار و هنع قرصناو ههرک اذا کلا لا د رد هنسانعم قل وا فرصنم ندا ا

 ترذ لاق رد هن سانعم كلنا نایصع و زوشن هنج وز نوتاخ و هداتعاو هب یزتضااا الاد لاق ردهنسانعم |

 نابضغ و نیغراط ردلعاف سا ندنسانعم بطغ ( لاو هدننزو فتك (رذلا) تزشناذا اهلعب ىلع ةأرلا |
 وذ ةازما و نابضغیارباذو رذلجر لاق روند ه یراق نالوا هرزوانایصع وز وشن هنج وزو روند ېک |

 هتيضغا اذا ان الف ترأذا لوقت رده:سانعم ققلراط یمدآ 2 هل سسک كنەزھ(رأدالا]) اهلعبل نشان یا راذوا

 ر و هاضاو ها رهن اذا هيلع هآرذا لاقت ردهنسانعم كلا شیرح و ارغا تو ردنلتآرج هرزوا هنسئرب یدآر و

 لقا بن زو تانک( رات دلار هیلا ه ا وا انا هيلا هأرذا لاق ردهن :سانعم كلتا راجا و رطضم هب هنس

 هدنق و یراکدسک نددوس یبیروابینوب و هیمرزما سير وای هک راراویص هنس هم كن هقانهکروند ه قشف قشراق
 قماویصیقشف نانلوارکذ هنسهع نوجما كمر زما ینسبر وای هقان هلینوکس كن هزه ویحة تلاد( رأل ا رار دا م
 یجد وب هدننزو هلعافم (ةرءاذلا) رات ذلاب اهءاہطا یلط اذا ثلاثلا بابلا نم ارأذ ةقانلا رأذ لاق رد هن انعم |

 ےسا ندن 1( ریاذلا) تزسشن اذا اهلعب ىلع ةأرملا ترأذ لاق ردهنسانعم كلا نايصعو زوشن نخوا

 نایلیا نینح بودا ترفن و هدنیح یکیدلبا عضو نسير وابو اهلعب ىلع ةزشان یا رباذم دارم لاق ر ردلعاف

 لس تناک اذایاذم قا لا روند هب هقان نالوا نمهلز وا ندنن ورد تویلقوق هجوا كيور نامش لوق ىلع

 نغراط هکرد# قم ندنظفل ریذ هدننزو دح رف (ة دلا اهبح قدصت الو اهفناب مأ روا هعضت هعاس دلولانع

 نوئش نابضغلا شفنتک شفت اهف كعومدیا ةد كنووش لاق هنمو یدنل وا رک د هکهتن رد هنسانعم نابضغ و |

 (ریذلا ردهنسانعمكمرب روا رلیوت شفت ردهدنآ ق ورع كنشایز وکر وند هنسناچ كنکیکشاب هکر دیعج كنأش

 بویل هطقن ی وزایو هک اذا لوالا و یناثلا بابلانم اربذ باتککلا ربذ لاقت ردهنسانعم قمزاب وزاب هدننز و رص |

 لا ردهنسانعم كلنا تءارق هلتعرس لوق ىلع تءارق دصفخ و هطقن اذا باتکلا رذ لاق ردهتسانعم كليا ماجا 1

 دخاک هکر وند 4 وزاپ نالپزاب هرزوا یاری امرخ هدنناس] یسهلمقریج رذ و ةعيرس وا ةيفخ هآرف اذا نآرقلا رذ |

 هلع اذا * یثلا ریذ لا ردهنسانعم كاتا لا ردا و مهف ی ک یکزکر ول وا ردصم كلذکر ذو رارازاب وزاب کیک |

 هدننز وللیعفت (رییذتلا) هلن سک لا رد رابذ ی دلایا ر ,ذلایف رذ لاقت روند هنر و

 هلناعماو تقد نسح ه هنسنرپ هدننز و هرافس (ةرابذلا ز هشک اذا اریبذت هرذ لاقت رد هنسانعم قم زاب وزا ی دو

 یموهفمو انعم لربخو مالکر  ورظنلا نسحا و رظن اذا یتاثلا بابلانم ةرابذ *یشلا ر ذ لاش ر رد هنسانعم كلنا رظن | 0

 هنم و رد هنسانعم قموق وا هلتق الط و تسالس یکناوربآ و همکف اذا رينا رذ لاق رد هنسانعم كليا لارداومهف

 بابلانم ارذ هیلعرذ لاق ردهنسانعم قلراط هلنیتصف ( ر ذلاآ) هدشش و هرم یا رعشلا رب ذیام نتسحاام لاق |

 (رذلا) نم یا ربذمبوتلاق روند هو نالوا راکت و شقنرپ و هجالآ هدننز و مظعم (ذملا) بضغاذاثلاثلا |

 لرد نارد باوک لا روند هب وتکمو باتک نان وا تءارق هرزوآ تسالسو تلوهسس هدننزو فک |

 نفتمیا رباذلجر لا نوسل وا ماع رک وصاخ كركر وند همدآ یحاص ناعما و ناقنا هدشنادو لع (راذلا) |

 هکرد هنسانعم كمن دنا ینعب ذاا لوق ىلع كالا راتخا یی هنسنرپ هات وکن تان هر یا ثلاذ(رخذلا )|

 هراتخا اذاثلاثلا باا نم ارخذ "یشلا رخذ لاق ردقمالقص بون دا ود رول وا یضتقم هدتجاح تقو داسا

 عفن بابنم ارخذ هترخذ حابصلا ف لاق و هتجاح تقول ه ًابع اذا هرخذد ساسالایف لاق هتجاح تفولیا هذخناوا |

 نانل وا ظفح و ذاخا نوجما تجاح تقو رولوا مسارخذ و هيلا ةجاطا تقول هتددعا اذا عضلاب رخذلا مسالاو | ۱

 ندنآ هلیرسک كنهددشم لادو كتءزمه(راخلا)یبکلافقاو لفق رولکر اخذا جت یک هربخذ روند هب هنسف |

 هکدتنیدنل وا ماغدا و بلق هلاد لاذ و ءات ىدا رخنذا یلصا هرخذ یتعم هرخذدا لاق هنسانعم قت وط هربخذ ردلامتفا

 و ذات | نوجا اضتقا تقو جدو هدننز و هنیف-((قربخذلا زرد هج هل و یدیسهلک رک دا |
 رون د هيس نانلوا ظفح

 تبسن هار وا یسالعا كرمت هکر ددا عض ومرب هربخذ و ةرخذو هل ادنعارخذ هلام لعج لاقت هنمو رواکر اخذ ج |

)-۰( 
1 

 نی یارخ اذ سرفو لجر لا دود هاویسو نانا یلواط و زوم با هدننزز ي

 سوگ زوم ا لا ذل | لصف ڑی



E A٤ 3 

 هدا زون سپ یدلاقلطعمو لم یجب رومدیراکذید دعتس یشان ند نفيد لاق یربیفلصم تالیج واد هادا وا |

 هرکصتدکدلیا م ا ایارا مما تدمر لر هبدرددعس هار ومدرب ضعبلا دن یبا اار هل وا یان لا

 ق یدو زم مالک هن تیدنک هدقدل وا رهاظ ییذک هدیابل وا هلغل وا نینم سانلا نیب یغیدل وا دعس كنعما هل رقت رب
 هلیلعف تعج رعضم و بول وا هشت نب دهد سپ كلدلبا عجب هللا لطاب یلطاب دعس یر ومد یا ا لیتر

 اما تفاذح هدنتعنض امدقمو زول وا تفص یسک نیلا و فوذح اد فرح و هفرعم یادانم دعسو بوصنم

 رد هدالصفنمراضعب و ریدلیاداربا هلا هش ندنفیدل وا نیعتمهعف د یکیا ییذک لكما روهظ هر ینهدعب ب ودنا

 دوم یلعف نع وا و نالوا یلعف مال تول وا رها لعف ندنسهلک اهد یلخفا هدهکاب وک رلیدلبا تیاور هلناونع

 0 رد زدن رد یسهلک نی رد و یدسنلوا فذح واو نوجا نینکاس عاقجا هرکصندقدل وا هود بونل وا لبن
 و بذک انعم لضاخ ردشفل وا داربا نوما دیک ات یک یراظفا كينانح و كيبل رداذثم مسا ندندهفیص

 دادح هکریدید راضعبو رول وا كد لبق هغلابم و طا, رفقا كرەدبا عباتت نس.دعس یا
 3 چ روب نم

 هل هدنق و یکیدل داسک هدنرب كن هيحان یدیارابا را ذکو تشک كر هيلا ارجا یتتعنص هدنرلیحاوت نت بول وا

 چد مردا عادو هه رق وبشا هلغل وا هنسانعم عادو دورد و ه رق هدیس راف هدیدا ردد ورد هدهرزوا

 بن لامعتسا تسیدنک بوید هقک ددم و قا یی را یکسال ا
 ورو هارهرزوا روک ذم هجو رایدلیا لثم برمض هدنعقوم وه میز کام شو تیر کر

 2 #  كنیجرومد دوهعم ینعییدیا راربد صم هناف نیقلا یرمسب تعم اذا هنیرب یر هلغل وا ا ا

 و ویصنکیا نکل یدلیا ناب و طدب هل وکو هچرک فلؤم »رد هدنوب هدنراپ لوا هللا قیدصت ینکیدید مردیک |

 اجزا ردطوسبم هجهدایز هدینادیم لاثما ردشمالوا "ساوح "سام یسهشاذ هج وخر هلغاوا ش وشم |
 ردو و هطلاخم هن رع یسهقئاط مع یدنا اردا دافتعا هرزوا قلوا هعیدخ و کم رها زی نو هما
 ۷ ر كج هن دءرمشع هد ع یدنا رله ادا هرزوا تحاصف یی هب ص نکل بودا تراج هلا وجا ینعب
 | ج زم رعتال هن راسب ودنا ما ی فان وبا دا و های د ما درو وا مد

 رد هدهرلندنا لا ۇس 0 یحالی ورافح و هراق وقآ رفا ورجات رب ندجهداعل!یلعنوکر | |

 دليا انان هدعب یدد هد هدر كجه دود یداكم دوم اهن وکی کیا یدارماکی دراو

 د یتظفل نیقلا دعس هلغل وا رهتشم هلذک برعلا نیبدادح مان دعس و لزه كر هب د نبرد هد هلغل وا رهاظ
SEESو  

 تسا هد هدوهب و لطابو تذک بزل ( ندهد هللادا هو ییار اضعب و رادهد هلف صت ندنآو

 ان ةوم بیذکت زنم هلبا لزهیمدآرب هرز وا یغیدل وا یعوعصندب رص ن لا هدناتسبع هلربقف جیتمو |
 رک ك لاد ردشلوا ع وم یراکدید وا رد هغر نیح الف ناوسن یتح راردادارا هلیناونع اّردهدو

 هو روند هب هریک وات هد ر وامر کشد هلا هع نیش (ةرشهدلا )ل یهتنا هلا واوو فلاو ید دشت

 روکو  قفرریغب هلعاذا ممالارشهد لاقن هنسانعم كمر وکه لا هلع بوږلشيا هلال وهس و قفریشیار
 اح ناچ هدعاجج ثالذک عارمصلایف ذخالا مرا اذا لح رار شهد لاق ردهنسانعم قت وط كاچو نیا

 نر یھ راوب هکردیفدا مو هدننز و جرحدت (رکهدنلا) ع رسا اذا عاما یف مشهد لاق ردهنسانعم
 ر اذا بلع رکفدت لاق ردهنسانعم كغ بوبارصص هلتعرس هرزوا هنسنر و جرح دت اذا ر دا رکهدت لاق
 ارلا ترکهدت لاق ردهنشانعم كا بارطضا هتوا یرب نکررو هلغلوا لوب كى یسیرغص كنوتاخ و

 ۱ o د اان نالوا ەتو ىلە وز ابقطت ىا ةد وک دزو هردم 62 رم دلال تبرطضا

 2 رایدلا) ردرایدایعج رد هقشب نداسیاکو هکر ون دهن رازتسانملرابنا رصف عب ی راصتلا ناخ هلینوکسكناي و

 اکسزسانم(ربدلا سآر روند هنالوارتسانم بحاص هلتبسنهرز وا سابقریغ(ینار دلال وردلاعف ینز و هکءدنن ز و
 دعض ومر هدن رهشاهر هدننز و "لع رخ ( "یکرربد)ردندآ عطومیکیا (نارفغزلا رد) روند هسانابنالواسب ر

 رپ لف ۰ هدار وا زر زعلادبعنب رع هکر دندآهن رقرب هدفشمد هدننز و ناب ( ناعم" ر د ]لرد ه رفر هدنساضفقشمد و |

 :هچرکی دق مالزی زعلا دبعنب رع رد ذآ عض ومر هذ رعم وردیدآعضوم رب هدنارت هک اطنا وردل وهح هبرقلواایلاح و

 (نودبعر د ))ردعضاوم جوا( لوقاعلا رد )ر د دآمضوم ر هدنساضف بلحوردل وا لوق نالوا ج نکل راریدرددنوب
 ا جوا (نارج ردا ردعضوم جوا (دنهرد)) رد راد عضومجوا (یراذ ملا داد رادآ عض وم یکا |

 (شجممر)



۳۳ eee 

 ن ي ن و

e A j 

 فسو وای ۳۹ دفن وا فس وابا نالاش اک ردرهد EEE هدن رادنعار ز ردەدنلي وأتت دا ومطل لاا وه

 لا وا ناز ۵ د لوف یلعو رول وا یدا رفا رارمصق سد ردکعد ردنکد رصاقتم ردغلاب ها وصق ٌهج رد هدنهاتف

 رکا جش هکر د جزم + ES ثدحال ضیفلا دملا فرصملا وه هللا نا ردلعاف نعم ا

 ندنبصعتم یعفاش هجرااهیلع فلؤمو + ردس دالا درس یروب نع ثح هدناب یصج وا شخ كناحوتف هرس سدق |
 یهتآ ردد ودعم نده رهد تاضویف ىل هدنهاقف لاک سوپ وباو یمضعا ماما هرزوا :روکذ م هجو نکیا

 قلح فرحو روند هتذم هنس كيب و الیوط انامز یا | رهد هتأرام لوقت روند هد ودم دما و لی وط نامز رهد وا

 لاق رونلوا قالطا هب هثداح و هلزان ازا رهدو رولک روهدو رهدا یعج ردّریاح هدهلصف كناه هلغلوا ق
 فن ساتعم مع و تاغدا او >ه یا اذکب یرهدام لوقت ردلهتسم هن_سانعم تمحو ةلزان یا رهد هقلقا
 هدما وع داقتعا هکر دلمعتس هنسانعم هبلغ و هت اف یا اذک یلا راص هرهد لاق هلمتبسانم تیلکو تی ؤزج ردلمتسم
 لا رول وا ینابّهدنایح تدم هکر دلمعتسم هنسانعم تداع و بأد و ةبلغلاب یا رهدلاب هیلع لواطت لاق ردنامزلعف
 لاش هنسانعم كلا تباص اه رکو هداح رب ه هسکرب رونل وا لامعتسا قر هل وا ردصمذخ الابره دو هت داع یا اذکهرهد

 لّواهدنزو ددابع (ربراهدلا ز نوروهدمو مر وهدممه و دوو رکم مهم لزناذا ثلاثلا بابلانم ارهدما مهرهد ق
 و 2 DERSA فلاسنامز و یک ددابعردق و یدرفمكنو وردهنسانعمیضالا نمزلا قرهدلآ

 لیلالیل هکر دشا تد هنسانعهد دشیره وج هکر دج راش + فلت یارب راهدروهد لاق دلمتسم هنسانعم هفلتحم |
 ر راهدهرزوا ینای یرهزاهدنلوف »رب راهدرا وطا رهدلا اذناف + كنهاک طس هد هان و رول وا ندنلق لیلظ لظ و ۱

 ر راهد هرز وا یلوق یرمشخمز وردک« دیلاح وذ ندهن و سوب ىدا م هلغل وا یعجما عج روهد هرز واسابق ربغ

 ردشلثا تقفا وم 4 یرشحز فل ۇم سد * ردق و یدحا وندنظفل ردذوخ ام ندنظفل رهد ردن رابع ند رهد فی راصت

 یضع لاش رول وا فص و ةغلابم (رهادلا ژ وهدن ز وربما (ریهدلا و لاوط یار راهدروهد تضمساسالا ف لاقو ۲

 هل دسن یاب (یرهدلا) نیضْاعلا ضوع لوقناک ادنایانرهادلا رهد هبنآ ال لوقتوددشیاررهادوریهدرهد لع | ۱

 "یدارهد ردهدنل زنم هایکناسناو ناوبحرول ی 9 .دهدح«ندیاداقتعاو عز یتسانف مدعو ءاق ك رهد

 ه هسکهدرولناسوزپ هرز وا سابق ریغ هلیعص تالادوروند هرو نمد هلیصق ثلادیرهدهکرب ,دح راش * را رب دءاقبلا

 یرهدلحر لاه هنم و ردکعد بوسنم هب هلمق مات رهد هرز وا ینا دج و تل ذکر د رفتم تبسن نو و

 ددڪګو تیقوت هدننز ولانق (راهدلا )و هدنز و هلعافم (5 رهادمل ازا یهتنا رهدلا ةلسق نمو “یو اا یرهدو ۳:

 ةرهادم مات سا لاش و اراهد و ةرها دلم 4. 8 لاق رد هنسانعم كلا هلماعم هرزوا هد دم تدم كرها ۲

 | لاق ردذوخ ًامندرهدقرط رد هنسانعم قت اهر ن ردو روقچر بوردکیرب ییهنسنر هدننز و هروهج (ةروهدلا]
 مس اذاریطلاو لحرلا روهد لاق ردهنسانعم لالث رح هلیهح و قم رقج و ةا وهمیف هف ذق و هعج اذا "یشلاروهد

 لاق د یکر هد a ہلا وتم يا تدا وح رد هنسانعم كالا 5م هلتغالب و تحاصف راصتم قرهلواناشلا عیفریمالکو |

 طاحا روهد لا ردهنسانعم كمر وش ود بوقاق ۳ ینهنسنر و ضعب را راف هضعد ماذا مالكلا روهد

 | ردا اذا لیلا روهدت لاقن رد هنسانعم قعثواص یتقو کا كند هدننزو چرجدت (روهدتلا) طقسف هعفد اذا

 هدننزو رهن (رهد) بلص یا یروهد لجر لاق روند همدآ ناقنایطو نيتم هدننز و یروهج (یروهدلا)

 هرزوا سابق ربغ هلیع كلاد روند یرهد هدنتبسن ردیعما كن ردب هلسقر و رددآ یداورب هدشاب تومرضح

 هدننز وریما (ربهد)لو(رهاد)یدنلوارک دهکهن ردندنبسن ریيغتځ دوب هکر ونل واقالطا 4هدروشناسوریپ یرهدو ]
 ردکعد هنسن شمع تفو زاردو رود ندنرزوا هکر دکعد رهدتاذ هرزوا تبسن (یرهادلا) ردندلاح ر مالعا

 لاق راردناقالطا لوطلا ةرهادهنوتاخ نالوانوزوا هرزوا طا فا یتماق هلتبسانموب رد هل رابتعا فوص وم شات
 یهاش كرهش مان لیبر نالوا دنس تکلم ۂبصق هدشنزو رجاه (رهاد) ادج ةل وط یا لوطلا ةرهادلا منا
 | بوسنم هرهاد هدننزو "یرصان ( یرهادلا) ردشلنا لتق ییقثلا ساقلا نب دمج ییا زع كحاح هکر دیعسا

 ىعط كرالاد (نّردهد) ردئدح "یرهادلا مالسلا دبعو ردهبا و هی "یرهادلا ميکح نب ةللادبع ردکعد

 5 یک تاهه و نامرس ردهنسانعم لطب هکر دیضام لعف سا نعپ ردیعما كنلعف لطب هلص كنهدشم یارو

 دو جد "ردهد هک هنن رد راعمایجد كغ ورد و بذک و كن هد وهي و لطابو رد رلعما كن رالعف دعب و ع رس

 لثلا هنمو رونلوا لامعتسا ید هدنناونع ن ّردهد یرهلوا هن بول وا یم كذک و لطاب ردهد لصا عیب

 | ليس يلب الغو طق سان نعي طحقاب مهلغاسشتل لمعتسیال ناب دادی دعس لطب یا * نقلادعس نر رده



 اط

E ANY رس 

 1۰ مرا وقوءرا "دفن نایلون زودد وخابیتکرحنکل ب ولوایم ادد ییعیامهعضا ة ةرا قو را 7 "ودوهف وا سا

 ۱ | هکریدحراشیبک نمرکدوخ رچ هلعضر ون دهرا وقوهرا ود ه یمرکد نالوا ینارودد وخ اب یتکر حو یک شاب هلص#ر ون

 ۱ | تسوا هراّودو روند هب هنسن یعرکد یخدلوا ردشلبا توکس ندنو هدنسهدام هراّوف فلؤم نکل » ۳

 نیر لصالاف رونل وا قالطاهراطع هلتبسن یاب ("یرادلا) رونندهویب هج نکد نالو هدننلآ كنورب هدفاد ود

 [ هاروا یکسم فال ندنفرط دنه راحت هکردراو رازاب رب ادن ارد ولبن هب هلکسا یرلکدید نیرادهدنلخاس كن رهش

 رونلوا قالطا همدآ یحاص تم "یراد و یدل وا بلافهدراش ورف رطع اقلطم كرهدیک ر اردنا تخورف و بلج

 [] رول وا ریبعت یکی هکروند هحالم نالوا هدندخ نکلب هدیکو نوهکیدلباماصنا هقلخ بولوا قم هدنراد

 ۱ ورون دید ه راد ةغلابمروند همدآنال وا مزالموصقم هدنسهناخامنادو ردناهرادابورادق آهن وایرب ینکلپ

 ود) ید وا قالطا نویهکی لب تمزالم هب هب وا هلواز تکه ناعم بول وام زالم هنهاکتماقا امد هکر ون مود
 ر ندبع ناسرف (هرادنا ردد نادنزربهدهماع هدننز و نانک (راید) رددآ عضومر هدننز و نامر

 ۱( ناز ود رد )ىد وارکذهکمت رد دا هاکسارپهدن رګ و ردعضومرب هدماش هل رسک نار (نب راد
 نارپا هاش هکر دیدآهدلب ر هدننیبنید رام هما نیبیصن هل اهر وصتم فلا (ارادو ردعضومرپ هدننیب هفجح هلا دبدق

 درو ردیدآ یداورب هدنراید مام ون و رددآ هعلق رب هدننلابا ناتسربط و رداعسم هلرعسا ود ساقا ارادن

 و هیقرش یر رددآ هلع يکيا ہددادغب (هراج راد) ردیدآ 4 رف یکیا هدرصم (ربلا راد) ردیدآ هبحأت ر

 حو ردنداروا یتطق رادلارعن “لع نسطا وا ماما ردهلحرب هددادغب هلیعص كفاق (نطلا راد ردهب ض

 ۱ اد (ینرد) ردندار وا ماشقن "یلعن رع یبحاص هط وسبم هریک فیلاصت هدهعاونتمنونف ردندآ هلحر

 لو هلیعص كلاد < یرودلا لو هدننز وناتکرایدل لو "یرادلا)لردیبابنونیرکذ عضومرددآعضومرپ

 و زاید و "یراد رادلابام لاق ردص و صح هیفن ماقمو ردلیعتسم هن انعم دوو دچا و نک ون

 ولیکیدهدنزرط هغوق هکر ونده ې زرد شل سک یمرکدلوش هلع كعم (ةرادملا]) ردلاعیفیز و راتد ودحا یا

 رون ده ریقر ود و هدننزو ی ّرط وض (یّردودلا روند هرازا و ه هطوفهجال آورارکج وص ندي وقهاکن آ
 < هدنآ هکرددآ عضومر و ردهدلبرپ تم رب برو دن و هریودلا) رول وا قل هون صوهدنزرط

 دمالعا رددآ 4 رقرب هدنساضف رواس هدننز و هفیعص (هر ودل یدل وا نک اس "یر ودلا "یرفلا يها

 یکیاهدننب ق هلرس هبصق یأرنم "رس هلیعص تلاد (رودلا# ردنداروا دیشرخن فس و ن ةللادبع

 هیحاتر هدنساضف لیجد و ردنداروا ه زورن ناخ رفلا ندم ندم العا رار د یلفسرود هنر وایلعرود هنر
 واسنو ردندار وا صفح نیدلجت ندج ندنتدح ردیدآهلحرپ هدنن رق هنع هلایصر هفنحصا دهشم و

 ۱ )ردیدآعضومرپ هد هبداپو ردندآهدلپ ر هدنساضق زاوها وردندار وا "یرودلا هلی دبعوباندنیئدحمر دیدآ

 ر هلیص كلاد(نار ود )ر دندا روا عاج یز ودلا ون هدرصمرد هب رق ر هدننب لیلخ هلا سدق هل يعط كاد
 زا رادهدنتیسن رد دا ه رق رب هدماش (ایرادآ) رد هب رق ر هدنساضق ملص هلیصف كنهددشم واو وكلاد (نار ود ))
 ودلا) ردفصنمریغ رونید هب هعقن هج زود عقاو هدنغلارا لابج هدننزو هلمکت (هرودټ)ل هرز وا سابق ربغ
 |یلصاهرو نمک هل وا راغاص یی رادوس ك ر هدنا رود رر رر یران ناب وچ هک رونیدهرا هقان ل وش هدننزو همرکم
 دانسح ءاع"ا هکرولوا هاک هلینوکس كناه و یضق كلاد (رهدلا) ردشمافل وا بلق هفلا یوا و ینعب ردج رم

 وق یرهزا و ردهنسسانعم عطقنمریغ دبا لوق ىلع ردهنسانعم نامزرهد هروک هتنای هدراصب كفلوم» رونلوا |
 هلادنع و رونل وا قالطا هناند تدم هبلکلاب كلذکر ونل وا قالطا هلوطا نامز ضعب برعلا دنع رهد هرزوا |

 هکیدلاق ردترابع ندنرانامز یرهد كتما و موق ره لوق یلعو رونلوا قالطا ردق هنماحنا ندشنرف آ یادتا
 دندانسحءاع"| ضعبلا دنع رهد عقا وهدنن دح هکر هدلا وه هل ناق هيا ور ف وچ هللا وه ره دلا نافرهدل | وبسن الو

 |یوکشند رهد هکل لا فاضمو وزعهرهدیئداوح و لزا ور هسکض مب ردلپ وط نامزدا هرز وال وق ی رش زو

 اا "بس هنلغافو قلاخ كلا بس هرهد یراتمضح سو هيلع هللا یلص مرک | لوسر هل راللا نب رفنو مذو

 | ثداوح رهد ردهدنکبس هّلاوه ثداوطا بلاح ناف هروک هتاور یکل وا هکیدلاق و ردراشلبا یهن ییبم هنفیدل وا ۱
 | سپ ردفسوب وبا نیمه غلاب نابن هجرد هدنهاقف نمی فسو وبا ةفينح ابا نا لاقب اک ردشفل وا عضو هنعضوم

 ةفنح وبا لاق م دنلع فسوب وا لاقالثم بونلوا عضو هنعضوم فس وب وا ندنفیدل وا رشم هلهقف لاک هفننحوا

 نوت اتتا ور ۋىدال وامى ۇن ثداوح هام وآ رنا هل اشد اوج لیپ کرا ی ید نود

 (بلاطاوه )



F-و ۳۱  

 ءارفرفر ةراد دهد رةراد مد رلاةراد نیلجرلاةراد غبار رةراد شیتادةراد تب وذلاةراد بئذلاةراد

Iرعس ةراد یهرلاءراد یهرتراد مسرلاةراد واد رده رادعض لر ەم دوخاب هل ردهت  

 هراصةراد ردلکد نم یش وب و ردهدنن ز وافق هلی اهمخراد تسشءراد ملا

 ماوع ةزاد ضراوع راد ءایلعل اةراد سعسع ةراد سدع ءراد لدئص ةراد لصلص ةراد عانصلاةراد | |

 | لورج عورف ةراد عورفلاةراد كتف ةراد ریضلا ةراد لی زغلاءراد ربغلاةراد جوع ةراد حوعلاةراد

 ۱ دیعنعل اهراد نیتلقلا راد طعطع) اة راد حرفءراد هدنرانز و ناتکو باتک حادقلاةراد ردریغ كع ورفلاةرادهدننز و

 | طفال ةراد هلص كفاك روکلاةراد روكلاةراد تاسیکلاةراد دک ةراد سماک ةءراد "وفءراد صومةراد ۱

 ف ورعم ةراد تارورلاةراد دم ورلا:راد ضارلاةراد نصح ةراد نمانلاةراد علاتم ةراد قاب 3

 عوض وف ةراد عیضاوم ةراد رونم #ِ هکللا ةراد بو ةراد نک ةراد نماكملا ةراد طیعم ةراد

 , نوغلبةراد دیضعیلا ةراد بضهةراد یحوتراد طسو ةراد طساوةراد دحاو ةراد باصللاةراد ساشنلاة زاد

 لاق رونل وا قالطا هب هیهادو تفاقرهل واهف رعمهرادو ردح ورشم هدن هدامیرب ره كران و رد هلا هل م٥ د وخاب

 | لاقرولکر اود عجب روش ده هتسن ندا هطاحا هروچ پچ یلیشرب یجدو خر ادلا و ةيهادلا یا ةراد هللاءامر

 اردا وا قاخا نوجما لقن هتبسا ندهیفصوءات یهدنرخآ ردلعاف مسا لصالایف هکر د ح راش × را ودلا 4 تراد |

 كنجاص و كنج رپ یهدنشاب كناسنا و ةقلا یا ةادلاطس وین ادعاق هر لا رونل وا قالطا 4 هقلوت راد و
 كنجاص لوقیلع رونل وا ریبعت چرب هلبط هراب وبح هنوکل وا رونلاوا قالطا هچاص یهرکد نالوا هرزوایلو +
 راد یک هطیح ٌةیلب ردلمتتسم هنسانعم تعزه هد و رول وا هدنزرط هلبط كچوک هکرونل وا قالطا هر یکیدش

 | نالوا هدنس هتروا كنغادود تسوا ینمی هدننلآ ینورب كناسنا و ةمزهلایا ةربادلا متباصا لاش نوهفیدل وآ
 هلعفت (ترودتلا) روند هفلموق نال وا لکشلا زی دتس ید هدننزوهسیک (عربذلا) رول وا قاللا و 8
 رو هنتسادعم نوش و كم ود هلئاصف (نارودلا)و هدنزو روج(رودلا) رد هنسانعم هد جدو هدنژ 1

 رد هتسانعم كفليم رکدو رد هن :سانعم قم ال وط بونود جدو (ةرادتسالا ات ارودو ارودرودب *یشلازادلاق یکخرچ

 نهنتسن رب هل مک كنهزمش (ةرادالا) یدتسم رقو رمقلا رادتسا لاق روند هریدتسم ه هنسف ینرکد نوچ |

 ماہعلا تردا لوقت ردهنسانعم قمردنالوط و ةرادا هتردا لوقت هام كنون بور وچ یک خرچ

 | هلواح رار د مالانع ان الف رادا هسل وا ثعاب هتغارفو كرت ندص وصخ رب ییهسکرب هکردندل وا یانعم یسآر لع ق
 هرادا هسل وا ثعاب هنلعف لص وصخ ر ثالذک رونل وا ریبعت یدر وچ ندشیا لوا یتالف هدزمن اسا هک ه نسانعم هکر ی نآ

 راودو تردتسا نعم تردا لوقت رول وا مزال هنسانعم قمن الوط و كم ودهرادا و هنسانعم هلعف ناهلواحرار د هيلع

 یهنسذرب ځد و هدننزو لیعف (ر ودتلا) ه ر د لاقي اکراودلاهذخا اذا هب ر دا لاق رد هنسانعم قل وا التبم هنض مم

 رد هنسانعم قلق یعرکد نهنسفر و هتر دا بد وود وو وج او و

 | هلعافم (ةروادلا) ار ودم هلعج اذ! هر ود لاق رونا واریبعت كقليمرکد هکن وسا وا لملادعب رکو وا لرک

 ارا ود وةروادمهرواد لا ردهنسانعم كم ود یکیولومهجربارب هلبادسکر هل رسک كلاد (راودلا و هدننزو

 یالوق كن هنسنر و اماذا رمالایلع رواد لاق ردلیعتسم هنسانعم كعشرود هنتیشم للصم ر و هعم زاداذا

 < یرا ودلا) ومدننز وناتک را ودلارهص bk ر واد لاق ردلعتسم هنسانعم قمودشاراندنفا را کلی او ییفرط
 ED زود تک رخ یکن مرکد خرچ روند هش نالوا ورود یئادو یحن ود هلتسا هنسف ةغلابم

 هلیصق و یمض كاد ( را ودلا فلت اهلاوحاب رود نعي راد یا یرا ود و را ود سالا رهدلا لاق رد رام
 رولوا ردصم هدانعم و و رونلوا ریبعت یضرم بال ود کروند هنلع كمرکج شاب هد زو باص و بارغ
 لامر (یرا ودلا) هب رادم وهو ر 5 4 رړدالاقو رودم وهو راودلا هذخا اذا ارا ود هیلع ردو 4 رد لاق

 (نطبلاةرا ودرلو رارید س انافزا دود هنکو لب را قرهلوا یعرکد كشابندتهجوب روند هب هنتنفآ رک 9و وا

 ردتعل هدهلبخف ثلاد هدرلاسنعم و رونلوا قالطا هغسرغب یمرکد مرویق ندراقسرغب یک هدنن راق لنعسق نو

 هلغل وا قشمو كب یرزوا بونالوط یتسهروچ كنآ راروناح یشحو هکروند هفلموق یعرکد لوش هراودو
 رووا قالطا هر هرظعم ةبعكر دراج جد هدنزو نامتر هدننزو ناتک (را ودلا) رازمهدا راذک و تشک #

 هتل |نانل واریبعت راکرب هدننزو هنابج (ةرا ودلا) رددزناپز هد هلفیفحهدنوب رددآ كفصر و نوبل وا فاطم ۶

 | امهعتب :راوفو ةراود رد مو ك رهام لکل لاو ردي زعم رار یدراجرف رولیزج هرباد کروند



f A J~ 
 | 000 قىرا نكى ك ناهرب وردیرادقیتلازوتوا REE هرکچ وا قرقزوبزوقط كب |

 | بكر مظل راند هلغمل وا هن راانعم تنطلسو تل ودو بولسا و تمحو تعاطا وند و بول وا رسفم هلا نونلآ هرزوا |

 . | تلودو تعثح ذوخاب ند هلغلوا هنس انعم یج دا ادب و لیصحت و یحم ر ونک ه دیس راف یظفلرآ ردبلغا قلوا
 13 دشم لصا هکر د و روهشمءروکهنای كحابض» و + رول وا كم دردی رادم و هلیس و ران آخ ہری دیا اد تنطلس و
 ۲ O ماد رم چنین بیل لا نون نر فیفح بول وا راپ د

 تک نکل یک سیماید و سامدیدا رول واتبانءیهدنعجیدیل وا هعسرلوارکا اریز رد دودمیرباوق ردلاعیف
 لخت ییرعت هل دا هنون ناب هلتهج و ردموسرم هرز وا قل وا فدا مم ځد هدي ع و بول وا یسراف راند هدهیسراف
 ویدنل وا لادا هبابافیفخت یدیا ران دیلصاردی ع هسربدوخاب رایدلیا لامعتسا هلبلق هاب افیف هرکصندقدنل وا
 ۱ یاس er 1 بفرمتم موهوم یک ی ظفا تک نا رم لوبت یخا

 د لاقي رک دهنوتلآشلروا مدنی هف نکا دمسرخ لقب وا یراکش لو
 قمادلراب هدنزو لیمف(یندلا ) مینان دزک اذار دم لجر رود دما قوچ ینونلآو پور ضم یار دم

 2 الف لا رد هنسانعم كلام وریشت نسایاضخ و نیاقد كل اصم وروماهدنن زوج رح.دهافاث(ةرقندلا متن

 وو دعت هاد لاقب روند ههل وکر ندنسم روپ وندنسترکس شوخان كنم پا ود هرقند واهقادم عبنتب یارومالا

 و ریصق یدق هل کت لاد( یرفندلا )و هلیصت تالا د( یرقندلا لاجذناک اذااهشمو اه ودعنمیهو ةرقندلاب
 ونون ویعض ثالاد (سسیند)یمدریصقیا یرفندو یرقند لجر لاقب روند ه هسک نالوا ربقح یشیامن و |

 اما رب ادین ول وج وین 4ناخ چاق ر یتعیر ون د لګ عماج ین هصرعو ءان (رادلا فر دهدلب رب هد رق ند رام هلیعف

 ام ند هتوشب تیب و نفهرب | دراد روند تده را هناخ لواور ونلواریبعت یا رسو قانوق هدزمناسل هکر دهر اد نالوا

 و سلفا رولکر ءدا یعج رونلوا لاہعتسا رک ذماضعب ردشؤم یظفل رادو ردصخا ندراد هلباه هرادو

 تاراید و هرایدو راید و رد ولقم هکهلیدمكنهزمه رولکر داآ و هلبا وا و رولکر ودا و ردلدبمه هزم یوا و 0
 داو ېک باوا رولکر او داو هلبات رولک تارودو هلیعص كلاد رواکن ارودو هل رسک ك رالاد رواک

 هداب ردشم وا قالطا هلرنم هل رانعا یغیدل وا رادم هلا طاحهروک هنناب هدراصب كفلوم »یک هوا

 د رد صصخ هکه لاه راردباقالطاهراد هب هعش نالوا طاح هلتمالع و رونس بول وا صوصخ هرایدنک

 هن دمةصاخ ورونیدهب هدلب ورهش رادو + + یهنارونل وا قالطاازا هد هنلحم هل و 4 هدلب ردقج هل واوب

 ردتچهلوا یرلل نم لعفلاب كن هلبق دارم هکر وند ه هلق هراد و رادو ردیدآعضومرپورونلوا یالطآ
 ۱8 ۰ 12 مرزوا قل وا دوج وملهاوب و رونآ واریت هوا هدیکر و هاکب «دیسراف هلی مظالم یرلمارآ
 دلادبع نالوا نطبوا رددآ مصر رادو رونل وا قالطا هده هلق لصا هلبا هبن رم یکیا و ردببک

 او سوا نت ےھ نب هیق روا ندا صا ردي رد نطبرب بیبح نب "ییاهنراد ردندیماسا رادو ردرادمان

 هدنفلا را راغاطو یدنلوا رکذ هکهتت ردصخا ند راد هاه (ةرادلا ردندنطب لوا نابرادلا نیزرن رر

 هرکدلمرلاةر اد ویبک هرباد رونیدهتیشندبا هطاحا هروچ پچ ی هنسنرب و رونل وا قالطا هب هعساو ضرا عقا و

 ۳۴ ۲ حوس و هحاسس هلرعص تلاد رواکر ودو تاراد ج كنهراد رونل وا قالطا :مغلم وق نالواریدتسم و

 ۱ ھم ها راد هد: مراد (برعلا تارادرل هنسانعم را ةلاه روند هنلیغا یآو ردیدآ هدلب ر ندنلاعارواخ
 ام یاس ردشمالوا عقب هد هبنرعوب هدنفلوم كنب ریغندنب رد هدایز ندن وازوب کر دتج هل وا مضاومنالوا

 وا یبت راجه فورحهدسوماق باتکو بشا كلذ یلعدم ا هلو رد راشلیا ریقت و عبتت هرزوا لاک هسیاتغل بنک

 الا ةراد طاوسالا ةراد ماحرالا ةراد دحا ةراد قرا ةراد مأرالا ةراد یدنلوا دارباورکذ یتآ قفورپ

 انها راد ليت ةراد یلتلاةراد ءاضببلا ةراد نيتودب ةراد حب ةراد لساب ةراد یوهاةراد راوک الاةراد
 اوج ةرادءالولا ةراد تادوح راد یا ءراد تعلطا ةراد لج ةراد یّدج ةراد موثط اة راد بأطاةراد

 أ ال راد جا راد قوح ةراد ردلکد صم لج نالوا یجو و لملح ةراد نوفدح ةراد دهح ةراد

 ولاة راد نومدةراد عراب راد ة راد خدیاد نیر زا مواد نیو ین + راو ر مزایا زاد

 ( ةراد ) ی یو



eتب ۸۰۵  

 A ةر ورفدلا و ةرارفدلا سبل لاق روند هلوط چا ىا رقد هب رسک ك لاد (رارقدلاا) ماسه روند
 هعی ر هل رسک ك لاد (رک دلا ) ردندنیعبات هکر د هذا نم نج رلادبع ما هلسک اد مرقد ناب یا رارقدلاوا

 [ طاغ هدنظفا کد نق هعیر ريدر نب ثيل ندنو وغل ردکلیا دای وقک آ هکر د هنسانعمرکذ هدنتغل |
 هدظفلت فر رعت فرج هسیال وا ردشلیا طیلفت یظفل رک دلانال وا ددشم و فرعمیرانآ و هله« رار درک د بود | ۱

 د رح ندشرعت فرح سپ ردیعماهینآ ةبعل هکردیسنج مجج كنءرکد ویو یدلوا ددشم لاد هلغغل وا ماغدا هلاد | "

 هدنزو روهظ (رومدلالرددآ كيعلر صوصخ هنسهشاط شبح و جن زرکد و هلا هم رون درکذ نامهقرهل وا ۱ ۲...

 لوالا بابلا نم ةرامدو ارامد و ارومد مه رمد لاقن رد هنسانعم كما لاله هلیصف كل رالاد (ةرامدلا )و( امدلا) وا
 ربمدن و مزالیئالث هدهرزاس تاهمانکل بودا ریسفت هلی رابع ریمدنلاک كالهالایرلنوب هچرکف لوم» مهکلهااذا " 
 لحساسالاقوردحرصم هرزواقلوا مسا هنسانعم لاله رامدهدحابصمیتح * ردموسم هرز واقل وا یدعتم 1

 رد هنسانعم كلا لوخ د زس روتسد و نذا هلګر رومدو تلاهیا ماد رساخ وهو نورمدب اور ددق و رام
 ینوصویلوخد هساح كنس هلوقم ق واقلاطشارتانو لیقث و یک نیقصاب الثم یکی م وج كن ههبرک و شرب یناھک ان

 موج ج ۵ و نداربفب لخد اذا ار ومد ماع مد لاقت یکی وخد اھا هناراکترشع ناراب نمحنا كنهجا وخ ||

 رارول واعقا و هدک اله ضرعمرنل وا لخاد هرب ر زس روتسد یژ کا ار زرد زاحانعمو هروکه ناب كحر اش + ملا

 راکش دایصو ےھکلھا یا اریمدت هل هرم لاش ردهنسانعم كلا لاله جدو هدنزو ليش € 6

 یسئوت هلیسهلوتم یغاب و لوب هنسیتلموک نوجا كماليا ماعشتسا و "رح ینسهعار كنسیدنک روناح یچ هلی ق
 دع الثل ر ولاب هتزنف نخدا اذا دناصلا رعد لاقت ردا اقلا هکاله ماد یدیص هلب رقتوب هکرد هنسانعم كمرب و

 مان 4 یکیدلیا ان هدن رايد ماش ردیعا یریق كريما مان هنذان ناسح هدننزو رصنت (مدن) هع رشح و لا آ
 زدی كم رفر صوصخ هنتعاج دعس ةل و هلا هددشم یاب ( ید ردموسرم ا ّ ۱

 هدنوب ردلیگتسم هنسانعم درف و دحا و سکو ردندنسانهم كاله رونل وا قالطا ه هام ورفو سکانو مث ٦ یردن و | 1

 ندنآ هدایندلاع هلتیسانمو و ردندنسانعم لوخدزسروتسدو و دحایا "یری دت رادلابام لاقى ردزر اح هدهلیعص كنات ۱

 ارز ةریغص یا ب مدت نذا لاق و نسب داهنمنسحا اب رمدت تیأرام هدر كج هد مدمر وک هب وبحر لد و بوخ |

 رول واقالطا هنویقنالوازآ كیدوسهدننزوءارج (ء!معدلا) رول وان وزومو فیطل و ب وخ قالوق هی چوک ۱
 ةأرما لاق رولوا فصو هتعاجو هلوتاخ ندا لوخد زسروتسد هلحرب و نیللا ةليلقلا یا ءا ممد ةاش لاقت |

 هلعافم (ةممادمل ال رددآ هبقعر هدقشمد ضرا هدننز ورکس عدل نداریغب موس#لا یا ءا مد ةعاج و ءآ مد
 ( یرع دل! هت رهس وهند اک ادالبللا ت مهاد لوقت ردهنسانعمقمرا و هشاب یەک هلا ردک و تنم و رهسهدنن ز و

 ه الاق روند هی هسک نال وازلربآ هللاح هکد ندمدآ یکیدشلیا یک یکی رفاج و طلسم و دنت هلی كی و ىح تلاد
 تاهولادبع نور فرا دیدار یار و هنش-(یرمد)قلع دن دح یا "یرع دل

 هر زود قشمو یعاربط هدننز و طب الع هلا هلثلثم یا (رامدلا) ردندنرب هل رلنآ نسحن قابلادبع و فلخنب | 71

 هدشزو لح (ژمدلا رز و هدننزو طبلع ( قمدلا ) روند ه هود كکرا یلواط كيو ولتا یدک یو ۱

 | هکر دهنسانعمهراث و هدنز و هجرحد (تژنمدلال رون د ه هود ثاکرا یل واط و یلتا هد رانو هدننز ورفعج (ژمدلا )و |

 نما هتسپمدیمدآ ردیب زعم یمرافریک همد هدننز و لجرفس (رکهمدل )ر ون د هغل واعالم و مرن یسهلوقم شارف ورب |
 دو رکهمد ها لاسقن ردج م ندهدنربکر یک و روند هغل وص یک مد هدیسرافهمد یک هصغ و مغ روند هثیش

 | ىلضاو ردن عمو ورون دهن وتل اول هکسنالوایردارب دوب كم رد ینعی ردف ورعم هل رک تلاد (رانیدلا )سفت

 كنون ویک باذکن وجما قمال وا سبتلمهردصمنالوا هدننزز و لاف یدنل وا لادا هاب یرب كنون هلنون د دشت رد ران د ا
 یدلیارک ذ هنسن قلعتم هراند هدنسهدام ببحفل وم الّا هکر د د حرابش» ییدنل وا رک د ماتسهدام تبع ی ۱

 ردشمافل وا راعشا هدنرب یغیدل وا برعم ندناسل هلن یک نوش هرزواقل وا یب رعم راد هده وغل بنک ع يج ایا
 قارا چاس راننداهروک ناب كن رشح ز ةمالع هکر دریقف میرم + یدلیاافتکآ هلا فورعم ځد فا وم و

 |رولوا صخاو ندبهذو ربتسپ رول وال وادتم هد هلماصم تولیروا هکساک | کردن وتلا نالوا هدنز و هرعشزکم
 زویکیالدرخ باسح و یتلا قنادباسحم و تردیهرکی هبحباسح و رونل وا قالطا هد هن وتلا شغل هکس هلځهچ وب

 زو ریفن باسحم ویتلازون واز وی د كی یمرکی هلمتف باسحم وی ایللا زویترد كسچ وا سلف باس وزکس ناسکس
 ه رک كيبه رد باسحم وزکسیهرکب د زویچ وا ك شب ناسقط ز و ریمطق ةباسح ومریقنیلا نوازوبنردكي تردیرکی |



 )7 )۸۰۸ ز-

 | بولاق یبشر هننزو هل (:ضدلا) روند ERS غا ایما و ن وو رو روتا

 | سانا نال عفدلا نم یهو ة سالن یا ةضدلایف عطقال  هنع هللا ىضر ىلع ثيدح هنمو ح راشلالاق» روند هغملا

a1 ا29 بت یادم نول لاق روند هکنر تشزو د هدننزو مظعم (دلا)ل هسلتخا "ی * ملا لع نت  

 "میان 6رتخدلاال رد هسوک رب ندشیرف ضا دن ریغص و ارخاد یا ارغاد | غاص بهذ لاق رد هنسانعمریقح و لیلذ
 رحد (ةرغدلا روند هنالسرا یربا هدننزو رفعج هللاف (رفغدلاا) روند همدآ زغی و قجا هدننز و رفعج ها

 کر سو هباعاذا هرغد لاق ردهنسانعم كليو هطلخ اذا *یشلا رغد لاق ردهنسانعم قمردشراق هدننزو
 ا نیب یشانندقلبوخدب هدننز وروفصع (روغدلا)قلخ ءوسوفسا مش یا ةرغد هیفلاق رد هنسانعم قلیوخدب و
 الاد (مماغدلال قلا و ءانثلا یس ناکاذا روغد لجر لاقت رو اد نوک نالزا روک ذم ها ءونسلاپ رک
 ج ( "یرغدلا ال سانلا نم ساندالایا مماغدلا عم لاق ردیعج كنهرغد هکابوکر وند هسان ساندا و لفاسا

 د))طولخم یا ۍرغدو "یرغد قلخ لاق روند ه هنسن هد روش قشراق هلیعص ثالاد 6 یرغدلا )لو هدننز و
 ۱) وخ یارغدم "یشلاق روند 4 هنسن ول یک هدننز ورفعذم (رمغدلا لرد دآ هن رقرب هدناع رګ لخاسهدننز و

 ((فدلا) هردص ی عفداذا ل والا بابل نم ارفد ءرفدلاق رد هنسانعم كمر وبقاق هنسکو کت مدار هدننز ورفج
 = ورا وخو هبف دودلا عق واذا عبا رلا بالا نم ارفد ماعطل ارفد لا ردهنسانعمقفلتروق هلکعشود دروق ه هلغ

 هدنو ردهنسانعمقلعاب هحارد هنسنر و ءالذا و یا هارفدا و برعلالوقت و َلذاذا لج لا رفدلاق ردهنسانعم
 الا لو هدننزو فتک (رفدلا) نتن یا رفد هیف لاق و نا اذا ارفدو ارفد “ىلا رفد لاق ردنغل هدهلیئوکس
 ۱ لاق ېک ءارج روند ءارفدو هرفد هدننوم ردرک ذم هکر وند هئدش نالوا یودو ننم هدننزو رجا

 رها ر ثبخلصالاف هنسانعم هما رونل وا قالطا هه راج هدننزو ماطف (رافد)ل ءارفد و ةرفد یهو رفدا و
 هدعب رد هانک ندنراربخ ثول و رب ثبخ هکیدا رار د رافدای هنعسق ه راج هدنعقوم رازآو متش یفان

 ران وب هدننزو رفج (رفد ماو هدننزو باص (رافدمالرونل وا قالطا هنایند رافد تذکر ایدلیا قالطا
 رحم( رافدم)) ردیذآ عضومرب هدننز و رواح (رفادلا)لایندلایا رفد ما ورافد ما هللا نعل لاقب ردي را هبنک
 هدننز و ءارج (ءارفدلا ل ردیس هبنک كن هیهاد و تفآ هدننزو ءارفص (ءارفد مال ردعض و مر هدندروپ ملسون

 نالوا عطاس یراهحما ردب هلغل وا ولساب یراحالس هلدېسانموب یدنل وارکذ هکهن ردشوم روند هئیش نالوا
 بول وا ردامودن هدنزورتم (رفدلا) دید ادص اهم راصاذا ءارفد ةبيتك لاق رول وا فص و هال و

 ةوفیات (قفدلا) صم یا رفدم شیچ لاش روند هرکسع نکفاد رم ندا عفدو ب رض ندنرلهنیس

 بد هب هسن لټشمیتار وا هیت شو وادی و مض هر یر نعپ هنتعاجب را هفیصص شم وا حط هنرب یر هدننزو
 نوک رد یعجب زرد وومکع یلاد اضفبو رونلواریبعت رفد جد هدزعاسل

 3 ۱۳۳ ا

 دلا) و هدنزو رقف هلفاق (رفدلا) رار درفت هللادبا هبات یاد برع ضع و ردلکد مولعم یتاقتشا نکل
 هاب نالوا رازغرموا رطمو شکلدو بوخ تیاغب هدنزو یزج (یرفدلا )و هدننزو هرقن (ةریفدلا و
 ر هلاه رده ارقد یدرفم روند هراجاغا نالند لره یراق دباب دب ورک هب هعصآ هدنن ز و نافع (نارقدلاو

 :الصا بولوا هدنغلا را راغاط هدننزو هرسود (ةرقودلال ردبدآ هردرب هدنن رف ءارفصل | یداو هدننز و نالس
 ]ال امف تابن ال لابطا نيب ةعفاو تن اك اذا ةرقود ةعش لاق روند ه هصرع قجآ یلاخ و ربق نابلوا یرثا

 از بابلا نم ارقد لجرا رقد لاق رد هنسانعم قلوط یک دفق یفوج هلکطنا راثک | كب یعاعط مدار هلنیتصف

 ان حر و ضابراذ راصاذا ناکللارقد لاق رد هنسانعم قلوا رانغرم یلقل هجناب ناکمرب و ماعطلانم الا اذا
 د لاق رد هنسانعم كلغا غارفتسا ىشان ندنفلنوغلوط كنهدعمو یدن اذا ناکلا رقد لاقت رد هنسانعم یقلوا
 ذا تاسلا رقد لاق زدهتسانعم قل وا رظنعشوخ و فیطل و ناو ارف تاب راسو راچو *للا نم ءاق اذا لج لا
 لاق رد هنسانعم تافانمو تفلاحم و ةمیفلا یا ة رارقدلابءاجلاق ر ون د هفلیحم وق هل رسکك لاد (ةرا رقدلال منتو
 اةرارقد هنافكساحم هب رسال لاقت روند هب ىجتوق ةفلابمو روند هتدام و بد شوخانو د و ةفلاخیا اوت

 راولش ورونل وا رببعتنام وط هلشرح هکر د هنسانعم نام روند ه وط جا یرلکدیک هغایا و روند هب هیهاد و تفآو | |

 هم وصخ یاة اقدام لاغترد هنسانعم تم وصخ هزرارقد و هنسانعم لیوا زس روند هنوطتس وا یسهلوتهریشتچو | ۱

 هرارقدو حب مالکبیاةرارف دیتا روند هزوس شوخانود وریصفیا ةرارفد لجرلاش روند همدآ رودو و |

 ا دارورفه روند وا نوا داهم اخ نا یدوب ا .تلاد (نرورفدلا ا) رولک راد اج كنظفل |

 ( روند )



 نوا یک روقع بلک ه لقلي وکد ب هرزوا سان امن هلنون و فلا (نارکنعدل )و هدننزو رفضغ (رکتعدلا) | ۳

 سی ۸۵۷ ی

 هدننز وفتک (یدلا)لردهنسانعثبخ و رو و قسفیدو رو ماذا دنزلاعد لا WESA قلوا روک

 هلروچ و هلوارتوتنامه بویغل ولع ندنکلک واف دوخاب ندنغلشاپ هکر وند ولو لوشدنز ودرب( لاو
 (:راعدلال رون د هغاهقچ روک نایمتیچ یشتآ هدننزورجا (رعدالالرکذیساک روند هجاغا انف و كشوک زسزوا و
 لاق رد هنسانع«تئابخ و روغ و قسفهدرا وب هدننز و هرعن (ةصدلالو هدننزوهب تک (ترامدلا لو هدننزو همارک |

 رتوت بویمابهدننز و فتك( عدلال رشا و ثبلن و قسفلا یاةرعدلا و ةرامدلا و ةراعدل او معاکعدلالهانموه |

 هلکل ردن وسن ساب یکی کر کز ونه ب ونوق هش هکر ون د هنس هلوقنوطوا لوشویدنلوارکذ هکر ون د هنوطوا نالوا
 امور ون وهن دروق اقا بلا د(صدلا یکی هخوم من و ہد زرہ شمقبچ ندقب رح ضعب لوا یک کسوک |

 ردفګ هلا هم لاذ ردیعما لرجاتندبا جارخا ندویق یتیراترضح مالسلا هیلعو انیدن یلعربخت فسوب صد ن
 دنسهلسق بعک ثراطاون دوخاب ردراب وسنم هروغپ سنج هریک درب مان عاد هکرون د هزل ود لوش (دیرعادلا)

 ةا لاق روند هنجانآ امرخ نالوا: زت وپ یشآ (ةرعادلا) ردرابعشنم ند هسیک مان سامان عاد د
 مش هدننز و روفصع (رورعدلا ردسابق ربغ ارهاظ ردربعادم یعج كنهعاد و حاقللا لبقت م تنا ذا ةعاد | ۱

 رادو چ اقلطم و رول وار وکو ق هکر ون دهن ول ل روناج یراکد د ليف هدننز و یظعم ی دلار وند هب هبام ورف و |
 كنه ر هدننز و لعفت(ع دتلا ال هنلوا لج هب هغلابمرکم ر دقلوا فصو هدامیاضتفم هکر ی دحراش+رون د هنول نالوا
 |یفتماجس اعقب عقب اداههج و رع دنلاقب ردهنسانعم للنیکرچ بونلد تیاغب یک خوسع یسهرهچو یول |

 هروک هننای كحزاش +ءوسیاة امد هقلخ ف لاق ردهنسانعم قلیوخدب هل د دشت كنار و ىح تالاد (نرامدلا)

 "ماکی دو یاد دوعلاق روند هب هتسارکز کو تسس و كر وچزسزوا (یادلالردصوصخ هتعبط و یوخو |
 یان هدننزو هجرحد (نژعدلا) روند همدآ زغکبسو قجا هدننز و رفعج هلا هثلثم یا (ژعدلا) "یدرر یا |

 | هکر ون د هض وح لوشهدنن ز وروفصع (روثعدلا ) هرسک و همدهاذا ضو ا ژع د لاق رد هنسانعم ك طا نارب وب و

 | من روثءد و هلوا شکوچ بونل هنخر لوق ىلع هلوا شمال وا فلکت هلتهج تفاطل و هسدنه و نسح هدنسان

 0 تالاد (عدلا) ردنداصصاثراطان روثعد هرزوا یلقن یرکسع و ة ةریثک من یا روثعد هل لاش روند ههریشک
 ردا بارخ و مده یب ک جرم لدیرل هنسن یعیدا غوا هکروند هه ود كکرا اناوتو دن لوش هدننز و لكس هل میک

 ( راکتعدالا )رد هتسلتمم ته زیم و تفشخ هدنن ز و هح ر هی ی یش لک رعد اد دشیا بعد لج لاشه هلو |

 شحفلاب لع نالفرکتعدا لاقب ردهنمانعم قمل وا ریکرش كرها مانشدو بس هرزوا هسیکر هدننزو ماجنرحآ ۱
 ا اذالیسلا رکنعدا اش ردهنسازمم كع روب قر هلآ هلتع رس یکم ق یوصلیس و ءوسلاب لع اردنا اذا |

ae 

 كن همحم نیغ و یصق كلاد د (رغدلا )ل شحفلاب سانلا یلع ءردن ناک اذا نارکنعد و رکتعد لحر لاق روند هصضش |

 یکچلدهدنزاغوب نداق هاد و هعفد اذا ثلاثلا بابلانم | ضد هرغد لا ردهنسانعم عفد كمروبقاق هتوا هلینوکس |

 تعفروه زغاذا "یصلاقلح تدلاق ردهنسانعم قم ردلاقیتکچلد هلیفم را بوصق ینیزاغوب كغج وچ شعت ود |
 تاذ و عبصالاب قلا زغ وهو  ضدلاب دال واین ثیدا مو ذيل فو حراشللاق + اهعپصاپ هناهآ

 ضد وهسیکت وعض وم ا تالاب عفدنفاهعبصاةأ رطالخ دتف مدلانم قلا عج وىھوة ةرذعلا هذخأت "یصلا نا |

 ترغدلاش ردهن انعم كما هی رت هلا ادغدب ینجوج و هطلخ اذا *یشلاب ؛یشلا غد لاق ردهنسانعم قم ردشراق |

 هت ورااغ هتعضرااذا "یصلات ضدلاقب رد هنسانعم ثكمرزما هلیهج و قعر دنا ینج وجو اد ے0

 كمربک و تام یتح هلغض ادا هضد لاق ردهنسانعم قمردشتیص بوصبق هرب راطرب ردق ها وا لاله یدآر وا

 لاق ردهنسانعم قمردلاص بودا موجه ندرب یک پوط هرزوا هنسر و لخداذا تیبلاق ضد لاقت ردهنسانعم |

 اذا عبارلا بابلا نم ضد هغد لا رودس ا هد كلبا دابقنإ هلنیتعف (ضدلا ) تبلت ریغ نم مهعلع حقا اذا ميلعرخد

 هنسر هدرلن و هدننز و یوعد یرغد و ضد و هقلخ ءاس اذا لجرلا غد لاق ردهنسانعم ق وا یوخدب و هلسنسا |

 شش و معما ید و ضد میلع غد لا ردهنبیانعم كلا موجهندرب بویطت ربا یک بوط هرز
 مملعاومصتا ییعب مه وناضتالو ماع | ورغدا یاهارمک ءارغد ولا ره اب یرغدلاق ناسا رم لاقبو تبلت

 رواطبوزود یالایرلنآ بودا موج * یک هقعاص ندروغوارب ةتغب هرزوا ودع رکسع نمی مهوٹیلتالو دف

 موج و هلج ندرب ب اب زوم و ا هلیصف كنیغو كي” (:رخدلا) زس هيمرب و نادیم هفلعاب | ۱

 (دورخملا) یرخج اهراعک نامو اب ی یا توقد به تعقو لاق روند هکنج دیدشو دنت قشراق نالوا |

(1-۸) 



 أ هنعطاذا لوالابابلانم û خراب هو ناف ردهنانعم یا اكتر و داغدا و ورنمکسندلا) وارو

 | هکر اهرسد "یشوهاعا ةاکز ربنعلا ف سیل هل تيدا هنم وح راشلا لاق هعفداذاهرسد لاش رد هنسانعمققاق هت وا و
 | رد هنسانعم ناف واتس ا و حالصا هلا راسد یب یکو اھعماجاذا اھ رسد لاقت ردلمعتسم هنسانعم كليا عاج و همفد یا

 هب هلخدااذا هيف راسدلا رس د لاقت رد هنسانعمققوص سسک هللا روز هب هنسن ر و راسدلاپاهمصا ان تر
 الج رلاق ردشلک هلیس هب تلآ ةغل ابهر ونل اوا قالطا هعایلباریثکر دذ وخ أم ندنسانعم عاج هدننزوربنم( رس دملا إل ةوقب

 : اک ندر ونند هطالهو هب !لوشو هتناعن راعسم رون د هرسک |هدننز و باتک راسدلا )لا عاجیارممدم

 . | یعججرد هحماوا یرابک ی رلکدت اریبعتوادكن زکد برع رولوا را وتساو بیت رت بولیناچ هنب رب یرب یرا هتخت كنیک هاکنآ
 | هنسانعمهنیفس رون ده : یک هکر ول وا عجندنس هلک ءارسد هلنیتص رسد و هلنیتعص رواکر سد وهلی كلادر و لک سد
 هدنزورهوج ( رسوملا) نویی نهوا تو یوص نکررو

 ۱ روی ءودتکر ا لکیهلا ظع و امر

 | هنادو هلیسهدش كنولو یرسکكناز رار د نزهنسهبح نالوا لصاح هکر ددآ تاب سود و ردهمسود ین وم
 1 قلوا فرح ندرسود رادوچوررد الو ناب هدرلر ضعب رتب هدنغلا را یادغب هکردب راکدند رادوج هدنکرت

 1 روند هنالسرا دیدش و ته و ردیعما یالآو یرکسع ةصاخ لرذنم ننامع ند ع ءا ممارس ودو ردظ وعلم

 رول وا هرجا یادغب ردهنسسن یراکدد هج ولد هکردیسا ناوزو روند هب هنس عدق شلاق ندنامز یکساو

 رکد کردشؤم رس ود هاه (ةرس ودلال روند هرک ذقلقم ویربا و ردیعسا كنآرب و ردک اردا.دسفم ندنآ ردح

 (یرسودلا) و ( رسودلا) و هدننز و طبالع ( مماودلا) رد رب یتفیچ هدزغآ هکرد هنسانعم هغضع و یدنل وا
 لاق روند ه هقان هدنورو تسج (ةرسادلا) روند ههود ددشو دنتو یرا (ینارسدلا) و هدننز و یرهوج

 [ راوخ هفولع و كن . زال یریم هدنآ هکر وند هنا ید رفد لوش هلبع كلاد (روتسدلا) ةعی رس یا ةرساد ةقان

 | هفولع و هفیظ و و لیصحت ی رم هلتعجا رعاک | هک دتا اضتقا هلغل وا موسرع یرایماسا كنس هغ اط یرکسع نالوا ۱
 4 ندتعاج هدنلوف تاعامحل ةل وعملا نه هنلا كفل وم» یکیرازفد كندنفا ییما رفد و رادزفد الاح رونلوا مظنت

 ۱ هرز وا یتملصم یاضتقم كب رب ره كتاهج باب را راسو ماکح ةالوو نیطالس هللبپ رد هموق رم فئاوط یدارم

 ۱ هکرد رعم ندیسراف روتسد هلبصف كالا دیتعب ردربناسد یعجیرد زعم یس هلک ر وتسدو رول وا یره هملب واررب
 1 نم رانعم ددمکی وبولسا و هدعاق و یلاع دنسم و ردص و رفظ و هداف یکی کیدن د هلا تسدردبکر م ندرو هلاتسد |

 9 ۱3 ا هاتبسانمو قالطا روتسد ریز وو هرففد هلغلوا دن رنانعم تقایلو بحاص یم هلکراو بول وا

 روتسد هلیعض كلاد بود بی رعتو یک یراکدددروهکر یددر وتسد بودا "دم یوا و هلج نم و فرف هدعب

 || هع رو ردینیم هنغیدل وا هلا د تراشا تزاحا ات دام ردلهعتسم هدیسراف هدهنسانعم تزاحا و نذا روتسدو رلیدب د

 ۱ یفلاریبکلا رب زولاو "یسراف د رغم هطبا وضو تاللانیناوق ديف عج یذلاتفدلا روتسدلا»هدعلاطم ٌةیشاح هجرت

 هجا رسا ینبکا وکب اسح كن هنسره هدنح الطصا موج لهاو ردققاوم هنت رابع + سانلالاوحا میجیف عجرب
 [] ةععوصو هنسانعم هبرق رون ده وکه ليغ كفاکو  كالاد (ةرکسدلا) رونل وا قالطا هتفد و هفیحصیراکدلیا دیق
 كنج و بارمش برش E 05 هشناطجاعا و روندهب ه وتسمضرا وروند هنابهر

 _ |[ هتراعو ءان لوش ضعبلا دنع و رونل واقالطا هد هبهدکیم ردن راکدناریبعت تابارخ که لوا یهالمو هلاغجو

 3 | هدهماقمیصکیا نوا كن رپ ره مو ک اند یجب هلوا ل مشه یت ی هدنسه ر وچو هدنلکشرصق هکروند

 | هاهو هنابارخ یراکذید قالواب یتعیروخامهرکسد هرزوا ینابب كحاّرمش هلجلاب هدنن رابع ة ةرکسدلایف تي واف
 | شورا ون یدارم كفاؤم سپ ردلقشم یتوی و تالح هکروند هن راکدد شورا و هدنفارطا هعلق تلذکر وند
 1 | ه رقرپ هدنساضف كل رهن هرکسد و * یهتنا ردشمالوا مهفنمیمانعم نادنچ كنهيبشت هرصق نکل ردقجهلوا

 | ردیدآ ه رقرب هدن رق نابارهش كلذک ردنداروا یرکسدلا نب سلا ندجا نب روصنم ندابدا یاس ۇر رددآ

 ینا ن نابآ ندنبثدحم ردیدآ ه رقرب هدنب طتسا و هلا دادغب و ردندار وا نورکب ندجا یه یدادغب بیطخ

 | تاب ربهرز واقیا ور عاطقلایاهدنزورس ود (رصودلا) رددآ ه رفرب هدنماضق ناتسزوخو ردندارواهزج
 | كلاد (ةریط ودلا) ردقج هل وارس ود هروک هنناب كحراش + راصب یتیکا بوازواو بوت هدنفلا رانیک | هکر دیدآ

 ] اق كنيعو كلاد (رعدلا) هنسانعم هنیفسلا لثوکروئد هننمود دوخاب هنجق كلبك هلی رسک ك ناطو یھت
 | بویملولع هلغلوا زمارب دوخاب شاب نوط وارول وا ردصم صدو داسفیایدهیف لاش ردهنسانعم یهابتو داسف

 | بویمتیچ یشتآ كمامتچ و دقت لو نخدا اذا عبارلا بابلانم اعد دوعلا رعد لاق ردهنسانعم كم وت نامه

 ( روک)

1 



 ۱ !:یمهکیردو ردشف وا تبسنء رد هدایض وافص وقن وردک اب وکهکرب ر د ح راش + ردزاح هلی الث تاکرح كالادهدن و و 1 ۱

 | نالیغاص رد رنالوا راومه یدازوا نوزوا نالوا هاکیاب هکرونل وا قالطا هنسهداج تو هلنیتعف (رردلا) | 1

 | یراکد یک اكو هلی تلاد (ةراردلا ردیعما كنلوکوصر, هدنراید ملسون و ردندلاجر مالعا هل تلاد |

 ِ رارریک | لو ر هردن ود هدلا رد هن سنرب هدنلکش هیلا كچ وک راردا ریبعت نام رکیس هشاط ناکرت هکرونید هتلآ

1 

 مو

 تم رد بم هی دو تارا دل 0 ر ددوام نداد نل وواو الهساودغوا !دشادعاذ |
 هدننزو ریما ( ر ردلا) و( “رادلا)ریثکلا رطلاب رد ناکاذا راردم باح لاش ردفص و ه اح »ندا بص ریثک |
 | (ةردلا) ؛یضم یا رب ردو راد وهف جارسسلا "رد لاق رون د هثیشنال وا رادایض و هدنباتردراقصو ندنسانعم ءایتض |
 E r E واوا موب دامتسمدومن او

 ۱ *یضم د ا رولوا فصو اوت سو یارو ض8 ریسک ۱

 ار "رابع ندنسمادلراب كمقفیسلا ید و» یهتنا یدنل وا ناب هدنس هدام ارد کهن رونل وا لامعتساهد هلبا ء هزر |[
 هقارشاو ءول "الت یا فسلا "ورد نسحا ام لاق رد هلیقرط هییشت دوخاب تی ردصم یانیم دوخاب تب 8

 رونل وا قالطا هنسوش راقكن ه اخ تببلا رردو هدصقیا قیرطلا رردنم كالس لاق ردشغل وا هشت هنسهتشر كد وس | ۱

 (ند) اهبهمیامرلا رردیلا هج وت لاق رون دهنسهترک یکیدسا ثالب خش رلا رردوهتلابقیا یتب ررداتیب یتبلوقت ق

 | كمردتا رود هدنرزوا كنغمر شاب نوا ضرع ه یشم قوا یغیدای ی وا هلب مک ك نہ زمه( راردالا) |

 | ردهنسانعم كىكوب مکشب ورک |هدهروک ذم "هرا ردکوب و رفظلا ىلع هرادا اذا ارا ردا ملا ردا لاقب ردهنسانعم
 یکی رکی یدوسراوطولدوسو هارودةدشنمفقاو a کی تحاد دش هتلتفاذالزغملا یا ةراردلاة ًارلات ردا لاق ۱ ِ

 | هکرحاذا *یشلا ردا لاق رد هنسانعم كلتا كىرى هنسنر و اهنبل "رداذا ةقانلا تردا لاق ردهنسانعم كا ناور
Êهّتبلح اذا مد 2. را تّردا لا رونا اوا لامعتسا هنسانعم قققا روت فک رانا دزو نداه* ع رو  

 تسج لوق یلع یوقو دنوق یعادناو قیض یس هینب رب ردو یدنل وا رک ذ هکهتن ردردصم هدننز و ریما ( رب ردلا لا
 : (نادلا) و هدننز وروبص (روردلا )ل اع رش وا | ردیتمقلمنا زتکمناکاذا ر ردسرفلاق رون ده هادلالاح و

 ۱ لنیتمض رولکز رد جبر ورد لبا لاق و ر دلارثکی ازاد ور و رد تف لا رول وات هنا ون نا 8
 0 ید هلا رصق ویسهدش كنارویح ك رالاد (یردودلا) هدننزو رافک رولک زا ردو هدننزو عكر رولکر دو |

 |" یګو بهذ یذلایا یردودوهلاش روندهب هسکنال واردنا هطلوا هتوا یرباقاد بج ومی وهدوهب هدنزو ||
 دن لا ره رب واو (ئ "ردردلا روند هب یکن وزو ئا !ه اخو هنسانعم ردآروند4 ىش نک قاشط ه دودجاح ربغیف |

 | یو تنی اقوچ ك ند هغ ید وسرد مسا یک نآ وهدننز و هلحت (ةردتلا) رد هنسانعم ی” ردودهدنز وی ۱

 رشید كاذكمدقم ندزع لوف یلع روشدهرارب كجهت یراشید كنعسف قحوجهدنز و ده ده (ردردلا# ردهلعفت

 تددقو ضف اش حصتلا لبقت لی + م رو هتفرکف رکاب یتتییعا * لثلاهنم و رون دهن رار هرکطندکدل وکو د |
 كديلقز زجام هدماکنه یعیدل وا ناکسک اتد ین نس ع روند هشید نکس ک هلندتص رشا ارک كردارد |

 ریپ هسیا یدعش كدیا زنا اغصا اعطق یعداشرا و یعدنب نکیا ج کدا رم كدل واری هلکلک ود دارا شید هسیا یدعش |
 | لاثما و ردشۇم لعف هلکلنا دارا تن دچا زرو یک e ییغتسم نرتهصت رک ز هلذل وا ۱

 یسرافهکروندهرب نالواهرزوا نایلغ و شوج یب وص هدنطس و كنابرد هدننزو روفصع (رودردلا) زل واربغتم
 فسا تق و لا زاواصالخ یک نشود ها روا هلغل وا یتنروچ رونل واریبعت لانق هنکچ وکو بادرکه دیک و |

 هدناعرح لحاس رودردو* هیفتعق و ةنيفس لسناطق ساسالا ین لاقه وام شیح رحم او عضوءوه و رودردلاف ۱

 | یتا كل هدوکن دکل زوم هدننز و لزازت( رد ردتلا )رار رد ځد دسالاخ هر یسلپ وا ردک ان رطخ هکر ددآكزاغو راط ر |

 | كلءوک ی يش رپ مدآز سشیدهدننزو هلزاز (ة رد ردلا ال تب رطضا اذاةمحللا ترد ردت لاق رد هنسانعمكم هرتد رد رد |
 | تعم لوقت روند هن زاوآ سوکو لبط هدننز و رات رب (رادردلا]لاهک الدا ةربلا عج ردرد لاقي رد هنسانعم

 ردندآ عضومرپ هلیس هی رغصم (تارب رد ردن راکددجاغا هراق هدنکرت ردیدآرصرب و لبطلاتوصیارادردلا |

 هرزدلاق رد هنسانعم كليا عفد هل نوکس كن هم یا زو یخ ثالاد ( ر زدلا) ردموس ممهدنسهدام ردهد (نب ندهد )|

 هرامزد) داال ادزد | 1 يران زیلا "یعفاش لا هیقفل | بشاشک نیدجا ردیدآمضومرپ هل ریس کٹ الاد



 ۹ ۸۰ س تم

 ۱ ۱ قالی روق هنوز یاد راپ دما دن رزوا هلبرسک كلاد (نارجدلا وخر یا رجدنم لبح لاق

 | روهظ (روحدلا) و هدننزو رع (رحدلا) فاذا لجر لا رجاد لاقت ردهنسانعمقجاق هدننز و هلعافم (ةرجادلا)
 كالا عفد و هدعبا و هدرط اذا ثلاثلا بابلانم اروحدو ارحد هرحد لاق ردهنسانعم كلا داعبا و درط هدننز و

 ندروک ذمیانعمهدنز ور وبص 6 روحدلا )و (رحادل ) هعفدایا * ناطیشلاانعرحدا مه + ءاعدلا هنمورد هنسانعم
 و ردهنسانعم قلراو هکردیفدا مو هدننزو هجرحد (ةردحدلا) ردهن رلانعم عفاد و دراط ردفص و

 زو هجرحد (نرجدلا) ج رحدنف هج رحدیا ردحدتفرحط ردحد لاق رد هنسانعم قفل راو هدننزو جرحدت

 0 دخدلا) رددآكجو كچ وکر هدننز ور وفصع (روجدلا) اه الماذا ب رقلا رچدلاق رد هنسانعمقمردل وط

 بو هیلع و ءاح لاق رول وا هايس دوخاب قآ هکرددآ شاقو بوث دیشجرب هلباوکس كنهمجم یاخو یصف تلاد
 ناناوا جن لو یلقویچ وا هرتولق هر وکه نا كح اش« دی عمیمران دن ددوسا وا ضیا بوئوهورادخد

 ب یتافا بحاص و یدا صوصح هنسهدیشو یهاش تخ لصالاف ردقج هل وا هماج و یلاهنو فشراچ
 هج رحد (تردخدلا) هنسانعم بهذ رونل وا قالطا ه وتل 1رادخد و ردقج هل وا یلامن و بو نال وار ّوصم

 لا) و هدننز و روهظ (روخدلار) هبهذ اذا *یثلا ردخد لاق ردهتسانعم كما نّرزو بهذم ی هنسرب

 ذا عبارلاو ثلاثلا بابلانم ارخدو اروخد رخد و لجرلارخد لاقب زد هانم قل وا لیلدو راوخ هل زرتحف

 :هرجد (یرجدلا) هلذا اذا هرخدالاق ردهنسانعم كلنا لالذا و ريق هلل رسک كنهزمه (راخدالا) لذو

NTNهنس نه هم قمالقص بو رو بوتر وا ی هنسنر واه الماذا ةبرقلارجخد لاق  

 ۳ ۰ انان ر شاد جتكلارو یحصفكلاد 6 ردلارپ هاطغ و هزتساذا "یشلارجد لاق

 رضا و تکرح ردع وضوم هنسلتا دوت ندرخآ * یش كئبشرب هدامو هروک هننایهدر اصب كفل وم » سفنلایا
 ردو * یهتاردبعشنم ندن راس "یناعم هلبا رهقالعوب رونل وا لامعتسا دپسانلاب ید هدنسانعم ؛یبشلا یف |
 وچ دوسرول وا ردصمّردو ردردصلاب هیعست وب هکر د حراش » اهنبلیا ةقانلا ردرزغ لا رونلوا قالطا |
 قلوا ربخ صحو فرش هدنناذ دوسو ژن اذا یناثلا و لوالا بابلانم ارد نبلا رد لاق هنسانعم |

 ج یتعی 4عیا*ه رد هلل + ءاعدلاوح دملا ف یهلوق هنمو رونلوا قالطاهبوکیت رثاو بوخ لمنالوا رداصندمدآرب 0

 . رم هما نوم نده شب هدهع تافاکم هدنلباقروپ علم می |

 هلماعم و عاتم كل رازابو ردشل وا یدعتم هلا اب هدنوب و هدقدل وا "بصنم لیراه لیراه رومی ندنولب رربد |
 سم هنسانعم قلوا قشم كب هنسنر و اهعاتم قفن اذا قوسلا تّرد لاقت ردلبعتس هنسانعم قلوا مار

 سانعم قل وا رود لیرف لیرف یک کرک هرزوا قذرط قوا روردو نالاذا ؛یشلا رد لا یکدوس
 یتماقتسا نسحو یتتالص رارردن ود رف رف هلةمرب شاب عاص بو وق هرز وا یغنرط كغمر شاب لوص یتجوا
 : دلراب لراب لراب هنسنرپ و رفظلایبع انا ورد راد اذا !رورد مهسلا رد لا راردا نوجا تئارا «یرتشم

 ارلهنس ۱و تاراز تعنع و جارخ ردو ءاضا اذا جارسلا رد لاق کدوم نالیغاص ردهنسانعم

 یسهرهچ بول وا هتسخمدآر و هژانا ژک اذا ارد جارنا رد لاق زدلبعتم دنسمانفم قلوا ناوارف یادراو
 زن روذلا نیبابلا نم ر رد و رد كهجو رد لوقت ردلمعتسم هنسانعم كار لد بواکه نرب هرکصذدقدل وا ریغتم

 نت "دعندردا ون هلک كانیع فا قم هچرکه کر د حراش × ةلعلادعب نسحاذا ارد ردانوه و عت اب رد و

 ا روند هدو یدو هل سکكلاد (ردلا) ردندعبار باب یکی س ەین لم "لم هکلب هل وا ردان هکر دلکد ندنلاث

 یا امت رد رضاه لاق روند هنسخآ 0و تیم لو نارا وو رل یا رد تاج ةف

 رونل وا قالطا هد هج ابرق رار دا برض هلکن یکی چاق هکر ون د هثیشیراکدیدهروط هلغ رګ ه دیکر ت هردو هتژ کو
 .هنسانعمقل وا بلاط هب هکت یک وژکا ذا نیلا ردنسا لاقب ردهنسانعمقل وا نا وارف دوس هد هم ځ دوب (راردنسالا)
 _  لصفاتدارا !ذایزعلا تّردتسا لاق رولوا شلوا بلاط هنبلّرد هکاب وکر ونل وا ریبعت كنس وک هکر رلهعتسم
 1 !زد.نمرفلا رج لاقي ردهتسانعم كم رکس هلثلوهس و قفر لوف ىلع كحرکس كب هل ثلاد ( ر ردلا) |

  Jادعاذا (



 ۱ تتر ل ا تا دم اس

 تیب تخ تباج N اقا 1

Ao B=هه  

 هی 6 رد رددآ ه رق رهدقارع هدننز واضلز (یریبد) ردندا روا یذج كن مانناطقلا
 ةلبجو ردسقل كنهسک مان یدع ن رج هدننزو ربا (ردالا) رویا دا نی ا را ن قحا ندد

 ردیا ك الی عور هلی هی رغصم ا( ریدالا رز رایدلیا دع ندیاعصصا یو راضعب ردنبقل "یدنکلا سيق ن

 هزو هبرضنمیا هرودالو نالف ج رش نموهسیل لا رد هنسانعم .هنوکو  لکشو تباب هدننزو روت :(رودلا )|
 ۳ كن هنلثم یا و یک تلاد 6 رثدلا) رددآ هدر ەد زق ربط هلیعض كنهددشمیابو یصف تلاد (4 روب دالا

 | (شدلا )رد لاوما وراد نالامورثدلام لاق ردردصملصالایف ارز ردربارب یعججو همشلتو یدرفمرون د هلام قوچ |
 زدیم | نصحر هدنع رثدوردع رفتم ندراثد هداموپهروک ها كاسا × عسویارتد ه ویف لاق روند هریک هلنیتص#

 ارولد مس را رتدلاش رد هنسانعمقل وا لحم وو ياق ر رار هکردیفداصو هدننزوسورد (رودلا)
 ةع كن هیهلاراکذدا بلقلاروئدو ردنرابع ندقغون وا كاج ىيشره سفنلا روئد و سرداذا لّوالا باسبلانم

 | تيدا ةباہنلا ف لاق ردشلیا مست هشدح وبشا و فلوم» ردنرابع ندنسملوا دوان و وع ندنورد

 ۱ اهنایسن ةعرس سفنلا رول د واهنم هرئاحا و هّلارک د س ورد ینیعب چ رو دلا ةع رس ابن هللا رک ذی بولقل | هذه | وئداح ۶

۱ 
۱ 

 | ینادفوجهنسار و قروااذااروئد رجلا راد لاق ردا راثد سبلت هک ای وکر دلمعتسم هنسمانعیتغلقاربپ حافارودو ۱

 راد لاقب ردلمعتسم هنسانعم كفل ر یکه ماج و مدقاذا ےسرلارثد لا ردمزاتسم لاما و چ هکردهنسانعم یا

 هنسار دوب هدننز و لاعفنا (راتدنالا) ؛یدصاذا فیسلارتدلاش ردلم متسع هتسانعم قلاب جو حتااذا بوثلا

 | روند همدا نکنشوا و لب ذنهدننز وروبص(روئدلا زرد ییعع مس اردن لاق رد هسا-قلوا وه ناتو هی

  هدرارانکو هدنسهناخ ام ادجراخ ندنس هباثم مداو طقاس بویل وا هرز وا تفلا وسنا هلس اتو "یطب یاروئدلجرلاَس |

 ادار موونلماخیارود لجر لاش ردفان راد هدانعیکیاو و رونل واقالطا ه هسک مزالم هب وه وا |

 | هدننزوزنبا (رتدالا) «یدصیارثاد فیسلاه رد هنسانعملفاف و ثالاهیا رثادرساخ لجر لاقت رد هنسانعم ثالاه

 هدننزو لعفت ( ردتلا  ردلضفم یعوهفم تنیمنکیا لفاغ یا رثداو راد لجر لاقب روند همدا "۲ لفات دوب
 ردن لاقت ردلړعنسنم هنسانعم عش آ 4 یشید كکرا و هب لقسا اذا بوثلاب ردن لاق ردهنسانعم كعرو هب هماح

 ی هسرف لجرا ردت لاق زرلمعتسم هنیانعم كج : بوارصص هرزوا بوک عو اهفسن اذا 2 دقانلا لسا |
 | نالف لاق نوهکیدلیا تشپرد ینلعاف رونل وا قالطا هصضش زکک و نوا هدننز و رک ذتم دنا هبکرف هيلع |
 اروند هسابل نالوا سام هدب راعشر ون د هن هماحو بوت نانلوا سبلته رز وارامشهدننز و باتک اند )نون ًمیآ رز |
 "قوفاموهو راثد هیلع و ءاج لاقب یکناتفق و نوب ز روند هسابل تسوا راثد سپ یک رازا و هط وف و كاموک |
 | ردرا دع راثدولغ واو راد ن براحمو یعباتلا راثد ن دزو ىضلا ناطق راثدردندیماسارثدو بالا نمراعشلا |
 .میسرلار ادن لاق ردمزلتسم یهابو وح هکر دهنسانعم قلوا یکنادقوح هنسار جدو هد زو لعافت (یادنلا) |

 ۱ هنلام هکأب دد همدآ ندا ماقها ام اڊ هدنتاع رو را و دیقت نسح هرزوا یلام هلی مسک كالا د (رثدلا) مدقاذا | ۱

 | ريتك ل ام هدف لاعتفا هلیرسمک كنءهدّدشم لاد و كن زمه 6 راثدالا) هب مایقلا نسح یا لام ردوهلاق رول وا راثد |

 .حالصا ینساوب یدنکشوق هدننزو لیعفت 6 ریثدنلا) لامام ارثد یتقا اذا لج را دا لا رد هنسانعم قمازق
 | لاقب ردلمعتسم هنسانعم قمی راشاط نوجما رس هرزوا لوتقمو هشع ملصااذا ریاطلا رد لاق رد هتسانعم كل |

 .(یبدلا) و هلن وكس كيج و الث تاکرح كالاد ( رجدلا رز رضصلا هيلع دضن اذا نوه ءات ىلع لستقلا رد |
 . بورک ینیرومد نابص 1 یمهچ هلال تاک رح كالاد رجد و یک ءایب ول روند هب هل رکو ندناب وبح هلنیتم |

 هدنزرط كال وا لوش هلبعص كاد (رجدلا) راردا ریبعت یکک | نابص هکروند ه هبشخ یرلکدلیا راوتساو دن |

 یرلفد را ووص هجتاب كران | وچناب بویقاک !یمغیتک هل واز وکز وکی کو کز وسو ندرومد یید هکر وند هبلع |

 | لجرلارجد لا رد هنسانعمقلوا ربع هلنیتص# (رحدلا)رولیکا بولیکود هال رتندن آ مغ هک دنک هوا یرب یک |

 ۲ نوح رس و حج ره اذا سانلا رحد لاق , ردهنسانعم قلوا هدیروشو حرمو حره و راح اذا عبارلا بابلانم ارجد |

۱ 
 “ياعم هدنز و نار 8 (نارجدلا) و هدننز و نک €( رحدلا و کان لنزار حد لاق ردهنتسانعم قلوا |

 روند هعاریط هدنز و روفیط (روحدلا  یب ؟یرکس و یراکس رواکی رجدو یراجدیعجب ردرافص و ندهرونم|

 لام : رول وا فص واةغلاماضعب هروکة ناب كحراش » همالشف یا لیلا رو دف هتتج لوقت روند هک

 هانزتیلا یلا براش قا ا روعد "یشلاش رونل وا ق والطا ه هنسازو قتمارفیکنر روحدو مظمیار روحدلیل | ۷

 روند 4 هنسن تسسو كشوکهدننز ورنه جسد زوتلوا ةتسیثلارف تاننیغب توا قو



 ل

 | هنسانعم ءاتبلا فرفر رونلوا قالطا هن راکتا نالوانیش هرب كنات و روند هنان یراقدباب هرز وا راپ وق هعشا نالوا
 | روند هننناهنورخآ كغلموق هلباه (ةرادلا)) روند هنبحاص لروک ذم راد ندنراف وا راق هدننزو رواحم ( رادملا)

 ةع زهلا یا ممملع ةربادلا هللا لمج لاق ردهنسانعم برطایف تعزهو هرخآ یف یا لمرلا ةربادیف اولزت لاقت
 لاق روند هریکسنالوا هدنتس وا یس هل وا كناسنا و ةمّوشم یا ةرباد ءأرما لا روند هتروع نالوا هموشم و
 یتغایا هکرونل وا قالطا هب ه وصنم یراکد شا ریبعت همراص ندنرلهب وصنم هل رای ر وکو ه وقع یا هنر باد برمض

 [ راوطرفاحا ةرباد و ةي رغشلاب یا ةربادلاب هعرص لاق ردا ع رص هنیمز بو الوط هنس هسکا كنغابا كعصخ

 | لالا ریثکو هنسانعم ح ورح روند هول هراب ( رویدلا) روند هریکس نال وا ىذا هنن روم یراویگلیب كنم
 هکر دلغشم یکو کش ب هدنجرب روٹ روب نم لزم رددآ لانمرب ندرق لزانم هلناصف (ناربدلا) روند همدآ نالوا ّ

 | ځه چتر هدنناب هکر دنابات بکو کر هروک هنلوق كماظن و رد ذوخأم ند رد نالوا هنسانعمرهظ رد هدنرب یک روا
 [ الع 6 ربادالا) رلربد صن الف اکا برع ضمب ردهدنلکش ج دوه هرزوا یکروا روث هلغل وا ید رابکو ک

 | رادالجر لاق روند همدآ نالوا زسا زوس و جرلاعطاقیار ادا لجر لاش روند همدآ نالوا جر عطاق هدننز و

 نالوا یس هلابقا لباقم هکهتن روند هه ود نال وا یس هرابدا هلیس هين ل وعفم عسا ( رادملا) دحالوقلبقال ناکاذا

 | هکرولوا كعدیوص یدرآیکوارونلواقالطا هناسناو هنا ویح نالوا اب یسنج ندفرط یکیا هلتبسانمو روند ه هود

 _ | كنءهود ضمب هل رسک ك ن هزم (ةرابدالا) هو نم فرص و ضع یا رب ادمو لباقموه لاقت ردلاقشاو موعدا رم
 قا لاق روند هلابقا هننالوا هدنکوا هک هن هلوا شلکوب هنفرط هسکا هکرونید هنسهراب كغیراینال وا هدنغالوق

  كنوبق ضمب و ةرابدا وهف ردا ناو ةلاسبقا وهف هب لبقا ناف تالذ لتف مث نذالا ف قشیهو ةرابدا و ةلابقا تاذ

 | هدنلکش هعیراکد د همز هدنراندرک ك نويق ضعب هکروند هنسهراب یرد نانلاص هدنزرط هم ندنغالوق كن هقان و

 ] باتکو بارغ ( رابدا) هلبرابتعا یراتهج روند هریادمو هلباقم هلا ويح لوارول وا هیبش هنسهراب یرد نانلاص
 r ماشت هلا هبنشراجسا یدیاراشل تا یقالطا یتیم هنن رامأشت هنسانعم ءاعبرالامود ردیع دق مان كنن وکه بنشراچ هدنرانزو

 | ل رسک كاد رابدو رولوا بم همیلغت هلک لا ربسفت هلا اب را هليل ینو هدنیعلا باتکل یلخ ماماو ردند هيللهاج لاعفا
 | رکا رادو هاداماذا ارابدو ةرادم هراد لاق رد هنسانعم تاداعمو هعصاحت رد ردصم ندهلعافم یکه ربادم

 ی وا یعج كنه د هکرونلوا قالطا هم ازهو عیاق ونالوا هدرلکنح و روند هن راقرخوص كج وک نالواهدنرقلارا

 | ليعفت (رییدنلا ) كالهلایارابدلا هباصا لاق رایا هرباد عطق هکر د هنسانعم كلالههدننز و باح ( رابدلارفرول وا

 - ] رکفتو هنقاعف رظن اذا مالارب د لاقت رد هنسانعم كا مصب فرمص و رظن هراک ماحنا هلکلشیدنا تبقاع هدننزو

 | كنس لوک هنو كن دنک دآر ب ریبدنو ردذوخ ام ندنوب یمانعم كل بابسا بوت رتو یعس هدننعض یتیشمت كصوصخ رب
 | 4 هلوکلوا ردترابع ندکلئا تیص و یی رالوا دا زآی ران [هرکصندنت وم هکر د هنسانعم كل عا قیلعت ییقتعكنسه راجو
 | كنکلامارز ردلوقعمریغ نکلردع ورشم قتع هنوکوب رد نع هقتع اذادبعلار د لاق رو دیدم ه4 راجو رب دم
 | هدقیلعت ده رهاراس ردا لاله ییسیدنفا هدنتصرف یسضعب و یک قیرط یلهلسلس ردا نم بول وا هج وتم هوم

 | مالکرب ندهسکو رببدنو ردلکد لوقعم اضتقا یب نکیا ع ورشم مما قالط هک هتنرول وا دازآ هلیلوصح كرمالوا
 ] دو هدننزو لعفت (ر دنلا ) هریغنع هلقن و هاوراذا ثیدطا رد لاق ردهنسانعم كلا تیا ورو لقنربخو

 | لات هلوقو هتبقاع ینرکفتو رظن ادارعالا رب دت لاق ردهنسانعم كلا رکفت و هظظحالم یتماحتارمس كن هدامرپ

 | عطف ندن رب یر را هسک هک هدنن و لعافت ( رادتلا )نآرقلا یف هبا وبط وخام | و هفتي فای هک لوقلا اورپ دب ړفا
  ندنآ هکردهنسانعم كمر وچ هقرا ه هنسرب ( رابدتسالاال اوعطاقت اذا | ور ادت لاق رد هنسانعم كما تفلا و تبح
 ] كصوصخ رو هلبتتسا دض هربدتسا لاق ردهنسانعم كمنو هکردیلباقم لابقتسا رونلوا ریبعت كمرب وچ ینو
 ۱ لاق و هردص یر ملام هفاع ینیًآر اذارعالاربدتسا لاش ردلهعتسم هنسانعم كلمب هدنرخآ ین هنسن یکیدلمب هدنل "وا

 لاق ردهنهانعمراثیتسا و رامتخا و هل وا یف فرعی ملام هرخآیف فرع یا لبقتسا نکی ملام رعالاف ریدتسا ساسالایف

 | "یدسالاورمن بعکو رد دآر اجر و ردیعم كن رد هلسق ر ندنس هلسق دساهدننزو ریبز( ريب د )هر اتسا اذاهردتسا
 | هدندرون یسهلمبق لیذههدننزز وربص ( ریدلاتاذ) رددآ ه رفرب هدنساضف نیر هدننزو هنیهج (هرییدا) ردنبق |

 | ردیعما غاطرب هدنفلاررا كغاط یکیا ص وصخ هنس هلق "ۍط هلا ءا هدننز وربص ( ربدا) ردیدآ كنهبقع برصرب
 ۱ ت 1 1

 ۰ ۱ نایلسن دمو "یربدلا فسو ن هللادبع نیدم ندننندحم ردبدا هب رقرب هدنس اصو رولان هدنن ز وربما (ربد)



ST 

 كمروتوکو كقلبا یهنسنر و لواذاارودو ارد لجرار د لاش ردهنسانعم كم ود بور و هقرا 4 هنسفرب |

 نده کرا و ځشاذا لجرلا رد لاق ردلهعتسم هنسانعم قلاوارییو اه تها هاب رد لاق رد هنسانعم

 نساو هوم دعب هنع هث دح اذانالفنع ثیدا ر د لا ردهنسانعم كا تیاورو لقت رخو تمد دم
 لاق ردهنسانعم قما غوا هنلیرود و رک ذ ساک ارود تل "وحاذا ج.رلا ترد لا رد هنسانعم قمرا و هرودلی

 تل ود هکر وند هفل رابدا و تبکن هلی وکسكناب و یصف تالاد (ءریدل ال روی دلا هتناصا اذا ل وهج ا ءان یلعلجر لاری د
 هنسانعم رکسع تع زه و ردهنسانعم ماجا و تبقاع و هل ودلا ضیقن یهو ةريدلالها نموه لاق ردیلپاقم لابقا و

 كن هل هل رسک تلاد (ةردلا را وه مزهنآ اذا هيلع ةر دلا تناكو هن رق مزها اذا هل ةر دلا تناک لاق ردلعتسم |

 بولو لو هبناحر هدن رها تیشم ینعل هرمها دیدنی نیل هی دون ملام هلو هنمو ردنهچ هسک | ردیلباقم |

 نال وا تدا و نالاب ورا هدنس هقرا كنمق هاد هلناصف ( ةر دلا ) یدلاقریصم و د درم هلکم هدا ل ولس
 ردهنسانعم قمل وا غاییترص كن هند هلنیتصف (ریدلا ردرابدایغیص عج ورد ر د ی زج عج روند هوادج و هضاب

 روند هراوط نالوا ضاب یترص هدشزو فتک ( ردلا ) ةردلاهتاصا اذا عبا لا بابلانم !ربدریمبلا ر ا

 ناتسآ یلاحكنه اد نالوا ای4 هاد نالوا غاص یلربص نعل + ر دلا قالام سلمالا ىلع ناه + لثلا هنمو |

 | 9ا ته یفیدلو راق ک ك ااو نابحاهمک 2 وا رک ا ءراب ءزای *یهدریغ |
 | زد هنسانعم ق وا اب قرص كن هند ځد وب هل رنک كن ءزمه ( رابدالا) رونل وا ب رض هدنروص ییا مات و 1
 ید بیر رم رزرو دهلعج اذا بتقلا هریدا لاق رول وا یذعتم هدانعموب و رد یعم ارابدا راما ردا لاق |

 ۱ هبنشراج و رو دلایف لخد اذا لحراا ر دا لاق رددنسانعم كيرک هنلنزوذو لوادا هنم رب دا لاق ردهنسانعم |

 هنسانعم كلل واو رکذ ساک زاید یرف اساذا نالفربدا لاق رددوخ ًامندزابد ی ایک د رد هنسانعم كف هلوب نوک |

 لاق ردلمعتسم هنسانعم كما لفاغت ندنشیا كناصصا و باسبحا مدار و تام ادا لبقلا ردا لاق ردلعتسم |

 هریعب ر داذا لجرلا ردا لاق ردهنس انعم قل وا غاب یم هود كمدآرب و دقن دص ةجاح ن نع لفاغت اذآ نالفربدا

 | كنغعالوف نکرونلزافو هود و رثک لام هلراص اذا نالفردا لاقت زدەنساتعم ىم وا یحاص ناوارف لام مدآر و

 | ءافقلا ىلا امنذا ةلتف تبلقنا اذا ةقانلا تربدا لاق رد هنسانعم كم ود هنفرط یسافقیکوب كفش نالوا هدنس هسک | |

 روند هلل نسا لباقم هابصداب هدننزو روبص ( روبدلا 2 روند لابقا هکم ود هرزوا یزو هرو نم هلق هک هت
 یرادا م ندابص هلغلوا ترد حابر لوصا برعلادنع ردلب نسا ندنفرط ق رشم هدنماکنه راہن و لل ءا وتسا ابصو

 هدرو نم ماکنهابص هروک هن رامتعا هام لوصا نکل ردیلپ سودا اتالم یردارس ندرو دو را

 ( ںیدلا ) رسا ندننایم سودل هلبا لیهرق هکر ول وا ل نانل وا ریبعت یطاب رود و نسا هدنس هرکی سوغ وط نوک |
 | لا هنم و یدنل وا لامعتسا هدتعاط لسسف هکه تن یدنلوا لامعتسا هدتیصعم هلتیسانم و ردلیعف ندر د هدننزورپما |

 | نکرکوب تورک یکلس .| ناوسن بید و ردشوشم فاریسفت هدارو هتعاطنم هتیصعمیا هرببدنم لبق نالف فرع

 | هلق فرمال نالف لاقت هنمو رونل وا قالطا لسبق هنلباقم هکهتن رونلوا قالطا هت یکی دکچ یرغوط هندزآ |
 | اشم كلواځ دوب هدننزو هلعافم (تربادلا  ردکعدردک ادا یب و نادان رب ین کوا ینیدرآ دارم هرببدنم

 هک نرود هنویق نالوا یمهرابدا رول وا ثنوم لوعف«ےسا ند هلعافم هریادمو تام اذا نالف راد لاق ردلعتس |

 ردصم كالذک هرادمو ةلابقاو ةرابدا تاذ يا ةلاقم و ةرب ادم ةاش لاق , رک ذ یساک روند هلباقم هن الوا ےک |

 ةرابدا تاذ اهلعج اذا اهلباقو ةرادم ةاشلا راد لاق هنس انعم قلق یحاص هرابدا یب هقان دوخاب ینوبق رول وا

 هلا هد دشم یاب و هلتاکرح ( "یردلا هادام اذا ات الف راد لاق رو دنا كدا تموصخو ا

 یارانه لات رول وای الا ارت و یار ف حونس هرطاخ دکشندقدل اا توف تعلصم یفیدل وا قلعتم |
 كلاب هدنو و رونل وا قالطا هزامن ناسنلوا ادا هدد و رخآ و ةج اطا توف دنع اربخا حسام وهو "یرب لا

 نرذلا مه ادردلا یا ثیدح لم و ےراشلا لاقردندنیندحم ن ا ردلکد اج یر هنیتضو رد هد لینوکس

 بسلا تاريبغت نم وهو هک اب ردالا ةولصلا یایال رب شین بسا یو هک ارد الا ةولصلا نوت بال |

 كیشره و هعب اب یا هرادوه لاق ردلیعتسم هنسانعم وریپ و عبات هدننزو راغ ( رادلاز لاخاىلع هاصتا و

 كن هنسنرب و هنم قبامو هرخآ یا هراغ و ءا دعالا راد هللا عطق لاق رونل وآ قالطا هسنماحا و رخآ

 هقوا ندا نارذک هوا بویلشیا ن دناشن و لصایا یوق راد هللاش رونل وا قالطا هنساسا و لصاو هنکوک |

 هکر ونل وا قالطا هق وانال وا بیصن 1 نا راقو فدهلانم جر ناکاذار راد مهس لاق رونل وا قالطا | ٣



 چا ةلمهلا لا دلا لصف ب

 FREY روئلوارعتهبا تاریخ E کر تئشام زاخا یا اتو رابلناب تا لا + هنمو روند هکلیا |

 | رایخو هراضن یا لالا رایخ هدب یف لاقب روند هم نوا بنمو هدب زک ت لام ېک ر ارش و رمش رول ؤا عجب ندنظفل

 ی نی لا دیبعو ردنوتاخ هفورعمرب ( رايا ما ردندنیعبات هل ن رایخ و ردیسسا كنسب وار یت ماما ردنداعما

 2 هدننز و رفعج (رینش رایخا) رلیدلیا دع ندنعبات راضعب و ندناععا یو راضعب ردفورعم هیقق رانا نب

 راکدید هبنش رایخ هدي ر رولواریثک هدنراید رصمو هب ردنکسا ردشلیا "دع ندرجش هلغل وا قاس ردینا فورعم

 ی یرابحاص تادرف ردیع هد عون رب هببش هر هلقاق لبا هددشموا و و هح وتفمیاب (| "و ربخا) ردیشع كنآوراد

 ر هدنساضف سدق هدنن ز وناریح (ناریخ )لر ول وا یریغص و یریبک ك نهلقاق ار ز راردمانای هلیع ونرینص كن هلقاق

 ۱۳۳ وراس هدنع و ردنداروا قوطن رصنواو "یعبرلا قابلادبعندجا ندمالعا رددآ

 كن ن رات رضح مالسلا هيلع وان یلعرپغیپ بیعشر رد دآه رف ر هدنساضق هبربطهدنز و هناتک(هرابخا) ردنادمه

 رل ط ومر ندنلاعادنج هدنم تالذکر ده رقرب اا ءاعنصرهش هدننز وهنع (هربخ) ردهدنآ یرارونا

 (ةرللا )ل ردیعما كن دج یرتلا "یبطاش بل نب هللا دبع و ردیعما كن ردب یلیبشالا مها ربا بیداو عاش

 E بازم کلا سرا هو لی )رتی نر ةندمهدننزو

 الا ةربخ) رددآ هبرقرب ندنلاعا لصوم هل رسک كنار و كناخ (نیربخ) ردیعسا ید كند مان یربطلا

 د هنسانعم كلا بلط رخ (ةراخسالا) ردلبج یکیا ندلابج همرکم ةکم هلی ءلرلاخ (ةردملا ةريخ) و

 میخ هکه ما بلاط قالوا ولربخندنهاکر د یلاعتقح عب ك رخ لا رسا لوقت وریلنا هنم بلطاذا هراختسا

 ۱ رب راما و او ردئدح یرایمنا رکب با نب نیسحو رد هلدبق ر تالام نب رایلنا ون ردا ناسحا

 ردندن اضصا هل رسک كناخ "یحانصل اةریخ وا رد راه اص یتا دم لاد زب دبع ن ربخو هش خو

 راد یا ٹن هربخ ردقل وا یحابص نالوا باوص نکل ردم وس ص هدننا ونع یحنانص هد راهه میچبهکربد | ۱

 ريخ یا نا ماشه نب دم هربخ وباو ردنشلنا ثیدحت هللا دبع هربخ وبا ردهیاصص هلیصق |

 دم و یرصلا نوربخ نب دجا و ردرلشللا ثیدح تیاور نج رلادبع تش هربخ و فافخ تش هربخ و | ۱

 و ردرلثدح نوریخن كرابمو نوربخن نسحن دجا ظفاح و یرقلانوربخ نرع ندجو یناورقلا ۱

 رآ هلنیتعف ( ربدلا لو هلی تالاد ( دلا ) ی ةلمعما لادلالصف ]و رديضش ءارک اسعنیا ینوریلنا |

 درو روند هنیرخ مو بقع كثیشرهر د و رون درب د و لبق هد عو سپو شدن هدیسراف ردیلباقم كوا
 هڙ یف یا هرابدا فو عملا لع هرابدا و هر د یلعو هردو رهشلا رد تاج لوقت هنمو رونی هنماجنا و

 حسف لبللا نم و یلاعت هل وق و برغم ا دعب ناتعکر لا سابع نب اّنع چد وا ر ابدا و هح سف لیبل نم و یلاعت

 رقو رد عجب ةولصلا باقعاىا ة ةرمهلا# دوجلا رابداو ىواضبلالاق رجفلا لبق ناتعكر او مولا

 ا تربدا اذایا موم رابداو تضعقنا اذا ةولصلا تردا نم میکاپ فلخ و ةزجو

biمدقم هکرول وا ردصم هدنروص یغیذل وا هلرسک كنهزم سپ تیفخوا تبغ اذا ام اقعا یف یا  

 ونل وا قالطا هب هق را و رون د نوکه دیسراف هنسانعمتسا رونل وا قالطا هتوکر دو رول وا فرظ یکے چلا قوفخو

 زوربص (ردلا)) هت وازیف یا تیبلاریدف ساج لاق رونل وا قالطا هنس هش وک كن هناخو هنسانعم رهظ

 تماتعهربات زا و لعلاةعاج هلیس هسب المقل وا هدن راد زا یر هنکیا ر ون دهنسیر وس كلراب رآ ةف كتيرا

 ۰ ندنس هرب د ار را یر او اک اورج

 ۰ .هدراناتسب هنسانعم هعرزلا ةراشم روند هب هعطق رپ نانلوا ریبعت كل وا ندالرت هدننب کد کا هکرولوا

 اج هد هل رمىکت لاذ رونل وا قالطا دن رایر واپ هکرکچو د و رون د ه الرام ود ر بيرج هکهتن رد رادقم یرلکدتا
 رد كمالک لعج لاق هنم و هنسانعم * یثلا فلخ روند هنفر ط هسکا كن هنسفر و ردهر د یدرفم رانو

 والا بابلانم ارد لجرلار د لاقت هنسانعم كلوا رول وا ردصمردو هيلع ج عمل و هيلا غصي ۸ عی اهفلخ یا

 نیلسلا نم الجر تیذآ ین او ابهذ ارد یل نا بحاام  یثاجلا ثیدح هنمو روند هغاطر دو تاماذا |

 | لاق رولوا ردصم هنسانعم قفزاب وزابو ةعاس لک داقر یا ریدلا مزالموه لا روند هغمو وا تعاسره ۱
 "دمو رزجاب رد بول وا هدننززرط هطآ هکر وند ه هيض را ٌهعطف ظیلغ لوش هرچا زکدو هبتنک اذا ارد باتکل ار د |

 رد ورد راج هد هلی رسک ت الاد هدانعم وب روند هلام قوچو هلوا رولبچآ هلکمکچ هاکو بوشآندنرزوا هاک هکدلیا ۱

 ورد وارو طقسو هزواجاذا فدهلا میسلار ږد لاق رد هانم وتود مدس هتوا پوچ ندناشن قوا روډو

 ( ههنسن ر)
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 I eee ی ی تا تا

 یک دنس هج یتح رونلوا قالطا هنعسق تآوربثک لام یا ربثک ربخ لاق رونل وا قالطا هلام ریخو + یهتنا

 هلبادندشت روند ځد ريخ هکهتن رونل وا قالطا همدآ نالوا عفنلا و ریطنا ریثکو رول وا ریبعت ریطنا حابص هه"

 | كناخ رواک رابخ و رابخا یعج كنو ېک یراظفل تیم و تیمردففح ندنوب هدانعمو ريخ سپ هدننزو سیک
 اند ینالوا ددشمو هللا هرهاظ تفصیسهلوتم تفابق نسحو مسیمو لاجج نالوا فحم ضعبلا دنع هلل رسک
 روند هربخ هدنلنوم كنس هلک ریځو ردلمعتسم هدنالوا فصتم هلا هبونعم تفص یسهلوقم یوقتو حالص و
 ریسفت و یک تاضی و هضب رولک تاریخ یعجج هروک هناي كحراش × ةلضاف یا ةريخ ةأرما لاقب هلباه
 نکم یسهطاحا ارز ردلوحم ههللا مع یمانعم كنسهدام ريخ هکرد ورم ندنرلترضح سابع نا هدنویعلا |

 ردندحربنادعس ثالذک ردراثدحم یلیپشالاریخ نرکبوناو "قلالاریخ نب روصنم ردندیماسا ربخ و + یهتنا ردلکد
 هلاراخ لوقتوریخ اذراص اذا اریخ رب لجرلا راخ لا هنسانعم قل وا ريخ بحاص مدار رول وا ردصم رخو

 | ریخا لوقناک كنم ربخوه لوقت رول وا لمعتسم یرهلوا لیضفت لعفا ربخ و ربطنا هيف تال لعج یا مالا تال
 | ید بعت لعف یک یغیدلوا لیضفت لعفا ریخو یدنل وا رکذ هک تن ردشفل رماع ون یلامعتسا هلا هزه كنم

 ۱ فذح كل منم مدیحتت رکو لیضفت ككرک هرمشاام لاقاک هشام لاشو هرخاام لاشاک نا رکاب 1
 كنایصا كنوب اریخ بیصتسیاربخ عم یا اریخ وام لا برعلا لوقتو یدنلوا رکد هکهتن رد تم هتاغل یراتابئاو

 ام هدارو هکر د حراش + یدنلوا فذح رللعف ندلامعتسا تژنک رد هنسانعم عم واو هکیدبا اربخ و نوکت ثبلتام
 لج هلعف ةغلابم یظفلام كلذک رولوا ید نوا عیونت ردنوجما مظعت د یتیونت كنظفلاریخو ردن وا عظمت

 ادیزناالثم راردبالاخدا یتس هک اماک | هدکدتا دارم رابخا ندنلعف تژکك ن هسکر راب عار ز ردنکءیجد قفل وآ

 هدنتمم ريخ اٌماد كبطاخحم هغلابم هدارو سپ ردکعد ةباتکلانم قولخ ایوک هنسانعم ةباتکرما نم رثرید بتکیام |

 ریلنا ریثک ی اریخ لجرلاش روند همدآ قوچ یریخر دتفص هدننزو سیک یمن یهتنا رول وا لوح هنساوآ
 كناخ (ریطن از ردندنیئدحم ریللا ن مهاربا ردنداقلاربخ و یک تیمو تیم ردففح ندنو ربخ هرزوا روک ذم هجو |

 مرک ااملاق ردهنسانعهداینب و لصا و فرشلاو مرکلا یاریفنا لها نم وه لا رد هت رانعم فرشو م رک هاب |
 (ریلنا) و هلیسسک كناخ (ةریلنا) ةئيهلا یا ریطنا نس هنا لاقب ردهنسانعم تفابق و تئیهو هلصا یا هریخ |

 لا ردهنسانعم كلنا حجج رتو لیضفت هرزوا راس ی هنسنرب ردراردصم هدننزو همنع (نریلنا و هدننزو بنع |

 یشلا راخ لاق ردهنسانعم كل ودنروآ بو ی هنسنرب و هلضف اذا ةربخو اربخ وةزبخ هربخهربغ ىلع لجرااراخ
 رول وا مساند رابتخا هربخ و * یهتنا ردرویخت نعم یسهلک ةربخ هدنلوف هللا ةریخ دمع الثم هکر د ح راش + هاقتنا اذا

 رولوا مسا ید ندربح و ردعا ندراشخا هکی کر ایخ رولوا مسا كلذک هدننزو همنع هریخو یک ءادتفاو هدف

 رکد هک هتل رول وا هنسانعم رویخت سپ رایدید روند ه هنسن هدیزک شغل ودنروا هربخ و هربخ راضعب و یکر یطت و هربط

 اذا هریغ ىلع هربخ لا ردهنسانعم كلا لیضفت هرزوایراس یبشرب یجدو هدننز و لیعفت (ربیتلا) یدنل وا |
 االف ريخ لاق ردهنسانعم كل هلاحا هنسیدنک ینیراستخا و محجرت كنرپ ندیکیا ینعب قلق رب یمدآربو هلضف |
 اذا *یشلا ریخت لا ردهنسانعمكل ودنروا بوس ی هنسنر هدنن زو لعفت (بخملا رایمنا هیلا ضّوف اذا ممالایف |
 مهنم هتزخاو لاجرلا هتټخا لوقت ردهنسمانعم ءافطصا كلودنروا دوب هدننزو لاعتفا (رامتخالا) ها

 هیدن هدننزو هبنع ردهریخ و هل رسک كناخ ردهریخ مسا ندانعموب مهنبب نم هتیفطصاو هتیقتنا یا مهیلع هنخا و]

 رک د افلا ر ولکه انعم ون ی دریخ هکهتن رون دهمدآ ولریخ كب ردلیعفت لعفا هدننزو لضفا (ربخالا و یدنلوا رکذ |

 سانلا ةريخ نالف هدنرکذم هسنل وا دارم لیضفت هلبا ریخ نو كنم ريخ لاقباک كنم ربخا وه لاقي ردششل وا |
 یسهلک ریخو هلضرعت فرح رون دنیتآر لا نمةربمناةنالفدوخاب زساه روند سانلاریخ ةنالف هدننوم و هلاه روند |

 هل رسک كناخ (ةریلنا) و هلی وکس كنايو یصف كناخ (ةریلنا زفلق عجبو هات هدنروص یغنیدلوا لیضفت لعفا
 یریخو ةريخ و ةريخ ما لاق رد وملیضفت لعفاهدران وب هدننزویبوط (یرولنا)وهدنن زویریض«یربنا و |

 هدننز وییوط (یرولنارلو هلن وکس ك وا و ویعفكناخ (یروخا) و هدننز ویربح هلیصت ك ناخ( یریللا )ی روخو |

 یریخلج ر لاق رار ده یشک نالواناوارف یریخ راردناتلالد ه هغلابم رد راما ران و هدنز و ی ريض (یریلنا ول
 باب هدننزو هلعافم (ة راح اال ردندنسهدام روخ رلنلوا یواو هدارو ریطناریشکل ایا یربخو یروخ و یروخ و |

  باتک  رابلنار) هنمارخ ناکف هبلغ یا هراضف الثم لا یف هریاخ لاقن رد هنسانعم قعش راپ هدت نم وریخ ردند هبلاغم |

 بلط یتسولریخ ل مما یکیا هکرولوا سا ندراشخا رایخو رول وا هیبش هروح هکردهبس فورعم هلعماو هدننزو |

(9 ۱۰۷ ( 
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 TT الت للاعتهلوق هنمو تاضاذا !زاوخ وغ رقبلازان لا یدنل وا لامعتسا یخد ره وا مس ۱

 | نالواهدنفلا را لرب كسکوب یکیاهدنزو روغ هلبصق كناخ(رولنایمتن روا راوضک توص هلللاش و توص یا
 روند» ر یکیدلکو دهزکد كیوص ندی ایرج و هنسانعم رهلا جلخ روند هن زفر وکز کدو روش ده هجزودقچلا

 رولوا ردصم روخو رد.دآ یدا ورب هدنسار و لبجرب دوخاب عض ومار هدنسهکلوا د روخو نزاع اا بت

 ف كناخ (نار ولنا )هناروخ باصا اذا اروخ روخ راځ هنعط لاق رکذپساک هنسانعمقمر وا هننار وخكلەتاد

 ار وا یسهراد كن راج وا یراهغر وکو ا هکروشد هنر قج هقبج قشف نعل هنن رعبم كنعسف هناد هلن و کس كواوو

 كند رعبملوق ىلع ردتج هل وارب یراکدد قایقشف هدنغلا را ی  هشکشا ها یرددامم رول وا لسم ناروا

 (رولنا)رولکنب را وخ ورولکتاناروخیعجب روند هنر نالوا لقشم ید ینعب هنر نال وار ددوخاب هتشاب
 ایرو یرغوط هان هنن راقدل وات ءابخو داسف له ابتاذق روند هناوسن نال وا قوج یرات# و بیر هدننزو

 عج ندنظفل هرا وخ روخ وردلکد عوعسم یدرفم ردعج یسهلک روخ وبشا رلهل وا تم ةنظمهن
 را روخ قو لا سا 1 روند بقا نالوا ناوارفو لوب

 ۱۲ راوی تیزر tg O PE وا
 روند هغامتچ یلشتآ ك را وخ و فیعضیار راعى وخل "یشو لجر لاق ردهغلابم ل وا روند هب هنسا |

 ج- لاق ووند هب هودثاکر ا نالوا ما یساضعا بسانو شوحو لزات یادناو هلو حادق یارا وخ دنز

 ا .هدناسنا ۱ لع هدفلس را وخورد تاراّوخ ج رد هشام تک ات هرز هدارو نسخا قیقرلا یا

 روئل وا قالطا هنآ نالوا یلقولوصو رکوبو هدلا نکزدو قشموب ینو (نانعلاراوخ)) ردیمسا
 > و هنسانعم تسا روند هتوک هدننز و هرابس ( ةرا ولنا ) یرطاربثک فطعملا لهس یا نانعلا را وخ |

 : رهمو تقفش ندمدآ رب (ةراهسالا) لملا ةزبرغ یا ةراّوخ ةلخت لاق روند هنجاغا امرخ شمت وط

 "ر وص هکردذ وخأم ندنس هلک را وخ وب هر وک هننای كح راش + هفطعتسااذا ه راسا لاق رد هنسانعم كلا
 هلکلک بودیشیا یمانا هلکلیا دایرف هکات راررو یتغالوق هدقدل و هدنغات وا وها ۲ رادایص

 ود هغازود هلغاهتیچ ندنکیلد نانل وا بصن قاز ود هنک وا داینص رنراتسا و هوا راتفرک هغازود
 خ لعج اذا عبضلا راسا لاق ردهنسانعم قمابق هلبا راجاغا یتیزغآ كنغات لصا كنالترص |
 لا افت لقب ردهنمانعم قلق ریکاب و كا د روس قوطی هناح وزا ناکع ن مر تح

 ا زدفرتصاذهزاخ لاقم ردهتمانعكطا هلاماو فرض هتم ر یی هسا هدننز و هراجا(ةراخالا)

 او داناتساو ردندا ر وآ مک ادبع ن هللادبع ن دمع ندمالعا ردندآ هب رقرب هدنساضق لب هدننژو

 دجا نن دم دیعسوا ندنیندح ۳9 هلکع د قلفس رخ هلتفاضا هنظفل قلفس هدننز و رفعح هکر ددآ |

 ۰ 2 هلض كن ویضق كلادلب دلاروخ و هلباوکس اوا وو یعق كناخ (فیسلاروخ)) ردنداروا قلفس
 دا عضوم رر جورب روخ دوخاب هدننزو رهوج صور, روخ و هدننزو نام ر ناکف روخو هدننزو دفدف

 ای رکز و دنګ نب رابطادبع ندمالعا رددآ هبرق رب هدنساضف كن رهش یر هدننز و بارغ 6راوخ

 هد هدنزوهروغ (ةرولنا) ردا تاکلمرا ندنکولمریج فدصلا نب راوشو زدنداروا نایراولنا

 ریس یعجب ردفورعم لینوکس ناب ویصق كناخ (ریفنا )امتریخ یاانلباةروج ان رڪ لوقت روند هبهود ۱
 رنو هللا هنن یکیدلیا تب و تبغرو لبم كقلخ اقلطم یربخ رلضءب ردیلباقم رش هکر دا

 :دلیاتبغر كن هلجب هرز واح ورمشم هج وربخ هر وکه نایب هدراصب كفلؤمو » یکناسحاو لدعولامولعوا

 وا بوبحم و بوغ رم دحا لک دنع و لاح لکیف هکردقلطم ربخ یرب ردهرزوا عون یکیاو ردنرابع ندهنسن |
 الادنع نال وا ربخ هدندنع مدار هکر ددبقم رخ یا یک نهج ج ردهنوک وب ید رش كلذک یک تن

 یدنل وا رکد هکهتن رول وا مسا یرب رونل وا لامعتسا هن وک یکیا و رش وریخو یکرينک لام رولوا
 دم لعفا هردقت نعپ هلصف یا هنم شو هنم یخ اذه لا رازول وا ردقم هلا لیطفت لعفا تولوا پو

 فو ریخ تاذ یه یا مونلا نم رخ ةولصلا وخ زل وا دارع لیضفت هکرولوا لمعتسم هنسانعم لعاف مس او
 م رشا وااذه نم ربخا انهلاقیردلمعتسم ترهل وا لیضفت لعفا هلبا هزم هدنتفل ماع ون و كل 2 خب



 هل رسک كن هثلثیا و ىح كنون و كناخ
 | ءایشانکوو سیسخ وریتح نما رب هشیا لوس هدنزو ذفنق (ژنلناووهدننزوح رز(ژنطنا)وهدنزورفعج(ژشنطا لو |
۱ 
 رونل وا قالطا هرهبهاد هايس هش معج( انا )رولاقهدوا و هددرو هدقدنل والعن هلحرب هکروند هنسیدنوک ود |

| 
| 
 | كنس هلسق ىت دنن ز ورفعج ( نخ )ل ردنا ر وثاثا یسهلوقم تره ترخدا صەكدنسانعمتیبلاشاق روش دهنابسا وا و
 | هیلهاج نخ ن ورعو ردندنلاحر یرابسن كن را هلمبق نالیغ سیف و هعزخ كالذک ر د هسک رب ندن راب سن "هلسلس
 (رعطنا) یدنا یرادج "مال كن رابانج اهنع هّللایضر یربکلا ةحدخ نينمؤملا ما هکردروالد رب ندنناعجش |
 رخ ید هدزمااسل هنعون لواالاح هکروند هتنالوا مظع لوق ىلع هنسانعم نیکس روند هغاجم هدننزو رفعج |

 | قالطا هیحملا یرعنخ همدآ نالوا.تئیه دب یلاقص رابرعو ردنغل د هدننزو مهرد هلرسک كناخ رونل واریبعت ]

 اهصبق یادیعل | "یرصخ لجر لارول واهدنلکش ره ردینال واو وس و نوز واوزآ ین ارطا كنلاتصدا هکر اردنا

 نالوانا وارفیدوسهدرلنو هلرعض كناخ(ةر وج الو باه (ة رجا روند 4 هقان نال وا نا وارف ید وسر حو |
 ةروهخدقان لاقى رون ده هقان لکیهلا مظع و یرباهروص>و نیااةزب رغلا یا روعخ وترهخ ةقان لاق روش دهب ها ۱

 هرز واصالخا و توفص و قدص هلون( رانا )یدنل وارک ذ هکر دیفدا رمو هدننزو ری رج( ر نما هک یا |
 باوص هکر د حراش » فاصم قیدص یا رناخ لج ر لاق هلنیتعض رواکز خ یعججرداییآ "یناهکرونیدهتسود نالوا
 | رايق واهدننزوروئت (رونطنا)لوهدننز ور وذع هلا وا ود دشت وهلناصف (رونلنا ردفل وا هدننز و مکر عج نالوا |
 زردا تخادرپ بونو هللا شماق نیکسک یک قامت رابع هکروند هم راشماق ثكح هليا تخادرب بولو قوا

  رّوذع (رونلنازو هدنز ورّوذع هل رسک كناخ (رونلن اروند هب هرهاظ تو ر ون د هرج شول تواځر وكشوكرهو |
 | ردندنیدح هزخ نب ےھا ربا نب لیععما ردندیماسا دنن ز وه رکس(هزخ )لر دن دنسانعم هبهادرونل وا قالطا هايد هدننز و |

 | تفآوردیس هنک ل رغص یشیدو كن الت رص یشیدهدننز ورولب( رونخ م ا) و هدننز ور ونا( رونخ ما لرد لص الا ینا غص
 | رونخ ما ثید ا هنمو ردیس هک ك نتکلعرصمور ولوا نددادضا هلغل وا یس هننکك منو ردیس هک تك هیهادو 1
 یرببعتایندلا ماهر وکه ل واردذ وخ أم ندنسانعم تمعن دوخاب ندنسانعمایند هکر د حراش چ راعالا راصقلا املا قاسي |

 | رونخ ما ورایدد ردهدلبلعت ماقءیترابعاملا قاسي هد روک ذم ثیدح ردذ وخ ام ندنسانعم هیهاد ضمب و لب
1 

 0 ردذ وخأم ند هیهادردیس هنک ید لدعقم و كنوک و ردیتبم هننرف و كنتراح و تمعن ردیس هدنک كن رهش هرصپ ۱ ۱
 گر ون ده هتلاب وب یراق دربق شاط ك رلیحهثاطو ظاف یا دز نخ هيف لاق رد هنسانعم قلنوغ و هلا هم یاز ( ةر زلنا ) ق

 هده داب نر زا ةرادو هدننز و نیترصعم نیتر نا ةرادو هدننز و رفعج ( رار یخ ةراد# رونل وا ریبعت قسرا و |

 سک انو ےئل ہدننز وج رب ز ( سننا ردهدنازین و هکیدنلوا رکذ هدنسهدامرزخ رب زنا لرد راما راعضوم فو رعم |
 ىیدرفمهر وکه ناب كحراش »رد هنسانعم ل اله هدننز وریشابت (ریسانن ار ون ده هيه ادو تفآورون د هص ع 4 امورفو

 ل رانو رون د هن رارا لو یرلکدلیا لوب هرزوارلجاغا و رلقلت وا ضعب كن راک غاط و روند هسان یافعض و ردق و |
 ةنابط ا لها نمیاةسسانلنا نموه لاقت رون دهرا هسک ق قر وق هدننز وه رصایق(5 ممانلن )ی کر رخ ر دریسذخیدرفع ۱
 سشخ لجر لا روند همدا نالوا هدنامسخ عقوم هدننز و "یرفعج (یرسنلنا )و هدننزو رفعج (سذخا) |

 ناز كننون هلکلیارکذ هدنسهدام رسخ ینوب فلوم * رولک ءرسانخ یعجچ نارسنا عض وع یا "یرسنح و
 هب هیهاد و تفآ هدنز و ربفدنق هلا هع نیش (فشنللا إل رول وا فلاح ورک ۶ هدارو یدیشطنا راعشا ییفیدل وا /

 عبصا ردنغل هدهلیقف لداصو هلیرسک كداصو كناخ (رصنلنا ) ةيهادلا یا ریفشنطناب هللا هامر لا روند

 روند هغمر هنروا لوق یلعروندح ولاک ه دیس رافرونل وا ریبعت قمرب هچ رص هکرون د هفمرب كچ وک یتعپ هارغص
 ماش هلیعص كناخ(هرصانخ )ی طس ولا وا یرغصلا عبصالاوه و هرصنخ عطقلاس رول وا د ثنومردرک ذمو و |

 مان دوعلا نارج ردامسم هلیعسا ثرالا نم ةورع نم ةرصانخ نالوا یسیناب ردیدآ هدلب رب ندنلاعا بلح هدنراید ق
 ردشا دا ربا قرهلوا عجب هدنعارصم * تارصانخح یتبحصو ترظن » وبشا هل رامتعا یسیلاوح و فارطا عاش |

 هح وقف لوش هدننز و لیدنف لا ل٣ یاط (ریطنلنا إل ردیلکكمدآرب هلن مک (نارصنخ) یک یراکدیدتاماش |

 هل وا ققراص و قلاص یکی رد شو بونلکو پلس یراتا كنبزو و یراقابق كن ږازوک ن دکل ریپ هکرون د هی راق |
 هکر وند هنب زا وآ كنم ریغص ندناویح هدننزو بارغ (را ونال رددآ لجر رب هدننزو طبالع هلباف (رفانخ)

 | كقوا نکراقیچ ندایو رونل واریبعت هم هلم هکروند هن زا وآ هدکنم وهآو یو نوبقو رول واریبعتهمروکو |

| 
۱ 

 ردردصم لص الاقراوخو ردییبم هعسوتهدن راسو قیقحهدنز اوآرغص راوخ هکر دحراش+رونلوا قالطا هن زاوآ ځد ۱



 اب نقل رس

 | یتعی هنسانعمكیاصاام و كالاح نع ریغام زرد راخ شام راب رع دوا یا فاو هانی ین هلا

لآ هلدیط ینیراراج رابرع ناوسسن هکن وچ یدلیارییغت هحلبوب *یش هنییس ندکلاح یکسا و یدارغ وا هناکس
 | هدو

 1 هانا دوب هلناصف ( رجلا )راردنا لاعفا هتبلا هدکدلیا ماعشتسا راتس ودن ز ضعب ییراراچ كاوت راردا

 18; هبمزایجخ نالوانن نض راه رک طز دک دکب یتیفیکو تشق دادن زو بارش رام اروند دحما رنال وا طلا

 کو رانا رخ یلعاربصف + ابح مو سوژکل الها تاق اذا × عاشلا لوق هنمو روند هغلنارک سو

 رانا روند همدآ نالوا رراقبج بوصاب هدابییعی ندا ذاحا رج هدننز و تذح (م ال اهاذا و را عا ادص |

 ۱ ۱۳ ارز رو اهم دامب شورو ده اطر دتورو نا
 anos را رر د هماشاب هدیس راف روند هن راوتر وا شاب كنا وسن ىج دوب

 كفا هكهن اه راقخ اذه یاة هره انسا اهلا لاقب رونا واریت یشنتوطوترواهکرون د هنيه كفروا تستر

  هقذاح ولشناد هاکع د هن وئاخ هف رام و هب رحم نا وع»ة رجلا متد ناوعلا*لثلا هنم و راربد دوخ هدننلیه و عون

 E ۲ ن اراز نالوا هک ۲راکو فرامو برج درو تحاح و اوم وتروا ۱

 4 اسم اذا راج اب ةأرلا ترم لاق ا
 و ةاشلاق رول وا یک شخ روا قعی د تمام اپوک رونل وا قالطا هنآ او ه وبف نالوا ضا یشاب هدننز ورق |

 ۲ ۳ هترلض کرد دیش i EE SATE حا

HE و سود دز E e 
9 

آلوا هدلچثعقوریب ز ردبدآ ی راس رف كماوع نم ریب زتالذک ك نەر ون نب كلام را اوذو
 یدیشل واراوس هن

| 

 - و هح رب ملو همزلو هب ماقا اذا هتبب یماخ لاق ردهنسسانعم كلا تماقا یادم هدلحم رب هدننزو هلعافم |
 ردهتسانعم قمل وانيق ه هنسنرب ودبع هلا ىلع | رح عاباذا لج رلا مماح لاش رد هنسانعم قمتاص رەد

 ش رد هنسانعم كل رک و هف وج طلاخاذا ءادلا هماخ لاقت رد هنسانعم قش راق بولیتاق هن هنسنرب وه راقاذا

 هن د ]رو ر وات رداد ردیس هک ك نالترص ی شید ممام ما ردلش و و *یرماععایرماخ + هنمو هب تتسا اذا

 انا ءاشب نالترص رول وا مار بویلنا تکرح الصا یخدل وا راردبا دن ییراقابا بودا لوخدلر هب دیمالکو

 ۱ اک کس هنن كکیدلیا رذح هک وا نه نس نالت رص یاراربد» رذاحاملات ارجاضحیمماخ + كلذکر دروناح ۱
 اذان !نالوابسنا و هج وا نکل مدل و هرز وا بولسا و هچ رکهدلاثما بتک ین ین لثم هکر د فلوم ردکمد

 ید وا نایب هدنسهدام یغیدل وادرفهرز وا عجیب رجاضح | رب زردقل وا نب رذاح هلن ون تابثا دوخایرجاضح رماخ

 2 o ۳ ) ر هدبعتسا اذا انالف ا لاش ا كمندنا ل وق یدآر

 EY E "ىلع ن نسح ن نا رضا ماا ۳

 ۱ (رجاما) ومهدننز و طبلع ( رجلا )و هدننز ورفعج هلهج ( رجلا ) ردیدآ هیحان ر هدننلایا ناسارخ هدننز و نافع

 : بویمراو هنسهچ رد قلیجآ ك بلوق یلع ه وص روش یکی وصزکد هدنز و ر رهمز 00 رحم و هدننز و طب رلع |

 3 !*دیز هو زم اید با ود هکروند ه وص یحآ رب رج یأریلع ورون د ه وص هج روشنال وا رجا یمسق با ود |
 _ | ق هدننزو هربرهمز (ةر رجلا ) یدلیا لامعتسا هد هغلابم ینو یراضعب نوچ غیدل وا "لاد هنانعم "هدایز ان

 1 دزو رفنضغ هلا هیقوفیان و هجم نیش (نشج) شیوهت یا ةر رج مهنبب لاق روند هبافوغ و شروشو

 1 | برکا (راتخا) یدنل وا رد هکر دهنسانعهر رخ هدننزو ررطق (ریرطقل )روند هسکهامورفو و یا

 (روتنا و) ِ



 رول وا هد اب ین وا وا ىا 2ا لاوحا ها رابنال وا شوهدای بز هل وا ندرچسنال وا هنسانفه افخدوخ او

 نده ما نال وا هنسانعم هم زالم دوخاب ردداسفٌهیامو ثیابخ ما بارشا ریز هل واندرجخنالوایعما ریجیامدوخاب |

 | هوا السا راز هک زا توا ایه و | ییسفن 1 تا حوت ۹

 یوم وضکر وپ اذا نوار ناب ابا نا ی 33
 را هاقساذا انالفرجخ لاقب رد هنسانعم كمروج هداب همدآ رب واهقک اذا ةداهشلا رجخ لاقت ر رد هنسانعم كن ےتکب وی 1

 | یربج و هنم یضسا اذاهنمرج لاق ردم زلت سم یکتا د نسفن یدنکن دمدآ یغیدناط وا هکر د هنسانعم قعاط وا و

 | مش هلبا رخ هکر ولواهاکو د وج تح هکر اذا هون و نیطلاو نعل ار لا ردهنسانعم كم ردنل هام نس هل وقم قچ لاب و |

 رشال و هدنعربخال یا رجال و لح وهام لاقت هنمو رونل وا دصق تعفنم ورخ هلا لخ هکدت رونلوا هداراروش و

 ها هنسنر وه هک اذا هرهخالاقب وهرتساذا هرجا لاق رد هن رلانعم كالا متنکو رس دوب هلی سسک كنهزم (راخ الا ]
 .مدآرب و هت راو یاو ینمو نع ۶ ضرالا هرجا لوقت و یرا وت اذا هب نالف رج الاقب رد هنسانعم كاست تونل
 .دوخاب كمرپ و هنسنرب دمدآرب وه لحد و دقحا ذا نالفل نالفرج لاق ردلهتسم هنسانعم قم وط هننک و دقح هدنن و ردا

 | لافغاو یا هکلموا هاطعا اذا “یش اان الفرخ |لاق رول وا شلشغب فیکی کب ا رش قس هکر دلع تسع دننسانعم كلتا كیا | 3
 .نالوا باوص ردضان فیرعت یسهلک *یشلا ارهاظ هدارو هلفغا اذا یشلا رخا لاق ردلمعتسم هنساتعم كلتا
 اذا مالارخالاقب ا رعضم هدبلقیبهدامرب ورد عاندنا ویح وناسنا "یشدوخاب ردقل وا لج را

 اتا اهرم رکا شوالآ ترجا لا ردهنسانعم قلوا قوج یرارب :قجدنلوت وقر تاج هن رک هاو
 | كمردنل هبامن ییسهل وعم ییز لی ۰ رخ معنا چل لاق رد ەن انعم قمتاق هام هن ری |

 ا لاقت ردهنسانعم كلی تس بو روب یهنسنرب و هرج ییعع هوحن و نیطلا و نیلا رج لاق رد هنسانعم 1

 رونید هثنال وا شمالتاق هبام زونه بولیروغو نیح روند هری شلتاق هام هدننزو ریما (ربخآ) هاطغ اذا
 | یز راولنا ربخ نب دمو یاوکذلا دم نربج ردندیماسا ریخو هباه راربد د هری روند ځد هه امو

 .كفلزوا بونل هام یسهلوقم سوی لاعتفا (راقخالا) رد راثدح ريخ نب روصنم نب دعاص هندلب و |

 اردن سای قلو یتسهجرد بوباذیق هرجا بوک بارش و اریجخ راص اذا نیطلا و نيحلا رقحا لا ردهنسانعم
 ةأرلا ترقحا لاق ردهنسانعم یر یاری یسهلوقعشب وراح هنشاب نوناخ و كردا و یلغاذا ریل رقخا لاقي

 | رعضم هدن ورد و رونلوا قالطا 4هریفو تعاجو هزکسع نالوا جد نم هللرمسک كناخ 6 را ) راجا تالاا ح
 داس زاس رک وول رکر ون, ددشیشنداناهنب ورتس یهدآرب هلنیتصق ( ښا )ر ونل وا قالطا هب هننک و دقح نالوا ۱ ۱

 رول وا ردصمرجخ و رددآ كغاطر هدنارت سدفرج وه زس یایداولا رخ یف ییع دیصلا یراوتلوقت نوسل وا |

 تعاج نالوا جد رخ و یراوت اذا عبارلا بابلا نم ارج یتع نالف رج لا هنسان انعم قفلادلوط و كفل یک

 رج لاق ردهنسانعم قل واریغتم ندلاح ینیدل واهنسلرب رخو ردزیاح هد هلي كناخهدن و رون واقالطا هب یتاسنا |

 هنن رب یرب یتفرطیکیا كنا” كنس هطنچ قیژا و كفج راغد و هيلع ناکاعریغت اذا رو زلا بابلا نم ارج ىلا

 رج ورخ زرع لهو اییتیخ اه زرحاذا قد ارل املا اا شکیدر ن رزول |
 هتعاج وه رک نال اقا جد یدو هدننز و هف غ 6قرفلا ال رک ذیساک ررلنیعتسم هنسانعم تلفغ و هیفخ و رسا

 ندنراپ وچ امرخو روند هنسیدنک و چو هنسوط روط كنءدابو ذی وروند ه هام نالیتاق هر ورونا و 7
 ینیرایاشکید یراپوچامرجخ دوخاب نوچگیدلبا تسیرب را ردبا هدا هرونل وا قالطا هریصح كچوک شا روا |
 هن وکر ندنعق بیطو رد وراد یربکدبد ینارفعز نع هکردیع"ا سرور و یدنل وا قالطا نوچکیدلیار س ۱

 روند هبهحار نالوا طلا هناسنا و یک هطزق رارونروس هنرازوب نوچلا لاج نیسح رلنوتاخ هکر وندهمیکرت | ۱

 ضراع هرکصندک دن یتیفیک و هثشن كنهدابو رد رتاج هلیثالث تاکرح كناخ هدنوی و روند ه هبیط ها اقلطمو 1

 هدروشو قلشوخرس لوق ىلع رکذیس اک ردفورعم هلا راج هکروند هنتلاح قلنارکو راسکنا و روتف نالوا | ۱
 فتك فال اهرکس نم طلاخ اموا اهاذا و اهعادص و رجلا ملا یا ةرجلا هتذخا لاق روند هنتلاح قلغامد ۱

 باتک ( رام یبکرارب یلایق و یلجاغا هلوا قوچیرار قج هلل وت وق و كج هنل رک هک رون د هضرا لوشهدنازو ۱
 :یراکدتروا هن راشاب نوجما تست كنعسق نوتاخ و روند ه یناسنا تعاجنال وا هبلغ و جدزم دو هدننزو | ح

/ 

 یک ی شی نی ی تم

 كناخ رولک رخ و هرجا يج روند هب هنس نداتسییشرپ اقلطم و دت اعم فرصت روند هنس هل وقم قع وراج |

3 



 ۱ | نيج دعبانیح هلتېسانموب ردلمتسم هنینعم هدحا و ۀمفد ردتدحو ندروطخ هرطخ و رولیصاب هن ردلاب کردید
 : | یرول وا ءاکو ةرطخدعب ةرطخ الا هترکذام لوقتو انابحایا ةرطخ الا هتیقلاملوقت هنمورونل و لات همان |
 | ردیعج كنه رطنخ هلناصف (تارطملا )میا نجانم ةرظخ هتاصا لاقت رونلوا هدارا "نج "سم هللا هرطخ |
 هلقغاب یروم؛ راهب هن رز وا هدعب بوب روق هدقالتوا هلتبسانموب رد هتسانعم تاعفد و تاکرح یکتارطق و هرطق |
 "عنارلا نمعللا یا "یعتولا تا رطخ یعرت لبالالاقب رونلوا قالطا یم مو تار طخ هن را هعطق رب اچننل هزات قلا راقلارا | ۱

 اس ( هیرطخ)) دهعرخآ یا هنم رطح رخآ لاش ردلمعتسم هنسانعم نامزو رودو دهع هدننزو مرکم (رط )| ۱
 ۱ رد دا یق كندسک مان ینالولنا لفاغ ن كالا دبع هدننزوریبز (ریطخ)) ردندآ ه رق ر هدن زاید لباب هدننز و

 r ر هدننزو لعفت 6 رطملا)ل ر ونل وا قالطا هغمتان وا بودادلرف هدلا ین هر وط هدننز وهرطق( رطنا بعل) ۱
 هزاح و هاطخت اذا نالف رش رطخت لاق رونل وا رببعت قمالطآ هدا کج انعم یهشواص هوا بوبارغوا | 0
 ناک ۱3۶ کرد هننانعم شیوا نفخ هدننزو هرطبب (ةرعیطنا ل ردم وسلم هدنناونع یرظخت هد هس شعب |

 ۱ كل هدننز و هرافس (ةرافلنا )و هلب هفكناف و كناخ (رفطنا ل شیط و ةفخ یا ةرعیخ هب لاق ردن رابع ندقل وا |

 دوب هدن ززو لعفت (یعنعلا )هال ا:دش تی ادا عبا رلا بابلا نم رافخ وا رفخ ةي را لا ترفخ لاقي رد هنسانعم ۱
 هراح اذا هبرفضت لاق رددنسانعم كلا قلیقاسی همدآرب و ترفخ ینعع ةيراخا ترفخت لاقت رد هبانعم لوا |
 هيرا سا اذا نالف رفضا لاق ردهنسانعم كلعا زابن ینسلنا قلیقاسپ هنسیدنکب ودنا هناغتسا همدآر و هنمآ و هعنمو |

 3 و تار( ناضل او هدنزو فک ا )ۋەن زودشف( یلدا ) ار نوک ناهلانو
 ارواح (رسنا) رواكر افخ یعجج ءيا ةدیدش یا رافخم و رفخ و ةرفخ ةأرهإ لاش روند هنوتاخ نالوا
 او هعنمو هراجا اذا یناثلا بابلانم ارفخ هيلع رفخ و ه رفخ و هرفخا لاق ردهنسانعم كطا كلیقاسب همدآرب
 وا دقعنم روفخ و رفخو هريل العج هنم ذخا اذا انالف رفخ لا :ودهنسانعم قلآ اهبقاسب ا

 عفت( فعلا ) ) هردغو هدهع ضقن اذا اروفخو | رفخ هب رفخ لاق رد هنسانعم كلنا ردغ و ضقن بویلافو |
 روس هلحر دوخاب 4 هدلب رب و هرفخ نعم اریفخت هرفخ لاق رد هنسانعم كليا هاا خداو ا

 کر ح كناخ (یرافطا و هدننز وه رفح (ة ر فلنا ]ل هنصح و هر وساذا هرفخ لا ردلهعتسم هنسانعم كمرب وچ

 را یگاسپ هدننزوربما (ریفلنا) روند 4 اهپ قاسی هلثالث تاکرح تالذک هرافخ و روند هفلبق اسب ردعما

 ۰ كمدآرب وهردغ و هدهع صقن اذا هرفخا لاق رد هنسانعم كلنا ردغ ب وز و یدهع یدو هل رسک كنهزمش

 ا نامرخ هدنز و ه اشک (ةرافلنا اریفخ هعم ثعب اذاهرفخا لاق ردهنسانعم قماللو یقاس

 ۳ ۰ رک یک اون سو وا ی زیرا ها هوا

 ؛ هد هدنزورکس (رانا) هلافو ما دوخاب هلفاق و یسک« كناح ردراقیح نالوا تاوط دوخاب ردع" ۱
 | شور کردیم شم دوشاروت وار قجرو هکردیعما نابلجیآریلع و هلقن یتعی لوف لوق ىلع رد دآ
 تږسن هلا روا یمالعا هلغل وا لضاح لاب فیطلوالعا هد[ دیدآعض ومر هد رابد سرافهدننزونامر( رالخإ)
 مبعت سه دیکرتوهدابهدیسرافهکر وند هنس هریش موز وا ن دما شوخ رسم ید هلن کما موی ےہ كنان( رجلا

 )وا كن رارناس وامرخ ك رکو مز وا كرکر وند ه هربشندنا شوخ رس بول وا رکسم اقلطم یتعی رد مام لوق ىلع
 فرم رخ لاق رول وارکذ ماضعب رشم یس هلک رخ و یکه رمت ورم رد صخا ند رج هکه لدح و ءاتر ون د ید هرج

 اویل وال زا هم رحم تیآهدنفح رجا ر ز رد وصا وعصاقالطاء هركسماقلطم نعي قالطا هرز وا موعو ةيفاص رج و |
 د اصح هنام رخ ذیدن نامهیراب ارش هلغمال وا یسهریش مزوا هدهندم هدن رقدل وا عونم مالسا لها ندنلامتسا
 ۴ یا مزال قمالوا یهنتمندامر خن یا یراکدلیا لوان هرزوا رو گن هجو هسا وا صوصح هنسهربش مز وا سپ

POنو لقب  EATENدرر هل وا غلاب هنس هجرد بارش بونلهب ام یکریجخ د وخاي  
 "  ییراشردندرجخ نالوا هنسانعم ایصتساد وخاب هکر د ح راش» ن وکیل طلح و هدنروشیلفع دوخاب نوچ غیدنل وا
 ندراقخا نالوا هنسانعم هحارربغتدوخ یهو ندراقخ نال وا هنسانعم نابلغ دوخاب هوا نوه لی یح ندسان



 f AY زوم

 "ماذا 3 ۶ اا رطخ لاقیف ردف رج اب نیساض» تکی و تویتر نایسنلا دعب رکو ندرما لوا رک |

 هرکدا یا یلاب یلاعت هللا هرطخا لاقت ردهنسانعم كمزوتک« رطاخ یبهنسترب رکن مش (ران لا

 ندکلئا سفن یاقلا هب هکلهت و رطخ هکر د هنسانه قعشا غوا بودنا لودک و ا هدهنایم هلیساتمه یدنک یتسفن|

 لاق ردهنسانعم قموق لودکو ا هب هنایمهدهثحابمو هزرابف هنرقلا رطخ هسفن لعج اذا لجرلا رطخا لاق ردترابع |
 لا ردهنسانعم قل وا یماتمههدنتهج تل نم و ردق كمدآ رخآر مدآرب و نینهازتلا نیب ارطخ هلعج اذا لالارطخ |

 ترطخا و یلنالف رطخا لا ردهنسانعم كعشدا نییعت لودک و ا هدنحم ر و ردقلا ی هلثمراص اذا ان الف نالفرطخا |

 هلاک (نا رطلنا لو هلین وکسكناط و یصقكناخ (رطلن) رول وا هنسانعم هرطاخهدا رو راطخا سپانهارتیا هلن |

 ارطخ هبنذ لصفلا رطخ لا ردهنسانعم قمروا هنلوص و هنغاص یتغیر وق هودروفپ هلبصق كناخ (ربطانالو |
 یتغارزماب ین روالد نال وا نادیم لها نارطخو الاعشو انیع ه برض اذا یتاثلا بابلانم اریطخ و انا رطخ و
 ,ارطخ هحرو هفیسب لج را رطخ لاش ردیسهویش بح* زرابم هدنادیم هکر دهنسانعم قعان وا یعاشا یراقو
 هد عفراذا هتیشمیف رطخ لاقب رد هنسانعم كعروپ كرهریدنیا بوردلاق ینیرلاوق و یرخا هعض وو ة م هعفر اذا
 :(یراططنا) ها اذا را رطخلاس هردلاح یعراق قشم و هکر د هنسانعمكمهرتد رد رد قار نم یغ راقهدلا وام و و

 عض ومر هدنن رقرصم "هرهاق و روند هنلیغآهود و روند هن هقان نالو | ر وروا هل وص هغاص ینغب ر وق هدنن ز و هراکم

 راطخ عر لاق روند هغارزمیحهرادرد رد ندنغیدل وا زانو مركب یسیغراق هدننزو دادش (راطلنا) ردیدا

 نب هفذح راطخ و رونل وا بیکرت لكل تا جنم بیط یوراد ضعب هنغاپ نوت ز هکر دیعمآ نهد عونرب و هم یا

 هنایص راطخ و ردسبقل كناقع ن ورع ندنیثدح و ردیعما یراسرف را هسک مان یریفلا ماع ن ةلظنح و یرازفلا ره |
 هغغآ قوا هکروند همدآ لوش و روند 4 هی رح تلآ یرلکذد قسنصمو روند هنالسراو هنسانعم عالقم روند

 هدقماس قارزعو روند هراطع و هلوا رونلموچل وا بوردلاق یا هدنئیه راتاقوا نوا قشمو نامدآ
 رد عاش یلکلا راطمنا وا ردندباقلا راطخ و خرلاب ناعطیا راطخ لجر لا روندهزاب هربن نالوا یسالوطدب

 یدرفم رد راکدید یتوا دیوچ هکرد هم" و لوق ىلع رول وا باضخ هلکنآ رددآ تابنرپ هللرسک كناخ (رطقنا) |
 یلع هره ود قلقوچ ویک نصغ رونل وا قالطا هنلاد هزات كجاغآ ور ون دهدوسنال وا قوجی وص و هل اه ردهرطخ

 رطس ( رطلنا ) ردراطخا یعجج ردتغل هدهلیصف كناخ روند ههود راهم كي دوخاپ زوکیا دوخاب قرق لوق

 | هرز وا یرلط وب كنمقء ودرطخ و ردف راعتمهدننیب ماشلها هکر د حراش * ردیدا كل وا كوي «ویربا عورب«دنزو

 یروفراهرزوا قفا و رد راج هد هل رسک كناخ هدنوو روند هغادلفاچ نالوا دقعنم بوشبای یک ه ندنرارعب ولو

 وه لاق رد راج هدهلنیتعف هدنوب ردهنسانعم تلرنم و ناشو فرش رطخو روند هدولب نروط بودنآ روهظ
 ردریطخ ید ق روند ةرامدآ ی رح اص ¿ن ناشو فرش هلیعص كناخ (رطملار) فرشلا یا رطمنا و رطلنا لهانم

 وه لاق ردهنسانعم قلوا فرشم هک اله هلنیتصف (رطلنا) فارشاو فیرش یا رطخ موقوریطخ لجر لاق
 هنیعب هکلب هکرد حراش + روند هوشوقو هشرابو هثح نالوا یللدک و ا و ةکلهیلع فارشا یا مظءرطخ یلع

 ندنو یمانعم كالهلا ىلع فارشا ردیقیقح انعمو و | رطخ اوزرحا و ارطخ مهلاوعضو لاشروند هل ودکو آ

 كمدآرب رطخو هلیعص كناخ رواکر طخ یعمطا مججو هلبرسک كناخ رولکراطخ یعج لرطخ و + یهتنا ردذوخأم

 روند هربظن و لثم نالوا هلدتهج تعف رو ناشو "ولعو ردقلا یارطمخا مظعل هلا لاق روند هنسهب ص و رد

 لجر لاق روند همدا یحاصناشو فرش هدننزوربما (ییطلنا) "ولعلا یف لدع و لثم یا رطخ هل سیل نالف لاق

 لثم یاریطخ هلام لاش روند هاتمه و لثم نالوا هلبتهج تتر و ناشو تعفر یکر طخو فیرمش یا ریطخ
 زقاسهرق هکر دیفدا عراق و هنسانعم مامز روند هرالو و عیفر یاریطخ ما لا رد هنسانعم یلاعو عیفر و ولعلای
 هکردیعسا سعشلا باعل و هنسانعم لبح روند هباو راقیچ بوااننق ندرلوص یسا ضعب هدنراید قارع رد رلک دید

 یکجیروا ناطیش سان ماوع رونل وا لخت لتلت یکیغآ كحروا هدا وه وج نداتفآ ةعشعش ہدنتقوا وه ترارح
 هدننززو لعافت ( لالا ]) رد هنسانع«تراطش و طاشن و زدهنساتفم دیه و ورو دهن تنه ط و

 (نروطلن) اونها رتاذا مالا یلعاورطاختلاقن رد هنسانعم كد |نییعت و عض ول ودکو هرز وا تح رب ندف رط یکی
 هلعافم (ةرطاخما ) اعیفرراص اذا سمانا بابلا نم ةروطخ لجر لار طخ لاقب ردهنسانعم قلوادنلب وعیفر هلنیتعض

 هسفن نالفرطاخ لاق رد هنسانعم كن اقلا و بیرقت هتل ود و كلمرب دوخاب هب ةکلهمزپ ییسفنیدنک مدآرب هدننز و

 اف هنوکر صوصح وصخ هن ودو ردیدآ قلتوا عونر هدننز وهرطق هوش )الت وا هاب ا
 سر



 ةد اج هنج لاق ردف مصنمربغ PE ردیلع هکر وندهانرد ناتو ییک هفرخ ردیعچ كنه وخ

 "یارغ 6 "یراضفنا ) هلوا رولیکو د نکیا لشب یغنیروق هکر وئد هنجاخا امرخ لوش هدننزو هنیفس (ةربضلن) |
 یرآراضعب رد راکدد یشوق نارو نوی هدیکرت هکردبراکدید لیخا هروک هنناب كخراش * رددآ شوقر هدننز وا

 باح (راضلنا) رددآ تابرب هدنن ز ویرافش هل د دشت هاداضو یعص كناخ ( "یراضلنا رار د ج د یشوق

 و ( راضخ )ل روش ده هربس نب لوا لا و هل وا قوح ندندوس یوص هلغلردش راق وص هکر وند هدوس لوش هدننز و

 7 هدن رق رصتهدنع و ردناوارف ی راهم تیاغب هکر د دآم ضوم رب هدننز و با ض ( راضخ) رددآ ش وقرب هدنزونافر

 ا ردهنسانعم كلا عب نیزسقل وا رهاظ یحالص یرهویم نالوا هدنجاغا هدننز و هلعاف (ةرضاخملا) رددآ هدلب رب

 |! ناتسب چ و و رجشم وا رداص شىن ندنزب هکر د ح راش × اهحالص ر ود لبق راقلا هعاب اذا همضاخ لاق

 ((سضلا)لو(سضلنا)لزل وا راجا رش كمر و هناعص مدقندنتف و یتاتسب وی هچمب و غابسپ ردلخ اد یخ دیتاونربس
 هن رلانعم هناحم و تفم و لطاب و رده هدنران زو فتک (رضلا) و (رضمنا) و هل راهرسک كم و كناخ

 وند هدوسو هد ضو یشک اكن رضمو روند هنا وزپس هزات كن نايل وا هدیسر هحالص زونه لصالایف

 ون ارضخ و ارضم ارضخ نالف مد بهذ مهلوق جام ریل اناما زی زاب نش ورده هدب هبل وا لباق

 یا ارضم ارضخ كاوه لاق و اب رط اضغ وا نمریغب یا ارضم ارضخ و ارضم ارضخ هذخا لاقب وارده یا
 . [  رابتعا هجوازمو غابنا دیک ًأتلا لجال یسهلک ارضمو ردشفل وا رابتعا ندنسانعم هزانوو رت یسهلج ایم اینه

  مالسلاهیلع "یینلا سابعلا وبا رد هلی وکس كناب هکهدننز و دبکو رده سسک كناپ هک هدننز و دبک 6رمضخ رونل وا

 هلغل وا رول وا رازنج لسشپ رالح یکیدلبا دوعق وریس یدا ایلب دوخاب دجا یعسا هکر د حراش ٭ رد راترضح
 دربارب هلیفمرپ هنر وا یفمرپ هح" یتمالع و ردرلهزاح هنسلوا هدنز الاح نیقفحم رک | یدنل وا بیقلت هلا مضخ

 هل لضفا هیلع انالاناطلس هکر دشل وا درا و هدش داحا ضعب و ردیلک كنس هعلق ربیخ هدننز و هح رف (همضخ )

 ۸! یدیا رلرب د هرذع د وخاب هل اف هرفع د وخای هلبا هلم یا هژع هباروا هکرایدلیا نارذک ندضرارب یرترضح

 21 ردهتشب ندربخ و رلیدلبا نیست هللا هضخ الافت ندنراقدل وا لاف بح ردهدننزو هحرف هدیچ وا

 رضا یدا زادنا ریت یسهلج هکر د هلق ر هلیعص كناخ (رضلنا) رددآ زفصشوق لشیرب هلیس هی رغصم
 زالال رول وا لشب كب یار واو هزعنوخ و بیط تیاغب یسامرخ هک ردیجاغا امرخ سنجرب هدننزو درک
 وضخ لرونل واقالطا هبهداب و هنا و هنوتلا هلکه كنءزمه (رضاخالا)ردعض ومر هددادفپ هدننز وهدرص
 اربتعم و ككرابم رو زمنول ردهنسانعمكقَشب ی هنسنرب هدننز ولیعفت ( ریضخل") ردیدآ وص رب هلیصف كناخ
 :خ الا ) هیف هل لر وب یا "یشلا تالذیف نالفل مطخ لاق هنم و یدنل وا لامعتسا هدنسانعم داعساو كرت هل.تبسانم

 ر هد ماش هلا هندمو رددآ كتلعرپ ندنرلتلع زوکو روند هکنیس كچ وک لشي عونرب هلیس هين ریغصت
 بابل | نمار ضخ للا مطخ لاق رد تان كمك یواویباغا هلن وکسلداض و یصتقكناخ (رضفنا) ردیسا
 مالسلا و ةولصلا هيلع ردیدآ یوبن ده هدننایم هندم هلبا لوبت هلی رسک ك نزم (( ریضخ الا هعطق اذا لوالا

 بعلا وا وردندنآ یرضلناةبیش وا ندنیدحم ردیعما نطب رب ندنس هلدبق نالیغن سیف هلی كناخ(مضلناوم
 لا دبع وبا نالوا هیعفاشلا عج هدنرهش ومو ردهدنزو درص ردندنیتذحم دوب هک ی رضلنا رفعجن لا دبع
 اهم هکنورضلنا ةيودبع نب ناقع مرا یضاقو فلخ نب دم نب مهارباو یزورلا مضلنا نب دجبا ن دم

 ةابصلا بیطلان دم ندمالعا رددآ هلحرب هددادفب هدننز و هن رببز فی ربضلنا) ردهلل رک كناخ رد راثدح و

 . ق ریضخ و ردندمالعا قبرز نب ریضخ و ربضخن "لع ن كلرابم ردنداعما هدننز وریب زریضخ و ردندا روا" یریسذخا
 یرصبلا ریضخ نب نجرادبعو ردسبل ىش كحابر نب "لع تالذک ردسبقل كريب زلا نن بعصم ن : مهاربا

 بولوا خال هن ورد كناسفا هل رسک كناط ( رطافنا ز) ردهلبا هل 4٥ ءاحوب دوخاب رد راقم یلسلا رخ و

 سجاوه هکر واکر طاوخ یعجب ردهنسانعم سچاه یک هسوسووریبدن و رکف و یار روند هثیش ندانالوج |

 1 ریام یهو رطاوخ هلو یلاب یلع ساسالای لاق ردلعاف مسا ندنسانعم تکرح یتآ یرکدوب و ردکع د سفن
 مارخ رطاخ و رول وا لوح هزاع قالطا رطاخ هبلق نالوا روطخ لحم كفلخ سب » یبعموا یأر نم بلقلایف
 | هدنسیناث یانعم هلا رطاخ هدنشزو فتک (رطنا)ل رض یا رطاخ لجر لاق روند همدآ نبی روب هلنا راتفرو

 هلا مالا رطخ لات ردهنسانعم كلک هل ورد هرکصندقدلدوت وا هنر هدننز و روهظ (روطمنا) ردفدارم
  یهیردهرز واقالطا ۹ رشکت اما ج راش + نایسن دم ۳ ۱ هرکداذا لوالا ونثلا بابل انما ار وطخ لب لع و

 تن ۲ ۳



a ۸4۱ زی 

 كمزکب ولآ هنلانلاكمدآرب هدننزو هلعافم (ترصاخلا ) یکدناز فرحنانل وا طاقسا رون د هثیش یلوضف و ناز
 هدر یغیدش واق لوب بودیک هلو ر یرب ره كيف ر یکیا و یشلا یف هد ذخا اذا انالف مصاخ لاق ردهنتسانعم |

 ناکمینایقتلب تح قیرط یف لک ذخا اذا نالج را مصاخ لاق رد هنسانعم كم رو یرغوط هنف رط ینای لوق لع قع و
 مولا تبهذ لاق ردهنسانعم كمزک بولا هنلاینلا كمدآرب دوب هدننز و لعافت (رصاختل)هبنج ىلا یبشموا ۱

 هط وف نالب وتو ندروکو هکروند هرازا هدنز و باتک (راصات۱) ضعب دی ذخا مهضعب ناکاذا نورصاضت

 لشخ هک ریس هدیس راف هکر وند هف ورعمن ول هل وکسكن هع داض و یعض كناخ (:رمضمن) ردقج هل وا لات و ۱
 هل هاسهدنجسف تا هرضخ و هل وکسلداض و یعض كناخ رولکس ضخ و هدننز ود زص ر ولکر ضخ ېچ رونل وارببعت

 ةربغیاةرضخ سرفلانوللاق رونل واریبعتر وکو ق هدیکرت ردن ولر بیرقهروم رول وا لک وک هکر دقلزوب قشراق ||
 ندنسهلک سضخا مضخ و هم وعل ئاةرمطخ هبفنصغ لاق رونل وا قالطا ةکلءزات و هکر هرضخ و ةد ابتا

 بکا نملارضخ مه لاق هنمو رونلوا قالطا 4 هنسننالوا یماخر و بصخ هلتبسانم ل وار وند هب هنسن لشب هکرول وا مچ

 عبارلا بابلانم !مضخ *یشلا رضخ لا رد هنسانعم قمل وا لشي هنسنرب هلنیتحف (رضحللا )ل ہظع بصخ یف یا

 ل فنجان امرخ رضخو منا اذ عرزلارضخ لاق ردلیعتسم هنسانعمقل وا هزات و رت هنسن ر و ضخا راصاذا | أ

 "طخ ا لاق ردهنسانعمقل وا لشي كن هنسنر هدننزورارجاا (زارضخ الا رد ردصلاب يمت رونی هنلادهژات و روا 1

 مطقناو زحنااداءالکلا مطخالاق ردهنسانعكملحم نکیا لشي زونه یس ەلوقم قلتو او ر اچو ةغلابمرضخاذا "یا

 هدننزو باشیشعا ( راضیضخ الا ل د وسا اذا لدللا ضخا لاق ردلمقتسمهنمانعمقلوا وک ارت كیدهکو رضخاوھو ِ
 ندهرضخ هدننزو رجا (سضخالا# "رضحا نعم ؛یشلارمض وضخا لاق رد هنسانعم قمل وا لشیكيهنسنرب دوب

 هلي كرااب (روضحلا) و( ریضلا )و هدشزو فتک (رضطنا) و هدشزو روبص (روضلنا) و ردفصو | ۱
 ترضخدوسا یا رضخا* یشلاقر ون ده هنسنهایسمضخاو ر ون د هئیشولکن رلشپهدران و هدننز وریما(ریض: )و

 هجو نکل ردشلوا لئاق هنق دض هچ رک فل وم + رونلوا قالطاهد ههایسندنفیدلوا نول برقا ههایس هدننی هايس هلضاب
 یدنل وارکذ ههتن ردفص وهدنن ز و فتکضلنا) ر ددا كغاطر هدٌناطضخ ا وردعالمان قیدض هرز وار وک ]

 هلباه رون د یچ دءسضخ رون د هنچ و هر اچ و هب هرپسهزان و هنيک اهزان و رونل وا قالطا هلان لشي وهزات و رت ضخ و" |
 هدنم" ومزایهلغل وا ن رد یکو کی عی ند هبنج مضخ و ةرضلنا رشک ا مضخ ناکم لاق روند هرازه رسو هراز اچ وا

 هزانرضخ ویدنل وا رک د هکهتن ردفص و هدننزورما ( رضا لاه رده رم طخ یدرفم روند ه هن وک رب ندنابنننل هزات ۱ ۲

 هراز هرس روضخ و یدنل وا نایب هکردهنسانعم مضخا هدننزوروفب (روضصلا) روند هراچو هءربس لشی و |
 هرس وریاچ هدننز و لاعتفا (راضتخ الا روند هراز هرس ځد وب هلیصف هلداض و كم رضا روند هراززج و ۱ ۱

 نکیا ناوجون هزات مدار و اضغ ان رطذخ ا اذا ل وهما ءان یلعءالکلارضتخ لا رد هنسانعمثاملجحم نکیآهزاتورت | 1

 ۳۷ و یاو ر پس ردلمعتس هنسانعمكمروت وک لو واش تام اذا باشلا رضتخا لاقت ردلمعتس هنسانعم كفا تافو |
 دننانعم قم زون ىقراگ ن کا هغلابات ز ونهلوق لع قم زود نی رکب ك رق و هلقحااذا لج لا رضتخا لاق رد هلتم الم هتتداع |

 هکر د هنسانعم ك مچ نکیاهزانو لشیزونهناو رسو یر اچو غولبل !لبقوا اهعفااذاةي را لا رضتخا لاق ردلیعتسم
 رضخا وهو هز جاذا ءالکلارضتخا لاق ردربعم بنا ونعاذخا و یس هين لوه ل وات بابن رول وا نیت وا انس ]
 نوچ غیدل وا كنر د وبکه نسانعمءامر ونلوا قالط | هکلفو ءا ضخ ةلق لا ردي ۇم ل ر ضخ هدننز ونا رج( رضلنا) ۱

 قالطا هنمظعمو داوس ك رکسع و ءاعسلا یا هنمرک | ها رضطنا تام لا ردکت ر برقا هترضخا ر زیدنل وا قالطا |
 هنا و ربسو اوع رفتابنم نا مهترص یا ساسالایفلاق و همظم و مهداوسیا مھءارضخ دا مھل و وا |
 هک ةقدص تا esa ر واک ت اوا ر ضخ یعج كنو هکر دحر اش + یکی انبساو ناخ وص و هصا رروند |

 ءا رڪ یدنلعج یکر مسا لکا هبلغق رطتیعما هدنوب نکل یکر جو ہار ردقا وارضخ ی چب هج نالوا ساق ۱

TRودیعم|یراسرف لرل هسک مان "یتیعل اد زن ةبطقو یدعن م اسو کرعن ةلبجن "یدعءامضخو+یهننا یک تاوارعصو ۱  

 ةبیتکل اق رونل وا قالطا هن ال ارکسع نال واریثک و ےظعو یدنل وانایبهدنسهدام رزج هکر دیما هر زج یکیاءارمضخ و | ۱ 1

 مبولیزو یکن ر هلکماکچ وص هلکنآنامز هکر وا قالطا ه هغ وق لوش ود دا ةرضلن ةعظع یا ءارمضخ |

 ماج لا رونلوا قالطا هرانیج رکوک یکناخو ت رضخا یتحانامز اهمقتتسادقناک اداءارضخ دا هوا شاۋا |

 هدن درود یس هلدبق دراطع ورد, دآ عضوم رەد هماع و ردندآ هعلقرپ ندنلامادب زهدنع ءارمضخ و نجا ودیا هارضخ | ۱

 هاب رک نضهدننز و فرخ کیک یی را ناتسپ یدو هلع كناخ (2راضلنا)ل ردیعسا كضرار /
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 | لب هلازا ینسهراشخ كن هنسنرب و ةراشىللا ةنالا ىلع قبا اذا یناثلا بابلا نماسشخ لج را مشخ اف رد هتمانعم
 صرح هنس هلوقم ماعط و هنراشخ هنع قن اذا *یشلا مشخ لاق رول وادض هلغل وا هنتسانعم قلق م کان و زیب

 بوقروق ندهنسنرب هسکر هلنیتم (رشلنا)هرشاذا لج را رشخ لاش ردهنسانعم كلا امتشا طرف راهظاو

 هدروابس هلیعص كاا یرواشښ )انیچ تره انا عبارلا بابلانم ارشخ نالف مشخ لاقب رد هنسسانعم قجاق

 . ندلن كامن ناملا ندرلکلم نانل واریبعتءاوذا ندسنم كولم هدننزونال(نارشخوذ)) رددآ قاقوصرب
 . ا نایمهدیسراف رونلواریبعتلب هکروند هنطس و كناسنا هلیوکس لداص و ىح كناخ (سصلنا) ردسقل كکلمرب

 [ هدرلنابطزود رد ر نایکدهرب هدنس هت روا هکر ونل وا قالطا هنن رک كننابط كناسنا و هطس ویاهمصخ "قدلاش روند
 ا ردبکن دنروک و هک لوا هدننب یسیغاشا هلیسب راقو كغلم وق هکر ونل وا قالطا هلو لوشو هنسانعممدقلا سجخا زلوا
 یرارب درو هکرون دهنعضومیراهناخ كرانل وا نیشن ه دابو رول وا قالطا هنغلا را كکلپ هلی د لزکهدق وا ورول وا

 1 هام قارا قوغوص و كموشوا هلنیتعف (ربصد:۱) رولکر وصخ یعج كنس هلک شو زی هو
 ۱ ا )ردشل ازا | كب ەداروب فلۇم * درب اذا انم و رص خ لوقت و ت را ذا عبار لا بابل | نما رص خ هد ترصخ

 روند ال هجاهدننز و رظعم (یصخما) درا یارصخمو لاق روند هئیش قوغص كى هدننزو فتک

 نالوا جنبا یسهرواو قیقد یا رضع شک لاشوهمصخ ماض قیفدیا ا اا ولوا فضومدهروک و وا ۱
 رولوافص ودمدآنالو اولرک ینابطبویل وانابطز و دوطس ولا هفدتسم یا صحت لعن لاق رولوافصو شا |

 هلا لوشو دف قد عماهصجخا یّوخحو اقع و اهمدقمنم ضرالا س ناک اذا نیمدقلا ر لحر لاق

 دب لاقب هلوا یک طوب رم ندهرکص هکابوک هلغل وا ثا هی كب هدرپ یفیدش واق هفکك نس هجا کلب هکر ول وا فصو

 كانتسکه دنلکش یر كزالب هدنآ دوخاب یتعب ریدتسم ز ۳ هیف وا طوب رم هناکریصخم اهغسر یف ناک اذا ةرمصخم

 | یریصف هلا كیک نالوا هدنشابناي نعي هلا هفقرح و هنسانعم هلکاش روند هروکو شو (ةرصاا) هلوا

 رصاضا )رول واریسفت فطع یناث هلفلوا *یشرب یسیکیاارهاظ روند هننام كنوکیا هصبق ینعی
 رص ا ) ردرصخ یدرفت اهبراقا یا قیرطلا مصاض اوکلس لاش روند هرالوب نیم هلي كوم

 < یقیدصب قتلوقو هزاکعو اصع روند هثیش قجونلوا اکتا فلطم رد آمسا هدننز و هسنکم

 هدرس یراکدلبا تراشا هلکنآ هن وا یر هدن رلکدت | تاطخ هسات توت وط هدنرالا لراک اج و ربما و

 | یک ی ءرشابر ودشواج راراتوط هدنرالا یو ار راک شاخ موق بین هکرول واهاک و روش دهنسهل قم

 ا نقاط ندا (هرصخا وذ) یک راصع یراقدنالوق هدنرللا لراطباض یسهلوقم یاب شواج الاحو

 هدننج هلکن وب هن رایدنک یرلت ضح سو هیلع هللا یلص مرکآ لوسرهدنلباقم یتمدخرب نالوا هاکرد لوبقم ردمبق
 هکردندیاعصا ( هاچ اةسمیوطاون) ردشلوا بیقلتثعاب یرافدر وب تیانعء رم حح رب هل ريشا نسردنا تاقالماکی

 یراخماما رد هسکنال وا یأشنم و لصا كج را وخ هکر دربه ز ن صوقرح (یمیقل اةصب ولنا وذ) رد دجسم اب لئاب
 ر ولنا یذ ن دللا دبع هایاف هدنلحمر و هلت رابع لدعا هلا لوس راب لاقف ةرصب ونا وذ هاناف ه کو رنگ |

 تر ا هدنلا هسک و مدننز و لاعتفا (راصتخالا )حالا ور دبلخا یشلوامهو ینائریبعت هلفغ وا تد هلینا ونع

 هدنل ,و مالک هکاب وک ردهنسانعمقلث مصتخ و زجومیمالکو ةرصخا ذخا اذا لج رلارصتخا لاق رد هنسانعم

 لمالیا هد" نکردبا توالت یتننآ هدصم هدم رک نآرقو هزجوا اذا مالکلا رصتخا لاق ب رول وا شلتا ءد
 ۳ تری ارتادا ةدصسلا رصتخا لاق رديعرش لامعتسا هنسانعم كم بودا كرت ینیآ هدج- نوتا
  یعرشیهن هدندنسیکیا هکرد هنسانعم كلا توالت ینتیآ هد زکلای نوجا كلا هد لوق یلع دال یکاپنیآ
 اتم قنوت هرزوا روکو ىلا راصتخا و امف دحج الام ارقفا میا د رفا |ذاةدصسلا رصتخا لاق ردشل وارداص

 دانس قموق وا تیآ یکیا دوخاب رب نامه ندهروسرخآ هدزامن وهت رصاخ یلعهدب عض واذا لجرلا مصتخا لاق ر

 دوی و یلوضفندهنسنرب و ةولصل اف ةروسلارخآ نم نبش آوا ذیآ ًارفاذایلصلا رصتخا لاق رد هیعرش تعیقح

 هننالوا نبق كم ثالوب وهنملوضفاا فذحاذا*ی لا ف لجرلا رصتخا لاق رد هنسانعمكلنا لا زا و فذح ینالوا ۱

 ۱ 2 هجرادقم هر نامه بویمسک رزوا لاصیتسا یب هنسن رو هب رقا تللساذآ قیرطلا رصتخ ا لاقت رد هنسانعف

 رصخ لاقب ردهنسانعم قموق هرزوا روکوب ىلا هدننز و لعفت (رصقا) هلص ًاتسا ام یا زط اف رسصتخا لا
 لبللابنولص) ایا هک رونلا مههوجویلع ةمايقلا موب نورصخملاا ۶ ثیدلاهنمو هنرصاخ یلع هدب عضواذالج را

 فدعبند هنزل نمف كفلاو یب هين رغم ۰(یزیصلنا ) مرضا وخ لع قیا | ویو ا اذ
 ۱ ناز هالدا و

 ( از ) د



 سی ۸۳۵ زی

 ردنوک لیگ ورونلوا قالطاهراقا ر نمو رونل وا قالطا هلامننالوامرن و هزات و رتاقلطم و رون دهد هشماق وه یغراقو |
 هننم ودكنیکو روند ید یدرم راردا عفدندرارب غیص و ندرانک یغیاق هلکنا هکر ون د هفیرصیراکدتنا ریبعت |

 ندهیسابع هکردف ورعم ٌهناخرب هد همرکمۀکم (نار رنا راد)) ردهنار ريخ یدرفم هنسانعم هثیفس ناکس روند |

 هلذل وا ندارعشو ءابدا هرو نم هکر د د جزم « یدیشلنا ان نارزیخ یسهراح ردقجهلوا دیشر کن هفیلخ ر |

 رظن هب هنآ بوتبجندماج نوکر هلج زا ردشلوا عقا و + هرثک تاب .اطم هدن رانایم یدیارلیآ همدانم هن هفیلخ |

 *شوشرم لطلااملع ءارجلاةحافتلا انا»*وبشاهراود هییفص هال واقرع راد هلاژ یکلکلرب یراسخر دک ها

 املعربش اهضرع حرف و » هنتح هدکدروک یموقرم عارصم بیرقترب دیشر یدتک بودا شقن ییعارصم |
 همدآ هیهاد و لرز تیاغب (رزامنا ردش) وا یداب هب هفط الم ررهایخ دلکنا ےقرت ییعارصم * شوفنم نهعلا |

 (یرزلنالوهدننز و یرجا ی !لربنر هدننیب لب را هبا لصومر زان و قیهاد یار زاخ لج لا روند |
 لصاحهرکصندکدکو ب بوریکآ ندیکی بوزو یکیا یکسا هکر وند هراق راص و هرادنیلد لوش هدنزو "یرج |

 ردیدآ عضومرب بیرق هب هبصق مان شخو هدن رف فسا هدننزو بارض «رازخ) لوا خوای نالوا

 ردب راما عضوم ررب رار د ج د نیب ر من اةراد 5 ر طاةراد و هدننز ورفعج (رززخةراد) و( ر زانا ةراد]ۋ

 هدن زو لیعش (رزهلا) قلا "یسلا یارزنزخ وه لاق روند هب هسک یوخد هد ز و لجرفس (رزنزطا )۱

 هلتدح و تفد ه هنسنرپ هدننزو لعافت (رزاضتلا) هقیض اذا اریزخن هر رخ لاق ردهنسانعم ققلاراط نەنى |

 (سسنا رظنلا ددا هنفج قيضاذا لج را رزاخ لاقت ردهنسانعم قويت بوصیق ییبرلقابق زوک ن وجما ققاب

 و رف «(نارسطنا# و هلنیتعص (سسشنا) و هلی كناخ (رسنا) و هیت( رسنا و هد و و
 >رلارسسخ لاق ردهنسانعم قمل وا هارک و لانض و قموآ ندنلو هسکر , هلیصف ءل رلاخ 4 راس دا و (ةراسلنا# وا ۱

 دارو می وّلضاذیاتاو عبا رلا بابل نماراسخ وترادخ و انارمسخ وارشخ وا سس وارن وار و ۱

 | نارسخو هدننزو سکس سخو نیغ وا هت راحت ینعض و اذا رجاتلا مخ لاقت ردهنسانعمقعادلا لوق ىلع ڭا نابز |
 | (یسلنا) و ماو هصقناذا یناهلا بلا و 1 وا *یشلارمسخ لا ردهنسانعم كقلسکا یی ەنسنرب ||

 یرسیخ وریسخ و رساخ لجر لاق e لاض هلباهروصتم فلا (یرسیطنا) و هدننزوربما

 عض ودق راصاذاسماخ رجات لاقب ردیپسنلعاف سا روند هن هسک ش ما ضوا هنایزو ررضهدن را رساخ و لاضیا |

 0 ةعفاتربغ یا چ ةرسساخق رک اذا كلت ىلاعتەلوقەنمو رونلوادانساو فص وهلا وحا و لاعفا هکر ول واهاکو هت راک یف ۱

 اشا یناوید ساونوا هنس هيا و تخورف تفرش فصص*ثوروم ندنردب ردمبقل لورع نب , س ندارعش سماخ و |
 ۱ هل سمک كنه زمه (راسخالا) ردیقلت ثعاب یا فالتاو ریذت نکیشمربک هرشک لا وما هند لوق لع یکیدلبا

 | كفلا و ینوکس كنو و یصق كناخ (ىرىىنلنا)ەصقن اذا نا ریمل ارىسخ ا لاق زد دنسانعم فلسا یهنسنر دو
 | زالن و هدننز ویاصم (ناتسفنا رد هتسانعم یکی امورفو مول ورد هن رانعم ردغ و لاله و لالّض هلن صق ۱

 ةراسطاوراسطنا و یراق اوعق و لاق ردهنسانعم یرسنخ هذننزو ر زانخ (رسانفنا) و هدننز و هاه |

 كناخ € یناورسنا) موللایا ةراسلنا و راسلنا و یرسنمنا لها نم وه لاش و كالهلا وا لالضلا یارسانقنا و
 رد وسنه ورب ورسخ ولغ وا كنا ورشون هروک هنناب كحراش * ردیدآشا ةول ردر ورد دا بارش عون ر هلیعض |

 ۳ هدننزز ولیعفت (ریضلا) ردیدآ هب رقر هلنساضفطسا و هلع كناخ )4 وارسخ) یک یناورسخ مخ

 رسانخ موق لاش رونل وا قالطا هسان یافعض (ةرسانطنا و هکلها ادا ارس هرسخ لاق ردهنسانعم |

 دوو رز( بن ناب لا اتم موق لاق روند هصاحص* ۸ نالوا تنایخ و ردغ لها و فاعض یا

 | هدنا ممخ عضوم ام اد هلاب (یرسنلنا و هدننز ورفعج (سسنفنا) مثل یا ریسنخ وهلاقب روند هب هبامورف و ےل
 ردل و ه هفلابم یتبعج یدنل وا رکذ هکر دهثسانعم اله و لالخ هدننزور زانخ (ریسانلنا# روندهمدآ نالوا ۱

 |ناجورادخیسیروف دليل تەكرا فلەت ا یرللوب نالوا هرزوا راج شاو قلت وا ضعب كت رای غاطریسانخو |

 كجاکو دو یسیدنکلسهرفس روند هن رنک و هنسوتک ك ئیش "یشره هلیعخ كلرااخ (تراشمنا) و (راشلنا) راردنا د دع
 | هدر یا رقلا ةراشخ هذه لا و نل الام یا ةراشخو راشخ الا ة امل اىلع یقاملاقت یکراهنسن قجهیئاو

 | یز وا هراشخ و هتلفسیا سانلاةراشخ نم وه لا رونل واریبعت یزول وم مدآ هکر ونل واقالطا هسان *یاداو قو

 1 فا *هلفس یس هل وقم داورخ یدو سما هيف بل الام یاریعشلاةراشخ هذه لاقي رونل وآقالطاه هب رانایل وا ۱ ی

 قموق یدنکلس و ىدن هدیسان و هدهرفس ماعطل | دعب هدننزو رشح (شلنا) ید ېا !مشاخلجر لا روند .

 ( هفیطل )



 لطم

 ( رکا قیدص تداهش )

 سگ مر زی

 | ال هدرب ضمب و یغاشمچ هدیکرت رونلسسن شفج شفج هکدکچ یرغوط هش رافرط یدنک بوم الوط کا
 ۱1 ا ا راک راز یهجب رولوا لب ندنش وق نکیقلوکهکرادذآ شوق ہرا رخو راردبا ریبمت |
 ۳ 1 |هدننز و نایلص (نایرلنا) رددآ عضومر بيرق هب هفعج هدننزو داذش (را نا ) رد دآ عض ومر هدنرق هفوک |

 |( رتا روئل واريبعتناغلغاچ كرون ده وص ناق قر هیلغاچ هدننز وراثرث( راخ رنا )رون د هم دآ ن ابج قق روق
 تابورشمو تاموعطم روخرخ و روند ه هقان : ولدوس قوچ هدشزو ريج رج (نیخرطنا) وهدنزو روسرس |

 ۱ :a دل اخ (رخ رانا )رون دهمدآ نادنا تها و تکاازن و عن هدنص وضخ یتاش ورفم و تاس وبل مو |

 زو روبص((رورفنا ) هشارف و هسابل و هماعط ف معان یارخرخ و روخرخ لج ر لاق ردف دا مم هدیناثیانعم
 ردیدآ هبصقر هدنسهکل وامزراّوخ رورخ و لبقلاءام ةربثکلا یار ورخ ةأر ا لاق روند هن وتاخ نال واول وص كم | ۱

 ۱ روا فض وو ردصم هدانعمو هروک هنناب كح راش + روند هنسمادلرم كنم“ یدک و  كنالبق رورخ و ۱
 رول وافصو ءردلابنوب ز و فیعض هل رسک كرلاخ (یرخر نا )و( ۍرخ رار ورخ ةّرهللو رورخ ةّره | ۱
  وایر یک ولوطینرقكنهسکنالوالویب ینراقهدنز و لزازت ( رخ رل ا )ةفيعض یا ةي رخ رخ و "یرخرخقاس |
 قا وا لوپلسو قلاص هننزو لاعفنا (رارغالا) مظعلا عم برطضا اذا هنطب رخرضت لاقب رد هنانعم قمی و
 ینا دا و صر هدننان لبج ما آجا هدنز و یرببز( ۍر رنا ) یختسا اذا هنطب را ولجرلا رخنا لاقم ردهنسانعم ۱
 .(رزلخ) هطفسا یا ا فیسلاب هد برمض لا ردهنسانعم كمروشود هلبممک كنهزمه (رارخالا) |
 وکل وق یلعردقل وا راشهرص ك رک کرد هنسانعمقل وا قسف قر هل وا قیلخیرازوک ك مدار هلیصف كن همت یاز وا
 ۱11 ۳ ا قلوا یک راھ ر اکیا یبرب وقاب می قل واهدنلکش راق هلیفرط وب دو قلوا كچوکو ۱
 علارا بابا نمارزخ را زخلاق ردهنسانعمقل وا یشاش یمیرب كنز وک دوخاب قمل وا راقب قره ابق بوچآ |
 ۳ ةو هینیع جی وا نیتشل ادحایف هناکر ظن ناک وا ة ةربغص و ةقيضتراص وا گام رةق لک ناکاذا ۱

 ۱ ط لوا ناورش رګ یراکدد رزخ رحم هکر دیا كن هفناط رب ندیناسفا سنج رزخ و نینیعلادخا لوحا وا | ۱
 اصالاق رانو یدنل وا قالطا ةغلابم هلغلوا كچوک و راط یرازوک رارولوا قم هدنلحاوس ردفاضم |

 .یفوصلارع نب دمو ردسبقل یرقلا كرابلا نن فسو و روند هابروچ ۹ رزخ و یدبا ندک ارتا
 ۱ دروکذ ذم رزخ هدنزو رجا (رزخالا) ردندح رزخ نب نجرلا دبع ن مساق و رد راثدحم 7۳9 ردبقل

 و هدهزوک هکر دءا رزخ یثنوم رونده یشکنالوا هرز وا روک ذم فص و یرازوکف التخالا ىلع ۱

 :قفوا ونوا هر زخ و روند هابروچ ولغاب یکر زخ هدننزو هنیفس (ةر زلنا )ل یکرجزدرزخ |

 ۳ هنن وص تالوق ىلع روند هدیصع هسزل وا تارک او روند هنشآ جالو

 ا قیصر زوا یک تهت موج رم یواضهدنحرش قایق کردیم روند هیبروچ |
 ا هدنبقع لوان همقررپ و ترشابم هلکا هلا هدلکنپ ثراح ندناصصا یابطا رلیدلیا مت لب ءاعطو |

ESن ا هنس مقاولایف بونا وا كرت هدک دید رد دوج وم هدهاعط وب قیقصلایلع هنس ےس  

 ۱ نازو یصق كناخ ( رزلنا ) رساهرارد ید ر زور و

 طلب رظاذا لوالا بابلانم ارزخ لجرلارزخ لاق ردیشقاب ودع و نیب دوخ هکر د هنسانعمققاب هلیج واز وک |
 لجرلا رزخ لاق ردهنسانعم قاف و هادتادا رزخ لاش ردهنسانعم كفل هیهاد هنسذ راب هکر وا

 هکر بد حراش » ردنا ریبعت زومط هدیکر تو وخ هدیسراف هکر دف ورعم ناویح هلسک كناخ (رازلار|
 ۱ ینو ردیعابر ضعبلادنع و رول وا لیعتفیتزوسپ رایدلیا قالطا نوچ غیدلوا یلزوکراط ردذوخأم |
 و نخ و+یهتنا ردشللا تراشا ید هدنلیذ یعابر یتبم هفالتخاو فلؤم » رولوا لیلعف یزو هروکهکو |

 راض مم نانل وا ریبعت یشاب زومط وهجا رس هدیکرت رب زانخ و ردیعج كر نخ (ر زانلنا) رددآ لبجراب عضو رب | ۱
 | رداروهظ هدن وب یژنک ارول وایرعو جاقرب هدر ر همقج همتچ هه اکر دشیش تفر لوا ودر نا یدزتفر وند |
 ۲ 0۳ ثداح هدنسهق رآ كناسنا هکر دیعما عجو دنور هدننزو هزمه هلبعط كناخ (ةرزلا)لو هتاف (ةرزلا)

 قرەذغاط یراکتاو قرهلاص یرال وق ینعب هلا تاکنفت هلرصق كرافلاو یصف كرااخ (یرزولنا) و (یرزربلنا) |
 كکفت ةيشم یشع یا یرزوللاو یرزربنا یشع لاق ردنرابع ندکع رو قیص قیص هکروند هشیورو |

 ندنرالاد رد راکدید نارازههلغ رګ هکر دسیعما یدنه رجش عور هلبعض كنازو ىح كناخ ( نارنرینا)ا
 هن )شو دقو ص نالوا "دیش ؛هض را نورد لراصثا نارربخو رراپ ناور تو هلبکساو ناکوج |



1 
۱ 

 ی ۸۳۷ بس

 زا ندچ ۶ ناهاش ردخا روک هاب تۆم یوم یشحو راج هلن یا( یردخالا) یا ۱

 راج هدنسارعص همظاک یدلبا رارف هنابای و ترفن و شحوت ندنس هبوط نوکر بولوا یعما كرغیارب ندنرلتآ |
 بوسنماکا رایدلیا لسانت هدتک بول وا لصاح دل ورب ندنآ هلغمشآ هراج یشیدرب بول وا طلتخم هلارایشحو

 شحوت كاب ن ربشدرال ناکناصح ردخا یلاتبسنرملا یهو تاب ردخالانم وهو لاق رایدد "یردخا هنالوا

 سد (سلتا) شچولا زج نم لغ وهو ردکا بان مو رذعا تاک نم وه جلف لو ات

 كرهدارتسن رونلوا قالطا هنشوف لس وط هدشناز و دیاغ (ةی رادطنا) روند هبدصک دغم یدوب هدنز وا

 كکشا قعاع فورمز هردخ و روند ههه رش فلش امانا رسا نو چک موس و هجرت
 ردئدح ندنبات هردخ نی بیبحو ردندنس هلق یلب لهاک ن ةردخ و ردیعما كتعاجر ندراصناو ردیعا |

 یس هب راج كن هسک مانهدبع هدننز و هرغ(هردخ) ردسقل كن هسک مان نابیشن لهذن ورع هلبرسک كناخ (هردخ)

 ردشبسن كند مان نسحن دم هلنیتحف 6 یردلنا) ردشابا ثیدح تیاور ه ردخنب صاف و رده دحم هکر دیعسا

 كن هسکمات لاتق ندنس هلبق بالک هدننز و باغ (رادخ) رونل وا قالطا هکشا هایس هدننز و یدرک ( ۍئردغا)

 مان ردخانانل وا رکذ (فی ردخالا) رد دآ هعلقر هدنساضق ءاعنص رهشهدنم هدننز و باتک (رادخا) ردیعشا یسرف |

 هل ارصقو هلنیتحف (ینردلا) ةيردخا لیخ و "یردخا سرف لاق روند هنسیروس تآ نالوا ندنربا ود رغلآ
 رد دآ عضومرپ هدندالب بعک نب ثراحب هدن رو ءار ورح (ءار ودخ هلبینح یغیدل وا زاس هدر روند هکحروا
 ردتخا و رد لاق ردهنسانعم قول هدرب و كم هدرب هدننز و لامتفا (رادتخالا) و دن زو لعفت (ردلا»

 روند هنالسرا نالوا هدنغات l3 رجا هشيم هدننز و نسحم (دنا) و هدننز و مرکم رد )سم | اذا

 هایسكل هدننز و "یرفز € "بردن یدنل وارکذ هکد تن نوهگیدلیا تزالم ه شین یسیدنکو رسۍ ودنک هقیم ۱ 0

 لاکو جم ز زونه سرو دز (ةردطناو داوسلاددش یا یردخریعپ لاش رول وا قالطا ههود نالوا ۱

 لاف (رفادملنا جهعتت ت نا لبق مه ر تناکاذا ةردخ ةر لاش روند هبامرخ نالوا طقاس ندا نزسعلو ۱

 ردنکم قلوا هرفدخ یدرفم هروکه ناب كحراش + هنسانعم ناقلخ.بای روند ه اولا یکسا هدشنز و طبالع |

 یرلکدتا ریبعت لیرط تالافطا هدیکرت هکر دهنیسانعم فورذخ هلبنوکس كنه لاذو یعض كنان (ةرذلنا)
 روند همدآ نالوا نانو رتتسغ یل ک ےب ندولج رو دوخاب ندیلاوو ناطلس امناد (رذالنا) روند هغاصت وا

 هتسانعم بول | ةعطق روند هنسهراب زر , هلبصف كناف و كناخ 62 رفذطنا )مع ضوا ناطلسنمتسم یارذاخ لج ر لاق

 هدیک و هل وار راقبحندنر 6 دكنن ورب کا وکی وص نکر دیا کت هكر وندهن واخ لوش هدننزو ەرەن( رق اۋ

 هدشزو ررص (ییرطا ) اهبرنم ج رخ ا ةفاتمح یا ةرفنذخ ةأرعا لاقت رونل واریبعت كاف لاف
 لحموطو نکس سا لب كلذک تاصاذا لّوالاویناثلا بابلا نم ارب رخ ءالا خ لاق

 قمادلر وخ هدوش واو تفح نیح تتاص اذا باقعلاو خم را تّرخ لاق ردهنسانعم قمهدلشف نکراجوا یش

 یعجج روند هرب یلقارو واو زود نالوا هدننبب كرل هت كسکوب یکیا ر رخو طغ اذا انلاّرخ لاقت ر

 هنسیدلشف شوق و لیو هنسیدلغاچوص ردم ا هدننز و مزمز (رخرظنا) رددآعضومر هد همام ر رخو ردهّرخآ

 قمادلریم یدکو نالبق و طغاذاعانلا رخرخلاق ردهنسانعمقادلروخهدوش وا هدننزو هزاز (:رخرفنال ر وند |

 اقلطم هدننزو رورغ (رورظنا) و هدننز و رج ( نا رخرناب تاص اذا رونسلا و رفلا رخرخ لاق رد هثسانعم |

 لوالاو یناثلا بابلانم ارورخ و | رخ لجرلا رخ لاق ردهنسانعم كعش ود ه یعاشا ندکسکوب لوق ىلع كعشود

 زاگ هننهذ و لقع هرزوا مدآرب و هقش اذا "یشلا رخ لاق ردهنسانعم قمراب رخو لفس یلاولع نموا طقس اذا

 الع اومه یا نالف یتب نم سان انیلع رخ لاق ردا متسع هنسانعم كمرب و یراو و كلا موجه نزسنآ ندر

 كنمرکد هلبص كرلاخ (یرلنا) و (تلنا) تاماذا نالف رخ لاق ردلمعتسم هنسانعم كل واو فرعنال ناکمنم

 هبح عونر ندنابوبح رخو زونل وا عضو یادغب نداروا هکرونل وا قالطا هنکیلد یرلکدید زاغوب ییعپ هن نغآ |

 هرخ هب رض لاقي روند هند كغالوق و ردقج هل وا هلغ یراکد دیرچ هلکو هلروه هدیکر ترول وار ودم هکر دیعما |

 هلی كناخ (مّرخ و هدنز و همنع رولکهررخ یعجج رون د هکدنخ و هراپ یغید راب یوص لیسو هنذا لصایف یا |

 هل ودلا ءاب و ردندح هّرخ نیرع ن دم نب دجا و ردها ورلا فیعض ندید غابدلا ةّرخن بوقعب ردندیماسا

 ۱ لافطا هلیسهدش كنار و یصف كناخ را را إو ىدا هاشرب ند هلاید هکر دیلیدلا ةل ودلا دضع نب زورف هّرخا

 يپا ام رکصندکد رو هنغهرب یج وار بوغا هع وئصم هنر ردق لعن فصن هکر ددآبعل رب ندنربمل ۱

dhی سس ی  



 اه افشا ساک

 ضار, دک كنهزمه (ںاثخالا) ت تطلتخاو تشغ اذا هسف تخ لاقت ررلهعتسم دمام كلک ناشغ

 یتظلغ بویمرا ینغای هرکو هظلغا اذا هژځو هژخا لاقب ردهنسانعم ققل و وق ییهنسن قیوص هدننز و لیعفت

 *بیذ ما کا یردنام » لثلاهنمو هذن اذا ثالذ و ارثاخ هکرت اذا د زلاژخا لاق ردهنسانعم كلا رت هرزوا
 ءبط یاب هزاتنوتاخرب هکردو یلصا زویل ینکجهد را هنو ERIE قرهلوا و وق هرزوا یلاح هن یغابیتعب

el1 نوجا هيفصت هلءدسح یقیدلروط بولو توفص هلغمرد_شراق هقىقر ییظیلغ هرکصتدکدلیا  

 تروص هرزوا یب ولطم بولی روط ندنکلیدنک هاب شتآو ردا فوخ ندنسلوا قرتحم هسقاي شنآ
 نالواریهم و ددزنم هد ص وصخ ر افلطم هدعب رایدلیا دارا یرونم مالک هدنقح هلغل وار هلتهج ون

 ! راثخ تبق و هوفصبهذ لاق روند هنسهبق كن هنس شهایبوق هدننز و همام (ةراثلنا رونلوا ادیت

 اب هکمر وتکهربخذ هلیم وقمدارب واڪا اذا عبا رلا بابلا نمارنخ هنم یخ لا رد هنسانعق مات وا هلیتعف(زلنا)

 ۸۳ ةرلایلاموقلاعمج رخ 1 و یا یفماقااذا لج رلاژاخ لاقب رونل وا لامحتسا هنسانعمقلاقهد هب وا بویقک |

 ةر و ةعاج و ةقرف یا سانلا نم ةرااخ تيأر لوقت هلتبسانم یتفانکو عمحت رونل وا قالطا هب یناسنا ٌهقرف
 ذا ةرااخ ةأرما لا رول وا كلکشوکو  كالتسس هدندوج و هکرونل وا قالطا هنوتاخ نالوا یعجوو درد

 ندسنجره هدننز ویرکس (سفن الایژنخ و هدننزو ءام رک (سفنالاءارنخ) عج ولا نم لیلقلا "یشلاد
 دعت E كناخ (رحعا) نوطلتخحم یا سفنالا یرنخو سفنالاءازتخ موق لاقب رونلوا قالطا هتعاجج
 صم رجح هدانعموب هکرید ح راش » ةلفسلا نتنوه و هرجخ هرک اام لاق روند هنسهحار "نالوا نتنم و دب كنفرط

 اغا )ر ولکنوّرعخ یعجرون ده یشکن الواققروق بول وا لک الا ددش هدننز و "اف 7 شنا ر زاید
 خالا)و هل رسک ك ناخ (ردللا]) رون د هنسيدلغج كبوص ندا نایرج یرغوط هند ندنسب راقو كغاط

 هاقلطم ردخ و رولیکج هنفرطر ك رداچنوجما كمامنر وکی مة نوتاخ هکرونید ه هدر لوش هدننز و بولسا
 رخ ی یک هراتس ر او درو ردا روند همش

 ازتسیرز وا هلا را هنسذ یس هل وقم بو بوتل وا بص هنتس وا ىر" ڭنەودەكرونىدە هنس شا ز ودند راهتخ

 عات نالسرا ردخ و ردیسهلوقم هترب و هغو جد وهدا مندنآیدنل وا قالطان روكي هدلبارتسینال واهدنجما
 ۲ | لیلق یسمزک هکروتیدهنالسرآ نالوا هدنغان ام اد یتعی هدنردخ (ردانا) رونل وا قالطا هنهشیموهکو
 4 قمردنتوطراجو هدرب نشو هد زو ردغ >(ردذار هتجایا هردخیف متم یا رداخ دسا لاق

 هدللحم رب و ردنا اهمزلا اذا لوالا بابلا نم اردخ تنبلا ردخ لاق رول وا ی
 رد لاقت رد هنسانعم كلنا فلخت وهآرب ندروسو ه ماقا اذا ناکلاپ ردخ لا ردلمعتسم هنسانعم قلوا

 )۳ رم (رادخ الا لری اذا لجرا ردخ لاق ردهنسانعم قل واناریح و هتشکس سو عیطقلا ن ء فلخح اذا

 ۱ , واهردخ ییعع تذبلا ردخا لاق ردهنسانعم كمردنل هجارف و قعردنت وط راج و هدرب هریق هزات یدو

 اذا وضعلاردخا لا ردهنسانعم قمردشو وا یوضعر و 4 ماقا اذا ناکلاپ ردخا لاق رد هنسانعم قلوا
 ۹ نالسراو ع رو مغو رطم موب ین اولخد اذا موقلا ردخا لا ردهنسانعم كمریک هنوک ولهنتروفو اردخ

 هنانعم كلا ناهنورس یغات یالسرا و هجالا مزلاذا دسالا ردخا لاق رد هنسانعم قغاب هدنعات هد هشيم

 30 ام قم وط راج وهدرب هریقةزات یخ دوبهدننزو لیعفت ( دخت ءرتساذا دسالا نیرعلاردخ | لاقت ۱

 ۳ هدرب لهاهدنن زو همظعم «ةردضلا )لو هدننزو همرکم (ةرذخ ا )لو (ءرودل )اه ردخاىنعم ا

 کر حو نیحوضع هکر ولواظیلغ هبت ھر رمو ساسححور هکر د هنسانعمیعشوب وااضعاهلنیتحت (ردشنا )لرون د
 5 0301۳ وگو ذکر طایینالفتخساو تزتفاذا عپارلا بابل انم اردخ یلجر تردخ لا رول وا لطعء

 دهنسانعم كلثاا دب تلق ندقم ردشوغوا هلک لا تباصا یسهلوقملاشاخ وراخوزوتهزوکل وق یلع قلو ا رتفوهربخ
 رب و ردخ مویلا ین لوقت ردهنسانعم نواهت و لسک كلکنشوا و یذق نم تلق وا تزتفاذا نیعلا تردخ لا
 . ] ةفلاموردزژاجهد هبرمسکكناخ رونل وا قالطا هننلظ كن هجکو ردذوخ امندنسانعهدرپ رونل ماي رومردخ و

 | هلظمناکمو مظمیاردخ لیلیفانسم لوقت و ہلظ یا لیلا دخانیشغ لوفترونل وا قالطا هب هک نالواوک ارتكب
 فتك( ردللا]) دتشا ادادرملا و را ردخلاش روند هنسل وا دیدش و تڪ كف وغوص و كنیسا و رونل وا قالطا

 هل وړظم یا ردخ لب لقب رونی هب ههکړظم وټراف یا ةردخ لجرو ردخ وضع لاقب روند هوضع قشوبوا هدنازو |
 خا ليل لاغر وندا هیکو کا رقكبەدران وب هدننز و "یاض :یرادنا )و دروازا ا( 9)د رخ
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 تقوزوندهویفناو وآمذ و اش ةا راما چاق ر نوجا تعش وب یتا ید وہ هلی كناخ ةرن اهل وا

 نیح هکر ون د هب هصح لوش وهمه ةد را یا ةربخ ةنفِحا یف لاق رون د هدير هموکر هج ربا هرجا
 رونل وا ذخ | هدتع-#

 هثیشنانل وا دقتو یکت او ماعطو كم رون د هثیش نانل واارتشا نوجمالایع ولها ون وسل وا هنسن راسو قلاب و تا |
 شبد واي تردهدنجما هکر ون د هطاوقو هغانچ لوشو ون د هماعط یکید رونوک هلوب هرجا هرفس نمف رفانسو روند |

 هکر وند هنضبقن كند رظنمو آرم و هنسانعف رحم روند هفنکو یشم هدننزو هرظنم (فربخحما) وا كامو ا

 هدننز وروفاک( رو املا )ةربخم | مع رکو ق رظنلا حا نالف لاق ردت رابع ندتفص كج هیلی ا فیص وت ب ور ورخ كناسنا |
 ل رکید رېن رب هدنسزق رش لص وم "هلجد وردهدنساضق هقر هکر دیع“| ك رېنرب هدنشب تارف هلنانیع سر ورد دآتابنرب

 ردد ف ورعم نضح هدنب رق هنن دم هدا زو ردیچ یخ ردیدآ عض ومر هلبادم (ماروباخ) رددآ یدا ور و ردیعا | 3

 نایربیطنا ز زعلادبع ن دمو رهاقلادبع نب دجا ندمالعا ردلقشم نصح ید رددآ كنتالوریخ هکر دحراش [
 | ریطا نب دم ن کر داما رتیخ و ردلکد ققح یرللوا لصالا 7 یریخ نهپ رد طا دل وت هدربتخ هکانوک |

  هلرصف كنان زذ (نار اخ روند هلاليه راقاعلطم ردعقا و اروصم هدد ضعب و هلتسس) ءاب ( یربیطنال ردندننتدح |

 ردهنسانعمقمروص ربخرب نوک رابه الا ردیعما عضومرپ ورد دآ هیحا ر هدننیب در ویا هلرسخ سد را 1

 ۱ نی ربخ) هربخا نعم اریبخت هربخ لاقت رد هنسانعم كمر و ربخ هدننز و لیعفت ( ریل )ربط هلآساذا هر سالاق
 بیطیاروبجم مادا لاق روند هکج هب نال وا شوخ یغلتیناق (روبا) رددآ هبرق ر هدنساضق تسپهدننز ون وزق |

 هدننزو هقبن(هربخ زون د هن الس را هدننز وروبص (روبلنا) رون دەدەم دآ نالوا مادالابیط هر وک هتناس كحراش | 1

 ردیذآ عضوم رپ هنر نا هدننز و قزراءاربغ هلبا هم لاذ (قذعلا ءاربخ)ل رددآ و ر هدندرو ب
ee ۳۱ شراب یلعوا ندنیثدح ردن ردي كنطب رب ندنس هلق عالکه کر دهسک رب ندندال وا داوس ن ةلبج  

 کی ران "لعن دمت و ردندنطب لزا رانا زایط ادبع ن هللا دبع ندنیندح و یربابطنا ماع نت ملس ندنیعبات و | 

 دل وملسیدوحو لو ینراقهدننز و طباع (رجابلنا)لومدننزورفعجهلوج (رجنآ دن دید رد دنزو 9 ۱

 | كلی فیح وردغ بوب ادلا یمدآرب هدننز و د وعق (روتلنازلو هلن وکس كن هیقوف یان وی كناخ (نمنا) روش د همدا |

 | هعدخ و هردغ اذا لوألا ویناثلابابلا ع نما روتخ وازاخ نخ لاقم ردهنسانعم كلا ردغ هلهج و عنشا و جا لوق ىلع |
 | ( تا۱ و تدییف و تل اذا هسفن ترځ لاق رد هنسانعم قم ال و یسهدعم بون ود لک وک مک ,وردغلاجقاوا ۱

 !ندل وا یانعم هدننزوتیکس (ربتنا)وهدننز و ر وبە( روي ا )و نر وزا ینا ر ر )وا
 روند هرادغو راکم نالوا ردا فیحو ردع هلن هعدخ و هراب ود هسان ام اد ردەلىتهج هش , یرلت وافت ردرلفص و | ۱

 ءاضعارولوا ضراعهدوج وهدقدنل والوانترهزدوخای | ود رۇ مر هکر وند هنتلاح قلقشو والوش هیت رتا
 | قاقریقدوج و هدننزو لعفت (زهلأ) سوا ءاود برشدنع لصح ردخ وهو نخ هب لاقت رولاق ندتکر حو 7 سحا

 | دستم قلزاموجخو مک و زسا وتفتاذا لج راز لاق رد هنسانعم قمل وارتافو تسسوقشو وا بو دادیم |
 | ردهنسانعم قمل وا هد روش بون الو ندکم جاق وچ ی هنسن یسهلوتهدوسین ورد كمدآ رب و ج اذا لچ ر لار لایق

 تخت لاق رد هنسانعم كعرو یک هسک لساکتمو رافو هوك و ناللا برش نم هنهذ طلتخا اذا نالفرب لا |

 ردهنشانعم كلنا داسفا وریسغت نن ورد كمدآرب هنسار هدننز و لیعفت (ریتنعلا) نالسکلا هيثم یشماذا لر | |

 .(روعتیلنا) رد هتسانعملالعحضا قلوا لی هدننز و هجرحد (ةرعتطنا و هفت دسفا اذا تارمثلا هّزبخ لاش

 د رتوكى یسا کروند ها رسو قلنا ةئيسلا یار وعتیخأ ما لار ون ده یراقجا نمدب ویوخدب هدننز ونوب ريح |

 | هتیشنالوا هدلالعحضاو لا وز تعرس بویلنارارقهرز وا هدحاو تلاحاقلطمو رون ر وک ی کو ص هدءهوا ندقآ ربا |
 | تيكن ادیت رتوک ی سا تیافن 6و هنسنلوشو یک اند لابقاولظ ویکی روط و عبط كصاضشا نوه روند

 باعلو لطاپ طیخاکا و ردنا تدشن نداوهثفاثکو  ورونل وا لیخت یک رولوا لزان كلبا ثلب | نداوه وجهدنتتیه |
 لوغو هنسانعم بئذ روند هدروق و رونلوا قالطا هایند روعتیخو رول واریبعت ید ناطیشلا طاح و سولا

 | روهتیخ وروند هغلادجو هنفرف یدازوا نوزوا و رونل وا ق ورلطا هترلسرا و هناطنش و هتفآ و هیهادو + ینایاب

 تی و یھ كناخ (رندنالردءرورضلاب ك رحم زلیارارق ومارآالصا بوزکهدنزو وص هکر ددا كجو 4
 | هدننز و ناریط (نا زلنا ) وهلیع كناخ (هروثلنا) و هدننز و ەزاسخ (ةراثلنا )و هدننز و د وعق( روشلنا)و هل وکسا ۱
 نالا نخ لایک یسلوا درضوب كد وسرد هنسانعم قفلبتاق بونلی وق وب ونلما وق هنسن قبوص یسهلوقم لاب ودوس |

 بوئالوب هدعمو ظاغاذا سمالنا و عبارلاو لوالا بابلانم انارنخ و ةروثخو ةراثخ و اروئخو ازخ زخو خوا

Sat 



 هرز وا یتقیقحو هنک ی هنن ر هلیعط كن رو یهف كم (ةرضلا )و هل يحق كن و كي رضا ) و هلع وی رم دک اخ
 ۶ اذالوالا و بارلا بابلانمةرخمو ةرخمو ةربخ و اربخ هربخو هربخو «یشلابلجرلاربخ لاقت رد هنسانعم كل

 وقت و لع یا ةربخت و ةربخم و ةربخ وربخ هب یل لوقت هنمو رونل وا لامعتسا قرهلوا مسا رانو و هتقیقحو هېنکب ینعب
 روا كلب ېک یکرک یئیش ر هل سسک كناخ هربخ و هلبعص كناخ ربخ و كلع سال یا انا مضب درب نربخال
 [ هللایضر ءادردلا یہا لوق مو اب ذ والا بالن رو اربخ هربخ لا ردهنسانعم قمهنص بویلقو

 ةربلخادنع لعفلا طو وهو الادحا نمام یا اذه مف الوقم من دج و یا هک هلقتربخا سانلا تدج وا هنع
 زعم هن رلترضح ءادردلاوا هدشداحا بتک نکل بودا توکس ندنلئاق كروب نم مالک فلؤم هچرک
 هم :ندنظفل لقا یس هلک هلقت و ردربخ هډ رفا ترووص ردمضاح,رما یسهگربخا هدنوب یدنل وا تراشا هلغل وا

 | هنلا وحا نطاوب كپ كسان UG مهتیلف مترخ اذا ردهبنکس ءاه و ردهنسانعم ضغب یلق ردموزحم

 ۱ لغو فلا یلک هن رارهاغ یژک | هدکشدل وا علطم هاو قیاقدو لاعفا قیاقح ارز هک ما

 از | یدنکن سم هلو مدآ كجهرب و مالساننامز فاص وصخ ردراکرد كفحهلوا روبح هت وادع و ضغب

 ءا ولغای یماعط هربخ و ربخو ءایرلا و یافتلاو ةععسلا ساندا نمانرهط و ىلاعت هللانعصم ردندهلوقم لوا
 ۱ £ یک کرک ی نیش جدو هدننزو لاصتفا (رامتخالا) همد اذا ةربخو اربخ ماعطلا ربخ لاق رد هنسانعم

 هنسانعم قمهنص بویلقو نوجما كلب نیک کرک ی هنسفرب و.ههنکب هل اذا "یشلا ربتخا لاق رد هنسانعم
 رقآ) ردشلوا قرفهباراتخاهلفأوا قمدنص یرخا دعب “م هب رح کرد حراش + هال اذا هربتخا لاقت

EEهر لاق رد هنسانعم كلب هقیعطاب ی هنسنرب دو  iندید هلع ی هرتخا  

 دنرانیب یدنکر ادسک جاقربوربلناهلأساذا ان الفربخت لاق زر دیس راس ضد عدس اتم قم کر وص
 ری

 ملا عمق و اهوحمذفمنیبةاش | ورتشااذام ول رخت لاق ردهنسانعم كعش وب نتا ب وداع, ذ واتشا نویق

 جرد اجهد هل رسک كناخ هنسانعم رز ناد هش وتر ون د هنس هطناچ ق یز ا ویب هل وکم كناب و یصقكناخ

 لج ه دیدلیا رابخا و لقن هن الف عو ب ويلا ےک الصا یربخ یکیدلی نالف رابع هکر دن دانعم و رولک

 -یچب ا ها را یون ایسا زر دمو

 ۱۳ سا رند ورد دار وا "یریثناداج-ن لضفدنسلا بحاص رد دا هب رق ر هدزاربشربخ و

 1) روثل وا ریبعتیسارک ناتو م هکر وند هنجافا ردس و رون دهر كج هلیکر ا وص هد راغاط و هتسانعم

 روند هه وانالوایت :دنم كنج اار دسو هنسانعم هعظع هدا نمرونب د هنس هطناچ قیزآ لوي ځد و هدننزو

 هک ناخ رواکرابخو ی کت ا واضح رولکت اوارخ وهل رسک ك نا ر رواکی رابخو هلیصف كنار وكناخ
 0 ا و فتک نج )روند كج هلیکر ,اوص یک ضوح كچ وک ال واہ دن راہب د كانج انآ

 ۲ د را لوشهدننز و باح“( رابطا روت د ه هوا نالوا یتبنم كنج اغار دس ید و هدننزو هح رف ةربطا)

 ها رابخ| پنج نم + لا هنمو هلو رولیص مص اکو بولیموکهاکن کر دیک اد کاوش هل وا كش وکو قشم و
 ابخورول وا نیما ندقلتبب بوی زکوت مدآنایمزکه دنا بول وا فرطرب ندهروکذ مضرایراک دید رابخ شعب ۱

 هری :ارونید هنسهوب كنناصص الو و رون د هغاربط نالوا عج هدن رب دراجشا ردیعج موثرج هک رد نما

 ۱ د رد هنسانعمقلوا قوچ ی رلکیل د ناچ ص ینعییرابخل رب ر رولوا ردصمربخ ویدنلوا ر کد هکر د هنسانعم ماب
 حا ون هن دم قبفع هل اف رابطا فیفد وځای( رابط اغیفلاه رابخژثک اذا عبارلا بابلانم اربخ ضرالا
 هنیعم صح یکی برو ثلئد وخاب صن كن هلغنال وا لصاحندالرت هدننز و هلعافم(ةر احلا رد دآ عض وم

 > را زلا یهو ة رب احلا نع ین م السلا هيلع هلا تيد | هنم وح راشلا لاقر دهنسانعم كکانیک | هلتع را نمدقع

 كناخ (ربلنلهرک ۲۱اهرباخ لاق ر دکل طا صیصخال رت همدآرب تعا رز هکر د هنسانعهرکأ وم هر اخو هوحن و فصلا

 دننز وریما (ریبطنا له وحت و فصتلا ىلع ةع را زلادقع یا ریخ ام دقعذ | لاقت ردعماندنل وا یانعم كن هر اخ هل رسک

 هن وت هود واع هاب لاعیاریبخ لج ر لاق روش د ههاک اد مم نالوا لب اع ةصاخ و هنسانعمراک اروند هب یعنیک ا
 || ەشلاةلاسنزۈنبدەنسىتنكودكرابوت والرالبق وزون دهنکوپ کی خاك نود ورونیدهناب و بشع وهنسانعهر ورون د |

 ۱ ۱ رالف نالکود ندندب هدننز و هنشس (فریبخا) ردیسا یدج كن رد كنارع ن دجا ندننثدحم ریبخ و هنسانعم

 شام غر رد شر و زد نب تدح و ءاهاروشدهنمانوط رو هنن هچاکر ,ییعب هنس هفت اطر كرابوت و

 زوکو وبا ك هلغل وا شاق رقددق قد هکر وند هنکو 3 نوقالوش وروت ده زیف یخ وا واو :لواغذو
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 یشفف ء ملا یا رظناذا عبا لا بابلانمالاریح واربح واريح وريح راع لجرلاراځ ا وچ ومیانعم لبسا]
 : راح لا رول وا زاب ینغجاپ هن و ییکجهدیکههربن هکردلمتص هنسانعم قم وا قنامو كند و هتشکسس مدآرب و هلع
 الا راح لاق ردلمعتسم هنسانعم كمن ود بونقلاچ هتوا یرب بویقا هفرطرب وص هدرب ر و هلیبسلدترم ملاذا لجرلا
 | هتشکرس ردفص و ند هموق رم هدام( راځا)ډ و هدن زو نا رکس (ناریخا) یرح فیک یردال هناک ییعب ددرتاذا |

 ام رعطو یف كناح روند یرابح هدنعج هدننزوءارج رون د ءاریح هد ؤم روند همدآ قنامو كند و

 هلوا شغل وا لیبستو بییست لیسم و یرح قج هةآ یی وص روملاکا هکر وند هض وح لوش و روند هرب قجلوا| 
 یعج رون د ید ريح هلحرط فلا رون دهناتس و روتد هناکم یلقاروواو زود نالوا هدنغلا را راز عفترموآ

 قالطا هنل وح ءالب رک و هنسانعم دو روند هنغاب تاو هبسسک كناح رولک ناریحو هلیعط كناح رواک ناروح |

 (رهدلا یرح) رونل وا قالطا هنلوچ هالب رک یخ دون هدننزو ءارعع (مءاربطا) ردمذآ عضومزت هدالبرکو روتل وا 1

 رهد یربحو هلنوکسو فیفح كنهربخایاب رهد یریحو هلددشت كناب هدرخآو یرسکو ی ےف كناح |

 هنسانعم رهدلا ةدم هدننزو بنع رهد ریحو هلیبصنو دشت كنا رهد "یراحو هلیبسنو فیقخت كن

 یربحو رهدلا "یربحو رهدلا "یریح هیتآال لوقت ردیبم هببشت هبهسک فق وتم یشان ندنربح ردلمتس |
 ردکعد مراو کان هقدروط نامز نعپ هماودو رهدلا ةدم یارهد ربحو رهد, "یراح و رهد فی

 هدننزو لعف علا ردبعشنم ندرو نم یانعم ردنوجا رشکت هداروب براع"ر یا هتلقام ریح نولوقو |

 بونقلاچ ه وایرب بولیکر ا هدرب رب وص و راح عع لج را ری لاق ندا یوا ناریح یک ت ریح ی دو | ۱
 ردلمعتسم هنسانعم قلوا وطن وط هبا وص لحرب و مقحا و راد اذا ءالا مع لا ردلمتسم هتسانعم كنود |

 |هدیسر هلاکو تیاغ یفلناوج كنولناقیلد و التما اذا ءالاب ناکللا ريك لاق رولوا رطب ینایرج هفرطرب هکاب بوک |
 |باش شا ر لا ردلمعتس* هنسانعم قلوا بابشلا مات بویلاق یس هاش ناصقن اعطق هدنمادنا و ءاضعا هلغلوا

 | توطا هج وت دو رط رب با هدنزو اوه و هدسج "و ةياغلا ابو لما یتعب ذخأم لک د سلا نم اذخآ ادا |

 قلوا ولطب وط هلا هنسلرپ باق و ههج هبل اذا باحصسلا ريحت لاق ردلہعنسم هنسانعم قمروط هدرب یدل

 هدئلاث و یاو ل "وا یانعم لاری ( ة راض الا ) اماعط و امد ت "الثما اذا ةنفخا ترڪ لاقت ردلیعتسم هنسانعم |

 بابشلا راسو ءاملاب ناكملا راحتساو لجرلا راحتسا لاق ردفدا رم هلع و هروک هنلوق تكماسا +ردفدا 1

 هرثکل ام هلنیتعق ربط الو هدننز و نع( ۱ هنسانعم مغ روند هدولب ییالبق هدننز و سیک ریل )لری ینعع |
 | ن دجا نب دج رو اسب "یضاق ردىدآ هلګر هد روب اسين ا کناع (تر اروند ه هرثک تاقلعتمو لها و

 سایقریغردعومسم ج دیراح و هرز وا سایق روند "یربحهدنراتبسن ردمدآهدلبرب هدن رق هفوکو  ردنداروا صح |
 | ندع ندمالعا ردیدآ هدلبرب هدن رق هلام و هرقرب هدنسهکل وا سراف و ردندهربح و "یربطا یدعن بعک هرز وا ۱

 ۱ هلیغاب تا و ردندآ هدلب رب (نربغسلارونلوا دارم هف وک هلا هربح هلیسهبل هشت (ناتربخا#) ردنداروا مراکم

 | وب نالوا كلاس هنفرط یروفرا كناباب زساه (یعتسلا) رولوا فصو ها و + هطاوق نالوا ولطب وط |

 قوس هفرطر هکرونل وا قالطا هاه فشکو لیقث لوشو زاوا مولعم یغج هلوا لصوم ه هرین هکر وئلوا قالطا|
 هدننز و هسیک (هربح) ردعضومرب هاب سمک كناح (نارایخاژ هلوا فف وتم یرهلوا ددم هلعمال وا لیردبا | ۱
 روند هر نالوا هیبش هنغل وروق رباچ دوخاب هنلیغآ یشاوم هدنز وریغ (سطا ال ردهدلب ر هدعاطن لبج هد هماق | ۱

 تصصا لاق روند هرب رازهربس ولنج ولرباچهدننز و هریم (مربطا ردیعما مصقرب هدهبصق مان یأرنم سمریح و |
 یرهناخ ااو رد دخن هدست نی یسنف : هدنز و باتک اقا ینب رابح) لترضیامحشرالا

 | فر رطا) مھل زانم تند ةلحم لک یه و نالف ة راح یف هرادلاش روند هنس هلع رش نال وا هجقیص و بيرق هن رب یو ۱
 كناح (یبریح) ردنداروا "یروطا دوعسم ن مهار ۱ ندنیئدحم ردهلحترب هدنرهش قشمد هدننزو هنیهج |

 رح یفوریبربح یف هلا لاقن ردهنسانعم روب روح هلن ونت و رج (ںیبریح )لو هلیسا هرزوا ع كرلارو یرمسک ك نابو |
 ثیدحت و لقن هکردهسانعم ثیدح وابن هلنتمتف بنا چچ[ ة عما ءالنا لصف ]هس مدقت اکروب روح یف یاربب
 ردرباخا یا عججو رابخا یعجج رونلوا ریبعت قلاص هدیکرتو ماغي و مای هدیسراف ردنرابع ندمالک نانل وا |

 راځ وه لاق روند ه هسک نالي رخ ردراتفص هدنن زو رج بنا ) وهدنزو فتک سنا )و( ویا ) ۱
 هبهٌبنا اذا *یشلاب هربخا لا ردهنسانعم كمرب وربخ هل سک ك ن هزه ( رابخالا ) رېلناب مع یاربخ وربخ وریبخ و |

 5 ةربلنا) ولاة ةرب ن اهتدج و یا ةحقللا تا لوقت ردهنسانعم قلوب قوچ یدوس كب ی هقان ولدوسو |

)10( 
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 ب عملا ءاللا لصف ]2م



 هنفلهرآ كنج وا یتذرط هلیسهراب تا نا هدننشیه کج 1 حا كنمسق تآ نعت هثنیام قلبم هلا او

 بیصنو هر هلغلوا موس رم ظخ هلا دعم یاظ هدرادنه- ضعب و هنسانعم طخ روند ه کزج هراحو روند

 [ روح + لثلا هنمو ردهتسانعم ناصقنو ردهنسانعم هبحات هراح و ردرا و یتع الم اعو هکوب كنهدام رول وا كدا

 دساف ح الصل ادعب دوخاب نالو ح الص الصا دوخاب نالوا هد راب داو صقن ان ا ن ق نا ی ایک

 لا هکیرا وا یاو یراولا یا ندجا ردندناقلا هدننزو یراکس (یرا ولسا رونلیوس هدنقح نالوا

 ا دروغو كنق. ود ەل زىكا ىو ااا نا وطا )ردفورعم دهازییایراوطا ماعلا وا وردهدنن ز و

 اریحو هروحایمجرونلوا قالطا ردق هل وا مطفنم ند هغ نعي لضفنم ندنسانا لوق ی روند هنسدر واب هدنآ

 [ روحل ا )و هلیصف وا و و كي( ة روح الو هلیعض كم( ةر واح ا )هل رم كناح ر ولكن ار وح و هل رسکكناح ر واک
 رغصم (ةړ والو هدننز و هريس (ةریطالو هدننزو باح (راوخا)وهدنن زو ریما (ر وااو هدننز و هلوقم

 ۷ 2 انکل ردردصم ندهلعافم هجرک هر واح هليسهقالع یعیدنل وا هرادا هیاس رد هنسانعم با وج هلیسه

 e هت ر واح لوقت ردهنسانعم كمردنود باوج یلقلوشراققرهلوا زدصملصا هرواحم وردل زنم
 2 با وج و رهن مالکلا | وعجا رتاذا | ورواح لا رد هنسانعم كعشدنا هر واح هدننز و لعافت( روانا )مالکلا

 فاطخ هلا هرکب هکروند هکیآ رومد لوش ردنلآ عسا هدننززورینم (روح الا وب واحتاذا اور واح لاقن رد هنسانعم
 ۱ | خرچ هکرونید هقوا جافا لوش كاذکر ولوا هدنرزوا كن آ هنیسیکیا یی ردب مچ ین ران لر ومدی رلکدید

 از نالوقو قاشوف و راردانارود هدنرز واكنآ هکر دقج هل وا یراق وا كخ رج وكن رکبدامردانارود هدنرزوا

 | وکم روند ه شلغادو رون دهزکسکبا رومدكجوکی راکدلیا نارو د كلراهفوطنال وا هدنراج وا كنسهلوقم

 یا هدننزولیعفت( روکتا )رونل وا ریعتهنادرم ویفلق وا هکر وند هن راج اهنا قج هچآر یخ ك زی و هنسانعم
 هود و هللا ف اهعضیل اهراداو اهایه اذا ةريلنارّوح لا ردهنسانعم قلرنضاح بوجآ هللا یعالق وا یریجخ

 ا كمردن ود وربکو اعم اهل وحرادا !ذاربعبلا نیع رّوح لا رد هنسانعم ضد نفع اوج كنز
 ت یی ینا یانعم فل قم + همبخ یا یلاعت هللا هر وح لاق رد هنسان اار اذایثلار وح لاق

 و ةوادع یارب وح ام لاق رد راد ندنيف رط هکر د هنسانعمه راضم وت وادع هدننز وریما( ر وطا )ر دشم لا

 وح )) اتیشیا اروروح و اروح هنم تبصاام لوقت رد هنسانعم هنسن یکروح هدننز ولجر فس(روروطا)
 »یا راح سرفولح ر لاقبر ون د هلاسنا و هلاويح نالوا ل وزهمو نو ز( ر اخ ا )ردد عضومرب هدننز و تیرکت

 اصن ندمالعا ردهدن آ هنع هللا یضر نیسح ماما دهشم هکردیدآ عض وم رب هدقایوروندهنفاب شیورج و
 |قالطاه gaa وق یشید ناب قماجوقالصا(ةر اخ ا ردندا رو ناب راخاراغ ندیم ادبعو نو کل ادم

 : تعفنم و ربخ اعطق و ادبا نابشتال تناک اذا راح ةا رو ةاش لاق رارونلهزات بونلخک هن ود هن ود هکا وک

 رفرب هدننیب سلاب هل هق ر هلبصف كناح (هروح ) هيف ریخال یا ریاوطانم ةرباح الا وهام لاق رون د هئیش نایلوا
 اضم لیجد هللسک كنار (یروح)ردیعسا یداورپ هد هیلبق و رد وسنم هاروا عروطا خاص ندنیتدم

 ,ندنرهروک ماشقشمدهدنز و نالس(ناروحردندار وای ہیع ن ملس وسم نب نسح نددآهز ردە رفرب

 E4 دا(ةراحالا)) روند هنس رد لبف ناروح و رددآ عضومر هدم واعمٌهیداب و رددآ وص ر هدننارت دو رد دآ

 ` | قیفدلانم اثیشتدرامیا اثیش تراح اافةنوح طلا تنحط لاقت ردهنسانعم كمردن ودو رک کر دیفدا رو هدنزو

 هدنتف و شب (ناربط | برتع) هنسانعم هرصا برطضا راربد هرواحم تقلق هدرب كج هد یدلوا برطضم و تسس
 دنن زو هلجرفس(ةر وروطا )ن وچ رلکدت | خەل ینیرایر لب یرلکدب ددراوحكنءود رونل واق الطا 4 رقعندنا روهظ

 ددشلوا قمه یساجخ بولوا لصالائالثوب و ءاضی ةا رم یا ةر وروح تیر لوقترون د هنوتاخ یلهرهچ ضا كم |
 .. ده هطا وق و هغانججاغآش اد راغ آهلیغابیکر وا كنءودهدننز و همظ(ةرّوحها)
 5 مدلب ؛ر (نریهساعق) هتطنتسا اذا هراحهسا لا ردهنسانعم كلا بلط باوج در ندبط اش( راحهالا مانسلاپ

 | هبمنسنرپ هدنزو نارط ناریاو هلنتصق رب ا)و هلباوکس رایو یصق ك رااح( ریال و (ةریلاا) ردیدآ
 ۱ رول وازمهروکی ییشرب هرکصزدقدعت واص تلاح لوا هکر دهنسانعم قفل وطیزوکه لبس قاب رج هب هز ودرب |



 دی ۸۳۱ زن

 دا دلج یهو روطا ىلا بوسنم ىا "یرولا شیکلا و ضرافلا و لیصفلا و بانلاو ثلثلا ةقدصلا نم
 | تان روح و روند هب هبشخ یراکدید هاضبب نوچمایغلضایب روحو لالسلا ا یثغتا رج ریصت نأضلا دولجنم ۱

 | یدئلوا لیصفت هدنسهدام دقو هکهتن رون د هبکو ک یهچ وا ندهعبس ٌةلاع بک اوک یراکد د یرغص شمع

 روني دهرغص روحورک ذ یساک ر ارد ر وح فخ ه همزج نالواندنآیراتسآ ما روند هناتصم شهایو هی نمرو
 شاپ هکروند ه هنسن لوشو ردشفلوا نایب هلیجاغ | ابرهک هدنادرفم رددآ تاب ع ولر و رد را وحا چ یکر قم

 یعو ر هکرد راک دید یعور جادیفساو راردا الط هن رزوب هلکنآ یسهفئاط ناوسن بول وا عونصم ندالق

 ( روحالا) اثیشیا اروح هنمتبصاام لوقت ردهنسانعم “یش روح و رول وا لوم ندنوشروقی ور و ندالق

 روح هدنرامج و ءاروح هدننوم روند هیثک نالوا فصتم هلشفص روح نانلوا رکذ یزوک هدننزو رجا |

 ءاَقنو توفص ردلمعتسم هنسانعع شوهو لقع روحاو روند هن زدلپ یرشم لوق ىلع زدلیرب روحاو روند |
 | ضاسلا عصانلا روحاالا نیعلا یا فرطلاك فاص ینعپ لقعبىا روحاب نالف شیمیام لاق هلیسهقالع صولخو |
  هلتبسف یاب( یروحالا) ردندناتر وحان بئذن ةساعش ن نج رلادبع ورد دآ عضومر هدنع روحاو داوسلا و |

 (راروحالا) معان ضبا یا یروحا بوث لاق رد وسلم هنسفن هغلابم روند هثیش نالوا قآ تیاغبو رت یکراق
 ةغلابم روحاذا اراروحا لجرا رّوحا لاق ردهنسانعم قلوا نيعلا روحا هلهج و هغلابم مدار هدنزو رارجا

 روح نانلوا رکذ یراتسا هدننز و ظعم( روا )"ضیا اذا بوثلا روحا لاقت ردهنسانعم قمراثآ كن هنسف رو

 كناح (تا راول اڑا زول ا نم هتاطب تناکاذا روح فخ لا روند 4 همزج نالوا نامتص» ینعرق ی

 رصان یراوحو روند هغلقآ راوح ارز نوځغیدلوا ضای یراهرهج رونلوا قالطا هن رانوتاح رهش هلی " 
 ترصن و یراب هدنن اب یرلهیعرمش ماکحا ذافنا كن رات رطح مالسلا بلع ماظع یاسا دصاخ لوفیبع هراکددم و

 نوید راغآیرازب هنسانعهراصق روند 4 یح رج یراوحو هلتبسانم منع ءاقنو صولخ رونل وا قالطاهرندم
 هدنسهم رک الا هنو راول ا لا هد راصب فلوم هکر د جم » هنسانعم مج روند هتسودتسرد و صااخ و

 | رونلوا قالطا هه رضح ناوسن هکردتایراوح نم ردم هکردهنسانع ضا راوحو رد عجب نو راوح
 | ىلع رد هیعست ثعاب یراهقالع یاقن و هدیقع صولخ ردمالسلا هیلع یسیع راصنا نوب راوح هدهموق م تیاو |

 | سبات باولا ضا رادایص نوجا دیص لانفغا ید ردایص یر یلعو یدا راراصق هموق رم تعاج لوق
 بیس هکر دهیعست ثعاب یراکدلیا هیقتت و ریهطت یمان سوفن هلند رها ملعتو رع "هدافا اماد ضعبلا دنعو ورد

 ند عاری یرادارم كرانداوزع قلدایص و ردو ید یرادارم كلراندا دانسا قلراصق و رول وا یوتعم
 ضاب اماد یدا لولم زلن [ لوق یلعو ردیبم هن رلکدتا دوفهتح قیرط و دایطصا یسان سوفت نالوا ترخاو ۰

 یتح ردن وسلم هراوح | رب زردفمصنم "یراوحو ردم یکنامز هرزواروک ذم هج وراوح هکیدلاق ىدا راریک

 ردلوقنم هسنج ندعج ۍراوح راضعب هکر د حزاش» رداکد ندنرالسق "یسارکو "یا نالوا یراعج یسرک و

 رییغت رایدد "یراوح هدنتبسن و هلنیتهف ۍداروح یلصا ینازاتفت ققحو رونلوا قالطا هعجو درفمارز راد د ق
 كفلاو ىددشت كواوو یعض كناح (یرا وا یهتنا ردشلنا قیقحص و د یدنلوا ةدايز فلا ةغلابم نوعا بسذ ق

 روند هوا شادراغآ اقلطمو رونلواریبعت نوا صاخ هکرونلوا قالطا هوا صااخ و ضاب تیافب هل مصق |
 یدنلوارکد هکر دی وم روحا هدننزو ءارج(ءاروطا )رد دآ هدلب رب هلد دشت لوا وو یف كنا- 6 نورا وح |

 رصم هدمزاق رګ هکر دیدآ عضومرپ هدش رو هن دم ءاروح و هنسانعم هرّودمهیکر ونده قاب و هغاد نالوایمرکدوا

 (اروطاوا) رددآ وصرپ هدندرو ناهبنوش ءاروحو ردک و تم الاح ردي هلکسا كرل هنیفس ندا د ورو ندنناح

 هسا ح راشلا لاقردق و یسات هدهنک لوا ینعب ردد رف وردیس هنکتئدحم نالوا یسوار كن دح یماعد تونق | 1

 رولا تونقق لوقانا مالسلا هیلع هلالوسر یدجوا یا ین لاق ام للا یصر "یلع نب نسما نع لاق ی را

 كنا تیضقام "مش قو تیطعا اعف لك رابو تب وت نمف یل وتو تبفاع نمف یتفاعو تیده نمف یادها ملا 1

 عوجد ردناکم مسا هلبصف كيم (:راحما) هک تیلاعتو تکرابت تیلاو نم "لذال ها كيلع ىضق الو یضقتا 1
 | یاب زوما هلن دن و ةنتساتهم نذالا فوج روند هنا كغالوقو روند هناکم قحهنل وا دد كح هبلبا | 1

 بولو تیابن كنوزاب ندرلکیک نالوا هداضعا ینعب ه هفدصو هنسانعم فتکلا عجم روند هرب كچهود

 قانوا هکروند هرلکیک هلوقم لوا راسو رونلوا قالطا هراکبک هګ رمو نالوا هدر یغیدشواق هلا زوما | .

 راردبا بوکر ناوسن هکروتلوا قالطا هبکرع عور هدنزرط جدوهو ردنرابع ندراکیکجاغروب نالوا هدنرار |



 هتلثم یاءدس مچ 1۳0 ران ماهان اذاةرینطا زح لات ردهنسانعم كلی ا ان یک ی ربنح هلن وکسكنو و

 هدننز و ربنق (ربتطا) ردتبثم هل رابعاهان هلا هدح وم یاب ز استاهما نک بول وا موسم هدنناونع اهانت ها

 1 [ داد رلا رح لاق رد هنسانعم قل وادبدشقوغ وصهدننز و هجرحد(یربنط | )ردیعسا لجرر و روند همدآ رودو
 ۳ رد هنسانعم قیض قل راط هلا هیقوف یان( ر لا رد هنسانعم یتضسو تدشهدننزو لحد رج هلبا هبقوف یا( تدلل )دشا

 ق راتنحوه لا رول وا ریصق و ریغص یس هثج هکر وند همدآ هج وج هدنن زو راطنق ( رانا )ق يض یا ةرنح هيف لاقت

 | نخ ا)رددآ كوصر هدندرو ليقع ون و هنسانعمقیض رون د هثیش راط هلا هثلثم یا( ةژنخ ا)ریغص ربصق یا
 1 رمل )قجایا یژثنح وژنحلجر لاق رونده یشکز نیکی و قجا هلتبس یاب( ژنا و هدننز و مه رد
 1 ترححلاش رد هنسانعم قمتاب ی را بوناروقچزوكو ةد اذا هر لاش ردهنسانعم قل زاخو هدننز و هحرحد

 | تلع هوکرب هلیسهین لعاف مسا (رضحلا) یدنلوا رکذ هدنسهدام رج هکر وند هزاغوب هرمنح و ترا اذا نیعلا

 ِ رونیدهمدآنال وا ولت1حیرطظن هلغل وا هدایزیسهرصاب ت وق هدنن زو طب الع( ر دان الرول وا ض رام هن راق هکر ددآ

 1 .هدننزو ذفنق( ردنح)یدنل وا رک دهدنسهدام ردح هلبعص كناح (ةر ودنا رظنلا دیدح ی یانیعلاردانح لجر لاق

 ااح (ةررنطا »و ردند اروا نائردنطا دجا ن دو رفعج ن ةمالس ندننثدحم ردیدآ هبرقرب هداف نالقسع

 . [ هلحدرج هلفاق ( ترف را ) لبطا ةبعشیفیا ةر ا ىف انلز لوقت روند هنسهبعشرب كخاط هلرصف ك نەم ىازو
 .  هیحروند هنالب هلباه هرق نحو روند هرودو قلصت زسقشفایردزساه هکهدننزو لحدرج(رقزنطالو هدننزو
 | همدآنالوا لوس ینراقبول وا ها وهدرخ یرلکیکهدن زوراطنق هلاداص (راصنل لر ولکت ارق راح یعجج هنسانعم
 : یفام لاقت روند هدولب هلة كناط و كناح 6 ةرب رطنخاإ) نطبلا مظع مظعلاقیقدلا یاراصنح لحر لاق روند

 كلعادڈراو رود اکیوب اکی وا ہدننم هدامرپ مدآربهدننزو جرح دت( ر طزحل )اصلا نم "یشیا ة ةر ا

 رج راح ) و( راحل الو هدنازو رود (روخا) رادتساو ددرتاذا مالاف لجرلارطنح لاقب رد هنسانعم

CO 
 | د كن روک ك غبراص نالیراص هدشاب روحو صقن اذا *یشلاراح لا ردهنسانعم ناصقن كلسک او عجراذا
 راشلا لاق* ردردصلابةبعت وب و رونلوا عوج راک هدک دلزوچ ق ةراص ارز روند هنمالوطتلاآ لا كنمالوط

 صا و اهحالص دعب رومالاداسف نموا ةدابزلادعب ناصقنلا هانعماکر وکلادعب رولا اذ وعن ثیدخ ا هنمو

 كنس هلوقم یوق و وص و ربح اذا اروح لج رلاراح لاقت ردهنسانعم قلوا ناریحروح و اهفل دعب ةماعلا ضفن نم

 لات ر وروغلادیعب لاقاکلفاعیا رو ادیعب وه لاق هنمو قم ورعقلا یا رول دبر لاق روند هند وهنکلن رد
 1 عابا ارز فا نا ینهاکر وب امو زنا عوجر هنتلاحام و وشن ینعبوغامو وکزام یاروبام و روسحام نالف
 بوثلا ترح لوقت ردهنسانعم قعتراغآ بوب رچ یز ینعی كلنا قلراصق روحو رددرا و هدهلا وا و جاودزا و
 ِ رلسکاو لالهلا یاروطاةط ر ویف هت ار لوقت ردهنسانعم كاله هلیعض كناح (روطا) هتضب و هتلسغیااروح

 ار رو روح ا روح و نش ین ناصقن یا ةراحع قروح هاصادق نالف لاق ر رد هنسانعم صفت

 واروح ةیراجو روحا مالغ لاش "یک روند ه هب وب و بوبحم مثچ هایس هکرولوا عج ندنرا هلک

 كليا درك ن دنسهلک هراح اروحو ردهنک رب ندنس هلبق "یط هجراح نروح ردندیماسا روحو روح راوجو
 ۱ ریغفیا رو و روج یف هلا برعلا لوقت و هدر یا هروح یل مسی مل لوقت هنسانعم هداعا و "در رول وا ےسا رد هنسانعم

 _ ق (رولا) ردها رکدوخای رد درک هزره وراکی ردلکد دیقمهلج وکه اشیا رب مدآ نالف ینمیلالضیفواةواناال و ةعنص
 | گز وکه دلاح یتیدل وا قآیک نم كرب یفارطا و لزا وبا یراقابق و یمرکد یهایس كن زوک كمدآرب هلنیتعف
 ۱ لوق ىلع ردهنسانعمقل وا ءراق یسهراق و قآ قآ یعیقل وا ددشوو وق ینلهایس كنغلهایسو یعلضاب كنضاب

 . ] یکیزوکو هآیآریلع و رد هنسانعم قل وا ون وكب یداوسو ضا كن زوک قرهلوا ضایب كب یکی ناص میس یندب
 | وا قص و كن راز وک سوماج ووهآ بويل وا هدنز وک مدآ یب ثلاث لوق وبشا ردهنسانعم قمل وا مثچ هایسنوت
 ضایب دتشا اذا عبارلا بابلا نم اروح ةيرا لاو مالغلا روح لاقب رونلوا لامعتسا هرامتسا هج ورب E شب
 ةد فاهد اوسو اهضابب دتشا وا املاوحام ضیا وامنوفج تقرو ابتقدح ترادتسا واهداوس داوس و هنیع ضای

 | ی را دیم هج و كنانج ءاروح ام راعتسب لب مدآ تب یف نوکیالو ءابظلا لثماهاکن علا تد وسا وا دسم ا ضایب
 ۰ یسهلوقم یرک | تآ و تپس وقودنص هلکنآ هکر ون د هنا لآ ك نر ولاتفش لکل وشر وح ورد ینبمهروکذ م فص و
 ل ا 3 مالسسلا هیلع هباتکث ید اهم حراشلالاق هلیعص كناح رولکن اروح عج روا ابراهیم

۱0 a ۳ 



  Eعضومر هدندرو نافطغ هلق و رددا یدا ورب هدندروب بانج نربه زون و رددا یداور هدنسارو نربب و |

 یرهکت تایهنسنر و راجاپ هل لاق اذان الفرج لاش رد هنسانعم كع د كشا یره هسک ر هدننز و لیعفت(ریمکلار) |

 ردناطق نن برعبن بهش ن ًابس ن ریج هکر ديما كن رد لبق ر وردندآ عضومرپ هدم ل رهش مان اعنصهدنم ۱ 3

 : اهالم اذا بن رقلارطچ لاق ردهنسانعم قمردل وط هدنن ز و هجرحد(قرطما لرددآ عضومرپ هدنسا رک تاذیع ۱ 1

 أ ةربنحوهف نح“ یشلکو دوةعملا قاطلاوارتوالب سوقلاىهو ةرينح عج ربانط اوج مالسلاو ةولصلا هیلع هللالوسر |

e تست 

۱ e A زوج 

 | حر شب نة رج ردندیماساهرجو ردفراعتم هبا هرج هن ءابطالانیب ردیدآ مر ورب ندنعون ءاپوهرجو رارونلش وخ كپ |
1 ۱ 

  فیعض هرج ن صف ن “لع ن هللادبع و هرج نب لاعصو قنوكلاةرج- ىا ن ثالامو ردن داحصا هرج ن الام و |

 هلیهد دشت( ريج )و لح یاةرج وذ بط ر لاق ردذ وخ ام ندنسانعم ت دش هکر ون د هغل ولتط كب هرج ورد راه او ا |
 ,(ریجا) ردد دباعلا "یدعن ریجو رد دیاععا مهتا نریج ردندیماسا هدننزو نامر رد رغصم لراچ هکایوک

 قرهلوا هدنفرط هشاام ترضح هدنس هعف و لج و رع نریچ انا نجرادبعو هللادبع ردندیماسا هد ز وریز ۱

 هد ه داب (نارچ رصق )ر دیعما كعضوم ر هدهق رو رددآ كن وصر هدنابر رایدهدننز و ناغع(نارج )رای دنلو ا لتق

 ردیعما یداورپ هدنفرط هواع"و رددآ عض ومر هدنرز واتارف (رماح )لرد دآ هرقرب هدننرق تیرکت و ردعضومرپ |

 ردهدنبس یسهلبق مع هيلع ن رفعج ن ارج و نی ام لاح ر بست كالام ن ةرچ و ردندتعبات لالک دبع نب

 دل و هلدلواذا لحرارجا لاش ردهنسانعمقلوا یدل و ول زکب لزق كمدآرب هل سسک ك نەز (راجالاورددآ

 اهوفربغت تح اهفلع ادا ةنادلارچا لاش رد هنسانعم ثمر و م ردق هحن دن ارییغت یسهکار كن زغآ هراوط ورجا

 كلبا ماکت ەرز وایناسل كنس هلق ريج وریهل ا ةئهک هعطقاذا "یشلارج لاق نه امي یقماضوطبوسک 2

 صاوخ ید لولم مظعا هدنع نوت "هلبفریما نوک رب هک ردل وقنم هيرب اب ملکناذا لحرارچ لاق ردهنسانعم |

 یا عار نکر دااشامت و ریس یفارطا ود وعق هرچا ناب اسهدنشابغاطعقاو هرز واابقنیچلاب رب بوق چە راکش هلیسامدن و

 ند و و هک ی دليا ما ود بث 4 یا عا لواربما هدکدلبا لوثم هربما هاک شا ناذیتسالادعب نوڪ ا تاقالم و5 |

 Ul هلکلیا ےھف ییسانعم قمارهص هرز وا روصف ةد ص ياما ردهنسانعم سولح هددتغل ریچ ردرضاح صا

 كتیفیکو ند راضح ریما یدل وا باب و بارخ ید وجو ناين بوداباترب هب یعاشاندایق كسک و لوا نامش مالا |
 یا رج رافظ لخدنم تد عاندنع سیل هیلاراشمرربما هل رالنا ےھفت ینهدام جد رانآ هدکدلیا راسفتسا ینبلس

 ماکت هرز وا یتغل كنس هلدبق ريج یکریمک ینعی كفا ريج هدننز و ریثعت( یمح ا )ائ در هغب دا ذا دلج ا رج لاقب رد هنسانعم
 رار دا لیدبت هچم ینیرعت فرح هلج زا یس لبق ریج هکر د ح راش + ةیریج اب ےلکناذا لج راریم لاقب رد هنسانعم كلا
 لاق رد هنسانعمقلوا یوخد رب وردشلوا رداص ینیدح لک رفسما یف مایصما ما نم سیل هر زوا روب نم ناسا هک |
 قمرازق كىر دند هغلابمنازواهدننز و باسهشا6 راریجالا)لوهدننزو را رفصا( رارج الا ])هقلخءاساذا لج را یک

 رجاراصاذا راجا و "یثلا رجا لاق رول وا قل وا یناقرجا لغم وا غلبا لالیعفاو ردن دسماخ بابیستالث رد هتسانعم ۱ ۱

 هدنز و رطضم رم الدتشا اذا سأبلارجآ لاق رد هنسانعمقلوا دتشم بوشیزف یم هلو تنحو كنج رارج او |
 تراصاذا ر ةقان لاق هیلنا ورخ هج وا لاله هلفلوا هدیشببولب روب یسیروابهدننراق هکر ون ده هقان هبک لوش |
 هنس هفت اط هضم هکرد هقرف رب ندنسهشاط دیم رخ هدنن زو هل دع( رم ا )توم تح ج رخالفاهدا واهنطب قی وادق

 ضاب و قارب ضای ام اد کرد هقرف ر ند هب ون یسهشاط هضیبم رد هل رامتعا تعاچءاه رد رع ید رفم رار دا ت لاحت |
 هدننزو مھ رد (ربج) رد هقرذ ر ندسوج هیم رخ و یدنا رار دبا لامعتسا ی نمر قامت اد هرم ویدا رار دیا سدلتباوثا

 رد هلعج دوخان رد رغصم كراج هکر دریج-ود لوق ىلع ردیاصع رج 1 ةحراخو رد رشم هاکن | هروک دم لبق |

 هلیس هين رغصم (ءارج لو ) ارج و هدننز و ناغع (نارجإلو هل رسک كناح (راج) یدنلوارک د دا ۲۳2 |

 . هیصف كن هءق وف یاب و كعم و یصكناح (هزیج رز ردیدآ عضومرپ هدنب رق هم دم هلک كناح یاری ا ردندیماسا |

 | ولک و شمقلاق هرزوا غایا هلیس هين لوعفم مس (:رطم الاهرتو اذا سوقلا رطج لا ردهنسانعم قمروق یاب و ۱
  نشیواق یستاچ كنان رک هدننز و هنیفس هلن و (تربنخا )لوح یا رقوم هم اف یا ةرط لبا لاقت روند هراهود |

 رون دهرکنالوا سوقم ېک ےک روا بویلوا یصبیسوت اچورون د هاب شمالر وک شیرک لوق ىلع های ورون د هن ر ېد
 | لآاوبحت یتح مکعش ملر ان اکا ون وکت یتح متیلص ول هنع ہللا یضر رذیا ثیدح یفو ةياهنلا یف لاقےراشلالاق

 یصفكناح )زا )ر د دا كج و ر هدننز و هرونس(ةرون ا )را راج الح قوم هلکنآ نا وسن هکر ون د هنا جالحرینح و |



 ست ۸۲۸ زی

 ۱ POE قوفنم :اهمباصاو 3 ند فاش هاب تحاص و یان بی رقلا اهمظع رهظ ناو هاترابع
 یعیش هکرولوا كسموت نالوا هدف رط تسوا ندنغلارا رب یغیدش واق هلقوپط یتعی تالصفم هلبا راقم ر هلک عا ناب
 ۍضر ۍلع ثیدح یفودد هبامنیتحرا ردا تفلاخم دنن لها هدنصوصخ لسخ هلیقالطا بکه نیک روا ییا
 .وهدن رش دح چ مدقلاةراج-نمهلج رلسغي ناکه رخآ ثیدح یفو لک مدقلاةراج نم قرا ]| عطق ال هنع ہللا

 3 وا نالوا ییبام كغم ر هل ر قان وا یغیدشواق ندفرط وا كايا هما كجا یس هص الخ ر دشا غا ناب هرز وا روک ذم

 تی اما ردح مصمین [یترابع بعکلا نم یرسیلا هلجر عطش و هدیناتسهف یتح رول وا رب تصاب كسموت
 -وز بول وا توف نوتاخر هکردون هلس تروص هکر د جم * رد بعل ف رک شه ها رف هدضلارف

 ٩اهوخا مال ثلث و نوجاهدلا و سدسونوجا ج وز فصن هسلیا كرت یتسهدلا و وییسهوخ | نم و الو هوخا مالو

 وب ردکنهوخا مالیکیا و كنهدلا ورب و كج وز چ وا ردندلا هلما رب ززل وا راشم هدرلن و نیوخا ني ونال
 : [ینهتسمو هدلاح یغیدلوا هرزوا ربنم هن هلا یضر رکبو ا هکردوب یهج و كنقالطا هتراج و یر

 نیو الردرا و ثلث نوجا هوخا مال و سدسنوجما ما و فصن نوح ا ح وز هدن راکدلیا اتفتسا ولا ۇس

 .هرز وا یلوق رکبو ا ترضحهد را یادتنا رلپ دلی لا ۇس هر ع ترمضح هدعب رلیدلیا باوج و دردق و هنس زا

 | وتمندهدلا ور دوخ زهکیآ یدبا را نمر دب هکر ءدبا ضرفینملاریم اب یسیر ند ءو! نب وال هدکدرب و
 اب دشت (نابقراج) رلیدلیا كد رشت هدنلثوید ردندهدلا ورب اعفا و بودنا رک کفت رگ ترضح هدکدید

 ردک ۲ ۶ ی طفد یدروف تشا و نیسهودابلواو یکشازب از ما رفتی جو هدر

 الوش هلس هیت نارام) یدنل وارکذ ځد هدنسهدام ببقو ور ول وایرادانق و یلفابانوز وای کا

 o 2۷ بر شر و یر یورو اوبک مروری ها

 ید دشت كی" رون د درج هکر دیعما كشوقرب و روند هبیدنهرمهدنز و درص ( رم ال راررس یتسیروق

 دننز و رهوج مولا هاه رده رج و هرج یرادرفم رول وا لزق ین ور و یشاب هکردب رلکذند یشوف ایق
 نک كسطخ مان رعسالانءاقر و دوخ اینیسح ن هللا دبع هدننزو هرکس (هرم ا ناسل نال روند هیدنهرمت

 ۱ 3 و روند دیش یزمرق كمدنز وروشی (رومملا) یدبا نامز "هرداب هدیاسنا لع و و نایب و تغالبلها

 دیس اف کروند هریکر ابیعب ناسهسرفهدننزو هنابج (ةراملا)ل روند هنکش | ناب و ردیرلعا كشوقرب و

 رون د ځ ده رماحاک | و رون د هتعاجج و هلفاق نانل وا ریبعت یجکشا نعپ هن رابحاص كشا هراج ورار دال
 و هلدب دشتكنا رو نیفضت كو و یحصق كناح (ة را ال روندهربکر پیچ دوبهدننز و مظعم < رم ا) ردیسن
 :ةدش فیصلاة راج تاسنلاتقرحا لاق روند هترارحتدش نال وا هداوهرونل وا فیفخ اضرب !نوجارعش

 5 وا هغلابم رد لفغ لصالایف یسهلک هّراج وبشا هرز وا یغیدلوا روک ذم مدصصف باتکهکرید ح راش

 ا) ردلکد فرصتم لعفندرانو و رد راردصم لصالاف رانو و رد هروب ید شیک هنامز کت دل وا
 را ]رار دادن ب وراصینیرک |تآهلکن آرون د همرمص و هب هشرت قا هکردهنسانعهزکشا هلیص راح (ةریج الو

 والا بابلانم ارج ريسلا رج لاق, ردهنسانعم كلعا هشرت بوریص ینیزوب كشياق هليل وکس كی” و یصف كناح
 هنسانعم كتا شارت شاب و اهضلس اذا ةاشلارج لاق ردهنسانعم كمزوب یتسیرد كحوذمو هرمشق اعم ادا
 ه وص ب وریصیتیزو كر ندنندش تیاغ هکر وند هرومب لوشهدنن زو "زلف ( رم اال هقلحاذا سآرلارج لا
 هب هسکنالوا ربرش كبو روند هنسپا نالوا ددشو تڪ ك ك نع“ وم زاب و ضر الا رشق ناک اذا رج ثیغ

 ءالع روند هنرلتل 1 قحزاق یرد لراغأبد هدننز و رببم ( رار ردهل بقر هدننز و یکمز (ی رج ون
 ۰ وال یذلا یار وه لاق هلوار رپ ها كلج وک ك هد سيار ر وب هنسن ر هلغل وا تبسم كن د هکر ون دهب هسک لوشو

 رام ا هبشبنعب بل یارمسرفولجر لاق نوسلوا نا ویحل رکو ناسنا کروز هام ورق لو کلا یعالا
 نده وا هم ردهنسانعم قازو یمهحار كن نغآ لوق ىلع قله را هلکع قوچ یه را یم تآ هلنيتف 6را)

 ۳ ۶ طارفا مدار وهیفةحا ر تریغت وا ریعشلا لکا نم قنساذا عبارلا بابلا نم ارج سرفلارج-لاقب رديا تشن
 ۱ دیلب یک ك شا هلبیس قفل واط یکی کر کب ونلسب راوط و ابضغ یت رع اذا لجرلارچ لاق ۱ ردهنسانعم قلو ا شت و

 | كغاط ر هدنز و طبالع (صاحا)) ةدالب راج اک ن ع نم تراصاذا ةبادلا ترج لاقت رد هنسانعم قمل وا یابدنکو
 | دج هلک ر اوص ر هلباهعرماح دف راعتم هللا هفیفپماحاهتفاضا به هکر ددا كعض ومر هد هنیدم و ردیعا

 اند یم كشا هکر دیدآ كجاخآر و ردعاردفورعمكنر کر وند هغلبزمرق هلیمط كنا < رخ ردیما لرونچ
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 بارلا داف اقلطم ضب الا اا دارا لیق او ضااسلا و ةرطا ملا نا ولا ىلع بلاغلا "نال ب رعلاو لاو لا یادچدوسالاو
 ءاضب اب یا چ ءاریجاب اھ ولت نا كايا 9 ةشياعل "ىلع لاق ثیدحا هنم و فل ؤا لاق یہتنا ءاضی یا ءارج ةآرما لوقت

 | لهانم نح لوقت رونلوا قالطا خد ههدابو هتاو رونلوا قالطا هنارفعزو هوتا ر جاو ارا رفت ا ا
 | یماسارچاوردیمسا كنامرخ هنوکر رجا و ملا ورجالها نمال الا و رقلا لها نم ىا نررجالا لها ن مال نیدوسالا
 . یم هلوک كناهنع هللا یضر هل ما و ردیعا یرل هل وک كن راترضح مالسلا هيلع مانار ورس بیسع وبا رجا ردن دناقلاو |

 ردر هباعص یندلا رجا و ینادمها نطق نب رجا و یدع نب ءاوس نب رجاو علس نب ةي واعم نب رجاو ردیعما

 دادش راسو تارکس هکر دددش توم لوف ىلع هلدتبسانمنوخ كفس ردلتقدا م هکم ول وا لزق یتعی رج الاتولا)) |
 اقلطم هلتبسانمو ددشلا تولاوا لتقلا ىا رجالا توملاب ىلاعت هللا هام ر لاق یلاعت للاب ذ وعن ردتوء ندا روهظ

 | ینعب برطا نم م قلیام هنم قشاعلا قلي یا رجا نسطا مهلوق هنمو یدنل وا لامعتسا هدتلاح نالوا دن دش و تڪ

 .(ةرماحالا ) ردببکیکیدروکن دنتهج لاتق و كنج یتنح و تدشییدروکن دنتهج لاج و نسح لوا ءرابهبقشاع
 عج هماحاو یدنا راشلوا لزان ههرصب هکی دا موقر ند هدفلس هراحا و یدنلوا رکذ هکردیعج رچا

 نارفعز هن رب قولخ هدساسا هکر د ح راش + رول وا دا مع بیطیرلک دید قولخ و هداب و تا هدقدنل وا رک ذ لیس هی

 یلطا و قىتعلا حالا و محل * اعل وم ام دق ام تنکو یلام + تکلها ةثلثلا ةرماحالا نا » یشعالا لاق کر دموسع
 ه یناسنا سنجنال وا یلباقبرعیتعی هنس هفت اط مچ ءارج و ردیٹنؤم رجا( ءار )امد لازانلف نارفع زاب |

 یا ءارج هنس لاه یشان ندنتدش رونلوا قالطا هل قلتیق و ردلخاد یدنهو كرو مورو سرف رونل وا قالطا |
 .ءارجو رجلا ةدیدش یا ءارج ةريهظ لاق رونلوا قالطا هنتقو رابن فصن نالوا ددش كى یکلیسا و ةددش

 هدنع و رددآ عضومرب هدف رش سدقو ردیدآ عضومر هدرصم طاظسفو ردیسا یرهش كن هلبل هدب رغم

 | رددآ ه رق چ وا هدنراید مصم ءارج و ردیدآ عضومر هدهفاسم ليم چ وا هب هندم دسالا ءارچ و رددآ هبرقو |

 | یسیدنک بودبا مسقت ی یثاریم هدنافو یردب ردقج هل وا رازن نرم ندنسهابق شیرق هلقاضا ءارملا مضمو

 | لوق ىلع ریدلیا قالطا سرفلا ةعير هن ردارب و ءارجلا رضم اکا هلکلیا ذخا یراتآ هعیر یردارب و نوتلا

 0 هکشا هل رسک كناح (راعلا) رد هست ثعاب یغیدل وا راقاریب یلهعش لزق یرتالم هلمافلعتم هدنماکنه كنج

 | هکر وند شحو راج هنسشح و رول وا یشحوو یلها راربد رخ هدیس راف ردذ وخام ندنسانعم تدش روند

 كناح رذروج و هلبصف كناح ردربج و هلنیتص ردرج و ردهرجا یعج رونلوا ریبعت یکشا غاط و یکشا ناب |

 . هدنفرط لوا كن رع" ناویحراج و یک ءاخ وشمر واکء اروم و ردقج هل وا یعقلما عج هک هلنیتعص ردتارجو هلی

 یاب هسورولپ ر وا لقیصو ه رهم 4 هنسل ر هدنرز وا هکر ون د هنس هتخ هرهمو ر ولی اب ندن یشاق كوا هکر وند هب هتخت نالوا

 ۳۲ یمنی یک جافا رر یروقرا ندنرارزوا بول وا جاغا چوا شملکید هر هکر وند هب هنس نانل وا ریبعت |

 علیوم نب راج + لوق ىلع كلام نب راج ردندیماس | راجو رد دآ یدا ور هدنراید نی راجو رارچ هتسارکهدنرز وا

 هلن ۇر و مرکو دوج هسان تدم هنس قرق بول وا ندمالسا لها م وق مع دو یلصا رد أشنم كنلثم» راجنمرفک |

 یاضه هاک ان بودیکهراکش ندرب یعومب نوکر هلغلوا لئان هروکد دالوا رفننوا ندنبلصو یدلیا مانا را مآ
 یتلاحوب موسم هل روا اقن بوصا م ام یم هلچج هلیس همدص هتعاصر و ادینارابو قرب هدا وهو ج هلا تضح |

 رهق و بضغ هدنتحنیغل وا در یلاعت لب ذوعت وب د ملا تدابع هد وبعم ندا د وبان همر وب یدال وا هدکدلیا عامتسا

 تفالخ لئاوا هکردراکهز رهرخ یراکدد سنع دوسا (راج ا وذإ) یدلیا روثنم ءابه هلب راید رادو روهظ قیر |

 یلعت یک دانم وا كشا هلغل وا یکشا ايسر یدنا ندنس هل سنع و ندنفلخ نم یدلیا توبن یاعقا هدربک | قیس
 یسهصقیدنارروت وا هدعاق رب هسیدروت وا هرزوازب د و بوراو ه هده"تعاس رد هدک دید هلا هدش هک ز یدیشلیا ۱

 یتغیدل وا شو بان رد هلماحا هکر دشلبا طبض هل راما وذ راضمب + ردح ورشم هدناتک یوبریس رن جیم |

 یغالوف كشا ید هدنکرت ندخل وا نو رطنق تابلو رد, دآ تام عونرب ( الا نذا ) ردشا قالطا تسا

 هدنفا رطا یس هتلم وک لدایص و زل وا ندنلمیق هرش ورق سپ یکن الا روند هک جن هباه (ت رام ) ره ی

 | هنجافا هنو جدوهو رونلوا قالطا های هل وب و یزو وونلوا قالطا هننراشاطسزم نالوا نکید هو و

 هدیسراف هکر د جرم * رولکر اج عج روند هشاط ك وی ولنا و یصبنانل وا عضو هرز وادط ورولوانیلاق هکر وند

 قلشاطهراق ر هده داب هراجو*یهتنارون دهزاق یر اكىطڊرخالثمرونلوا قالطارخ هئیشنالواهدنکو یریارهید | 

 اهعیاصاقوف ةفمشلا فل ومرون وا قالطا هر كسمون و یرموبنلوهدنق وام قمر كغايا ملا راج و ردیدآ ۱
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 مشنمشح هکروند هجاغا لوش هدننز و باتک (رافلا) ردیعما یم رف كکلامن ةقارس ندناصصا و رونا وا قالطا
 راا) رردب راوتسا و لاخدا کا نجوا كنکرد هتروا لرداچ لیف بولد یتسهنروا و بوک ینآ رال وا

 ین رغصم (ةریفطا) رد دآ ك وص ر ص وصخ هنتعاج طب رقیب هرز وایراسب كن هفوک اج هلی كناح
 مانیرفطا نایلسن یبح ندمالعا ردکعد بوسنم ه هرفح هلی كناح ( یرفط )رد دا عض ومر هدقارع

 ٩۲ هدلب رب هدنرانکم وررح (روفحم) ردشفل وا تبسناک ا هلغم وا عفا و هرز وا هرفحرب هد رفمنآ ورق یس ناخ
 ةوفیات (زنیقلا) رونل وا جم ردچلات و ریاک رخاف و العا هدنآ رداطخ و نخ روفعم هلا هل نیع

 )9: و رض (رفطا) ردیعا كن هعبا ر عام هلفات (ةروقاطا روند همدآ دق هات وک رودو هذننزو

 ا 1 وا لیلذ و راوخ هلبصف كفاق و كيم (ة رة ا) و هلي الث تاکرح كناح (ةراقللا) و لبعض كناح

 ةمورقح لذ اذا سفاللا و یناثلابابلانم ةراقحو ةرقحو ةيرقح و ارقحرقح و *یشلا و لج رلارقح لاق
 yon یناشلا بابلانم ارقح ان الف رقح لا هنسانعم كمروک راوخو قلراوخ

 رفح ا كمروک روش و قلزاوخ هدرلنو (رافصمال) و هدنز و لامتفا (رافتحالا) و

 وق هنمو هرفصاذا مالکلارقح لاق ردلمعتسم هنسانعم ریفصت كقلج وکریقح و هل ذا اذا هرفصسا و هرقتحا و

 ىلع ریثح و راوخ كب هلع و یف كفاق و ىح كناح (رقیطا)ریغصتلا یاریفصلا باب و هرفصیا میمالارقح
 الا مث و فیض وا البلذ یا رقیحهلثمتبآرام لوقت روید هب هسک نالوا هبامورف دوخاپ ناو و فیمض

 )رار دخ د هلةلق فورح ردت رابع ندفرح شب هکر دن فرح بطق دجنییفرصلانیب ؟نیتن یخ
 اب تراقح و ل ذ راهظا هدننز و لعافت رفاصلا) هام رافص نذکمد رلکچ وک هلیسهیذپ لوعفم ےسا

 نعم قل واریذح و راوخ ندهرکص هلببسر هلنیتعف (رفطا) غاصت اذا لجر لا رفاحت لا ردهنسانعم 5 ۱

 دهنسانعم كل ےتسو ددو (رکلا ) اریقن | ریقح ترص یا لجراب ترقن و ترقح لوقت :
 ظا تفلا ءوس بوبللا جارتما و ترشاعم نسح هللا هسکرب و هلظ اذا یناثلا بابلانم ارکح یلاولا
 راقجوچ كچ وک هکر وند هغاب طلتخحم هلبا لاب کوه رم اعم تءاس اذا ان الف رک نالف لاش

 هتلی لسسعل اب طولخلا نیسلا ىا ركاب رکطا عضو لاق رونبد هغانچ جاغاو ه هطاوق كچوکو
 هلبعص كناح هدانعم یکیا وب الیلق ائیش یا ee لوقت روند ه هنسنزآ ركح وریغصلا بعقلا یف

 ر وا فیقوت و سبح بویمتاص ی حاص ود نوسقیچ ها غآ هکر وند هلام لو هلنبتعف (رکخ ۱
 ۱۱21 رانا سبتح لام یا رکس هد قلاش یک دودمسو ددم ردهنسانعم روکحو و

 اا نم | رک لجرلا رکح لاقب رولوا ردصم هنسانعم كلا دانعو م هلنیتعت (رکحا) و هدننزو درص
 3 وند هبوص شمیرب رکحو هدبتسا ادا مالا رکح لاق ردهنسمانعم قلوا یأر دوخو 2 ادا
 ۱ ۰ هکر ونید هب هسک ندا لام سبح نوچلا قثیج هب اپ هدا ز هدننزو فتک (رکلا) عقج ءام یا رکح

 هدننز و لاعتفا 6 راکتحالا )ل و هدننز و لعفت ( رکصلا) هتعلس س رګ لازال رک هلا لاق رونل واریبعت

 هلالغل اراظتنا هسبتحا اذا هرکتحا و لاملا رکحت لاق ندا تا بج نوع قشچ هاب نخآ لاب
 وند هغل اب رطم ردعما ندراکنحا هلی كناح 6 رک ) مس یا هيلع رکعت هنا لاق روداد ری

 ا 5 رک اصما) ردیدآ تلایارپ ندنرتلایا ینعپ ردن رافالخم نم هرکحو راکتحالا یا رکا هتفرح نالف لاق
 ز یزمرف هلبصف كيم و كنهزمه (رجالا) هجال اذا هرکاح لا ردهنسانعم كمش دنا دانع و + هدنزو[

 روئل وا قالطا همدا نایلوا الس هدنرزواو ةرملا هنولام وهو رجا وه لاش ردتفص ندنرج روند
 لرجاو هعم حالتسال یا رجا لجر لا رونلوا قالطا قرزا همدآ ےل کهن ردرهاظ نکا لز رک اوت

 یعج هسیا رول وا غوبصم رکا هکربد حراش + هلبوکبس كراج و یک كاع رواک نارج و رج یهج
 رجاو ردشللا توکس ندنو فلوم رولکس ماجا یعجج هسیا رولوا دارم هرجا وذ رکاو رولک ن ارجو رج

 :رجالایلا تب

 (دوسالاو)

 9 تیغ موج راشلا لق ی م قالطارضخا ههایسو د وسا لپ روند نوا شا



 -« ۸۲۰ زن
 حس

 لاعا تژثک یناویح و اهعماح اذا ةأرملا رفح لا ردلمعتسم هنسانعم كلعا حاج و ةد.دخ اب ضرالارفحت ارفع اکهاقن اذ اذا

 هل زه اذا نعلا رفح لا رول وا روةج روةچ ی د وک هکر رلپعتسم هنسانعم ققلقرآ هلسیم بلح ۱ ترک دوخابآ

 دز یر رفح هدر كج هد یدلیا نیش و نم یک کرک نوجما عالطا هنلاوحا و روما لدز الثم راب عوا

 | فوقولل ءرما ن ءع تشنف ادا نالف یر ترفح لوقت ساسالا ىف لاق هنسانعم هيلع فقوو هما نع شنق راربد|

 ۳ تطقس اذا” ىصلا رفح لاش رول روتج یرب هکر دلهعتسم هنسانعم كم ود ی راشبد كغجوح رفح و |

 | یردهنماتعم قوا ۳ بو روج هلفمرارص بول وادساف دوخای هه هتبچ را هوس هدرخ هدرخ هدنرلبد كراشیدو|

arenین بالا نم ارفح رفحو رفحو لوهصلا ءا یلع هوفرفح لاش رولوا روقچ یرارب  
 اذا هلان سا ترفحو ترفحو ترفح لا و اهولعت ةرفصب وا امیصب قالسب هن انسا لوصا تدسف اذا ا

 اسقا ا E ES RSG رر)عتسم سان كالا عالطاتسسک هه وا كئيشرب رفح و تلک أت ۱

 هدنز و هف غ (ةرفطا) اه رفح ییعع ضرالا رفتحا لاق ردهنسانعم قمزاق دو هدننزو لاعتفا (رافتحالا) |

 | عض ومر هریفح و رفتحیاةریفحو ةرفح كما "دف عربساب رصبت لوقت روند هروقچ هدننزو هنیفس (ةربفطا و |
  همزاقو رونلوا قالطا هلی ر ومد هدننز و هسنکم (ةرفحم او هدنن ز و با رح (رافحلا) و هدننز ور (رفعلا) ردیدآ ||
 | ( رفلا) ام رفت یا ةددحا وا خاص اب یا ةرفحلا و رافح او رف اب ضرالا رفح لاق روند هتلآ نانل وا ریبعت ۱

 هغاربط نافیج ندروقج شازاقو ردتغل هلنوکسكنافو هنسانعم هعسومُرب رونل وا قالطا ه یوق شیکک هلنیتکف |

 ثداح هدنرلب دل رشید رفح و ر ولکر یفاحا یعرطبا عج و رافحا یعج ةرفطا بارت یا طشلا یلع رفطاثک لاق ر وند |

 هنانسا یف لاقت ردتغل هد هل وکس كن اف روند هغلی راص دوخاب هک اکو روچ ندا ثودح هلسیس رل هوس نالوا
 | تدع ناتا هکر دیدآ موم ر هد هف وک رف نحو یدنلوا رک ذ افنآ یلعف ةرفص وا اهل وصاب قالسیا رفح و رفح |

 | عض ومر هدننا یم هرصب هلا ا کم رفح و ردلکد ۳ لاه هدنوت و یدارول وا لزان "یرفطا دعسنار ع

 سرا رفح یرعشالا یعومو | هکروند هرابب وق عشا عقاو هدنسهداح هم تند ضد یسوم وبا رفحو ردیدآ |

 ر رد ر هعشا هن رب هدنسارو ءانهدةانمد زن دعس رح و رونل وا قالطاه رها هنر هدنس هبحات ع نجاوس دبوس وا

 ندکعتود یراشید كوا ترد یلتسوا یی 1 هکردهنسانعم كعد نیراشید قخوح هلی رسک كنءزمه (رافحالا) |

 كمثکد ین راشید ییاط كنممق تآ تلذکن اسلفسلاو نامیلعلا ناتبنشلا هل تطقم اذا "یصلارفحا لاق ردترابع |
 ندکمروش ودینتایعابر هجن راو ه یا و نا هح را و هن یصج وا بودبامامت شاب کا هکر دلت هستم |

 ارب انالفرفحا لاقب ردهنسانعم كلنا تناعا هلندا رفحییوق و هنایعاب رو هایانث تطقس اذا رهلا رفحا لاق ردن رابع |

 هکرددآ عضومر ریفحو رونل وا قالطا هرازموربقو روند ه روقج هدنزوربما (ریفطا اهرفح ىلع هلامااذا |
 نوچکیدلیا رفح یر هدن ودع ورس ردلعاف ےسا (رفاغا) ردیدآ عضومرب رکیدو ردعقاو هدنندب هرصب هلا هکم |

 هن هود هکهت رونل واقالطا هنسیدنک كن هاد هلبسهق الغ قلو ا یمظعا نکر هدعب یدنل واقالطا هنغثرط كنه اد | ۱

 زدرفاوح یعج رفاوطا قدمو رکاتسعلا رم ذلبلا اذه لاق هنمو روتلوا قالطا فلظ هبولقنرط لاتچو فخ |
 اوقتلا مهلوق هنمو هلنبمبانم قل وا یثموریس لّوایننرط كنعسق هاد رونلوا قالطا هنلّوا كن هنسن ر هرفاح ورفاح و | ۱

 راب عورایدلشاب هلاتق و كنجهدن [تاقالمیادت |هدن رقدل وا یقالم هلن رب یرب ییعل قلا لوایا ةرفاطادنع ا ولتتفاق ۱ ۲

 هيف تدعصا یذلاقب رط یا رار د یترفاح ىلع تعجر هدر كج هد مدلیا تدوع نبهرزوامزبا ندلوب مکیدلک |

 ایج ناکدقو فسعت دق ن الا لاق ردنقلخیا دنا دارم هکرونلوا قالطا هالوا تقلخ هرفاحو هبف ترسیا |

 رونلوا در هل ّوایرخآ هنسنرب و دنلاح و یلوالا هتقلخ یلایا هترفاح ی عجر لاو یلوالا هتفلخیفیا ةرفاطا یف |
 ان رها یلایا 2 رفاط | ف نودود 3 نامت هرغەمۈ اسبق تار هژرزلیح ا

 عج ر یا هترفاح ىلا داع لاش انک اکایلدلایلایا یبارعالانبا لاقو اددج اقلخ یا دهاح لاقو ةويطاوهو لّوالا |

 لصا ةلك لوا دنعیا» رفا او ةرفاخ ا دنعدقنلا+لثملا هنمواضیا هنم ءاجىذلا قد رطلا نمعجر اذاو یلوالا هتلاح ىلا م

 هلماعم دقع بودا روهظ یزشمرب رازابا عب یسهر و الصا هلغلوا لاوما مرک | یم تآ برعلادنع هکردو لثم مآ

 دا راهدر كج ه دز اوا لئازهوطخر ندرب یغیدروا یغنر ا ینس ها بویفلواربخ أت نآ رب یساهبهدکدلیآ ]

 هد کد ب ۳ یکیکیدند هنغنر ط كنآ رفاح لوف ىلع رد وخأم ندنو یریبعت هد د یغنرط ځد هدزجالطصارونل وا |

 یعیدصاب مدقمندرباسی ةن رط هدنسامنم شرابدا رم هداروب یکه یض و هیضار هرون ذ هد هر وچ یفید زاقهلرغف رط |

 هل ودکوا نانلوا عضو هسردی|قبسیتآ كیکره عی رار د رفا ادنعدقنلا هنرکده ب یشو هل رد هوا وقچ |

 منت ) ٤)
2 



  ATE jrو ۳۹
 | فرضن ربغ كن هيفا ر دشفل وا یعسآ نوح دل وا قطبا لفط هکربدحراش «هرز وا عجج ب هشت ۱ ردیلع لدحا وار ز

 ۳ راه وص هن رزوا هرکصندفدلت وا تواروش هکر ونل وا قالطا هراهود لوش رجاضح و ردلصفم هدننع ۱
eهرصاوخ تخفتناف تبرشو ضل ا تلکا دق تراص اذا رجاضح لبا لاق هلوا شمقلاق بورابق  

 دنکار م بویمردکیر ناب وچ یثانندننژک هکر وند هنسیر وسه ود لوش هلی ل داضو یک ناع (ةرجضخ ار
 هع هرض وم یار وج طح رض لاق روند هئیشنامزد ویر هدننزور وبن ز ( روجضحا ر هلوارديا یعر
 الم اذا ءانالا رچطح لاق ردهنسانعم قمردلوط هدنز و هجرحد ( ةرهضا )روند هنسبروس ناوبح وا

 يک اذا لوالا بابلا نم | رطح ةيرام لا رطح لاقب رد هنسانعم كلعا عاجج هلبن وکس كناط و یصق كناح (رطلا) ۱

 ۶ هکردهنسانعم قلاچ هرب و اهرت و اذا سوقلا رطح لاقب ردهنسانعم قمروف بوریگ هلچ هایو اهعهاح یا
 لاق روند دولق نیکسک تالش (عروطالا) ضرالا هدلج اذا لوهحلا ىلع هب رطح لا ارتا
 هاچ هاب و ء الماذاءانالارمطح لاقن رد هنسانعمقمردل وطهدننز و هج رځد 2 ربط ا ةقولاح ىا ةر وطاح |

 | كانمشخ و نیغزاط هلبسهی لعاف مما (ریطعا ا اهرت و اذا سوقلا رمطح لاقن ردهنسانعم قمروق

 هبویمر و هب هسکرب ینهنسفرپ لت وکک ت كن ههعمیاط وصف كناح (رظخا) نابضغ یا رمطح لجر لاق
 رطعاذا انا لیغآ نوجما راهودو هرج و هعنم اذا ل والا بابلا نم | رظح هیلع رظح و "یشلاهرظح لا رد هنسانعم كلا

 رظح لاقت ردهنسانعم قم وتبلآ هدلیغآ یی یشاومو "باود و ةريظح هلذخحا اذا لالل رظح لا ردهنسانعم

 ۵ تج لاش ردلیعتس هنسانعم كمردکیر یظوط هنسیدنک ییهتسنرب مدار و هربظطاقف هح ادا لالا

 زن 2 اذا لجرا رلختحا لاق ردهنسانعم كمن دا ليغآ نوچا رله ود یحدو هدنن ز و لاعتفا ( راظتحالا) هزاح اذا

 :ضهنضوب ون رجایا ة ةرزظإعا ىن رقلا شن لاقى دەر قجهد روق بورسامرخ هدنن ز و هنسفس (ةرظخ ا ةرظح

 7 تدلیا عنم ندلوخد هنا نوسل وا ندقلزاس رک و ندقلجاغآ رک روند هثیش نالوا طبح راداما راد

 روال واریبعت لیغآ هدیکر هک ر یراقد ر وتاب یشاوم هدنچ ارل هک بولیرب وچ ندقلزاس و ندیلاچ هلتهجو |
 ان (راظطا) ةربظح ایف معلا لخدا لوقت روند یحد راظح هکدن ردشفل وا همست هلع هللا لاح سا روند |

 ۳ ندق وغ وص ین ود و هنسانعم طیاح روشدهراوید شار وچ هنسهروچ كندنسن ر هلڪو یک

 جاغآ لوش هدننزو فتک (رظلا) رونلوا ریعت لیغآ هکروند ه یتنریوچ یرلقدپاب ندقلزاسو ندیلاچ |
 3 هلکنآ یژکا روئلوا قالطا EEE شایو رولیروچ ف هلا ا f لاب

 O FORE | سانلاوا لاملا نم ةرثكب ءاح رو
 3 ۴ ۳و الیاف و لخت ريمون ةنلا یاسدقلا س ی لاق وخ اد نیم راوک ذم

 0 aE ST EL و EOE هته لو

 ۱ OES هدن رب هرذع تر

 جام هکردلمعتسم هندانعم مرح هلتبسانموب رد هنسانعم عونم (ر وظعلا) رددآ عضومرپ هد همام ربع
 ی اح( رفطالیرخاا نود اطیبع | روصقمیا ار وظح كن  ءاطع ناکامو 9 یلاعتهلوق هنم و ردیلبافم

 يناثلا بابل نم ارفح ى از لاقت رد هنیانعم قم زومچ و قمزاف بوشایچنا كف هنسنرب اقلطم هلن وکس كنافو



 هی ۲۳ زقس

eîوناز ولاز هدنروضح رابکو نیطالس ورول وا نوچ ا كارتشا و دحا و ءدلاجاذا هرضاح لا تولز هاا راض  

 رد هنسانعم قع وق بوشیدرکس هجرارب هلا هسک رب و هدنعائاح اذا ناطلسلا ارضاح لاق رد هنسانعم قمروتوا |

 , بلاغ هسکلوا هرکصندکدلیا هبلاغم و هلداح هلا هسکر هدنض وصخ قحیدنک مدآرب و هعما دع اذا هرضاح لاق |

 ماطق(راضح) هب بهذف هيلع بلغف هبلاغ اذا هقح ىلع رتا لاق ردهنسانعم تان ووز بالا ۲ قحلوا هلکلک | ۱

 رادان نظ لیهس ینو سان یتح ردنا عولط هحیدقم ندنزدلی لیبس هدب ونج بکو کوب ردیدآ بکو کر هدنزوا

 ۱ | ردیدآ هدلبرپ هدنع رول واهدننزو توبکنع هکر ول وا موعضت میم هه اکو هل را هح ك یو ءار و كا ( ترم دا

 | یاسا و بم هرزوا حت لوا ےس | ردشفلق دحاو مسا هلسکرت هلغلوا هک یکیا لصالاف رددآ هلبق رب كاذک

 كنس هلک ت ومو یم كنار اتم فاضم هه اکو روندتوم رضح اذه بول وا برعم هليا عا فرصنهریغ
 هدنرغصم ردندلببق و یخ د نمرهما رو ص ربا ماسهکهتن نس زیا نونمینینا كس زاید و رون د ت ومرضح اذه هلیضفخ

 0 E Ra زردکع د فیطلو هصوزوا ینعیةنسلم یا ةیم رضح لعن لاق لاکر ون د یم رضحهدنتبسنو تومریضح
 | ناتیتوم رضح نالع لاق اک رون د یتومرضح هرز وا یلصا هکرول واهاکو رول وا هرز وا تيه لوا یباقیایآنالباپ
 ردتل وام ینبم ځد یؤزج یکیا کرد را و خد هج ور هدن | عاو یدلیا رک سد هدي باب هدام وب فل کر دج راش

 یفیدل وام وس رم هدریسفت مان رګ یس هم هج وو نوچ یدل وا نعطتم ینسانعم فطع فرح یکی م هلک ر شع ةسجخ

 | یقیدلوارضاخیرالاقتنا و توم هدنراروضح و لوزا هه روک ذم ضرا مالسلا هیلع وانین یلعخاصترضحهرزوآ
 رونقا نالوا شیپ رد (ضالا آل ردیدآ لرهشر وكخاطر هدنع هدننزو روبص (روضح)) رد هیس ثعاب

 روند هتعاج و هلبقو هب هوا نالوا مظعو رونتد کا راو زهش هکر دیلب اقم یداب رضاح و یدنلوا ا

 "لر هدنجراخ بلحو ردیدآ هبرقرب هدنساضق نبممنقو ردندآ كغاطرب ندنراغاط ءانهد و هنسانعم ےظع یک |
 ةيدابلا فالخ یا ةرضاطا لها نم وه لاف هنسانعم هن داب روند هرلارق و رهش هاه (ةرضاحا)) رد دآ هیظ
 "یدیسا رضاح واو ردلکد ف ورعم یا ردن داعصا (ضاحو ا) روند هنغال وق كنا ويح یرلکددلیفهمضاح و

 توت نا (سضاوخا) ردیسهنک مزاح یبا ن رشب مضاحواو ردهسکر روهشم هلّسار لاج و قثاف نسح |
 ۲ شا مو اب ء لاق راردبا قالطارض او وذ هرا هنسن یلق الوق هل وی اقلطمو روند هنغالوق لیف هکردیعچ

 راردا لامسا هدهنس یغح هلوا مضاح كنسهشاط نجرد ع ردل وعفم مسا ندرضاح (ر وضعا )ل ناذآوذ یا

 نیطایشلا و نا اهضحت ىا ةروضح فنکلا كلذكو نا ءرضحت ةفالا ریثکی ا روضح نبللا مهلوق هنمو
 هد زو باح (راضح آل ءوسب یبیصب و نا ینورضح یا + نورضح نا بر كبذوعا ۶ لیلا هنمو

 ۳ روند هراهود ولیوت لزق دوخاب ولیوت قآ نعي نالوا ناسه و رددآ كغاطرب هدننايم هرصب هلا همام
 | یراکد د قولخ ل وش هدننز و باتک ( راض ال رد رار یعج ودرفم لوق یلع ردق وب ید رغم كنون وردتغل هد هب میک |

 | لوشو اههجو یف ىذلا اهقولخ یا اهراضح عوضت لاشهلوا شلروس هدنسهرهچ كرازق هکر وند هسط |
 ریس ةدوج و ةوق تعجبدق تراصاذا راضح ةقان لاههلوا یلشی ورو لزوکم هو اناوت و یوق مه هکروند هب هقان

 رددآ ضمر صوص همس هود هدنزو بارغ (راضلا) رددآ هدلبرپ هدنع هدننزو هناپچ (هراضح) |

 اسوه هقانلوشهدننزوءارج (هارضخا) رددآوص ر هدندروب بالکن رکب یا ی : هلارصقودم (ءاروضحم)
 تناکاذا ءارضح نانو ةقا لاق هلوا ردا مدقن و قبس هراز اس ام اد هدنص وصخ برش و لک 6

 | ست وعد هتفایض هکر ون د هص هٌ نانل وا ریبعتیتنو وا و ق واقلاطهدننز و قنع «(سضحا)ل برشلا و لک الا ردایت

 هن رد ردیاععریضح نیدیسا ردندیماساهدننزز وریپ ز(ریضح) لغا و یارضح لجر لا رولوامضاح بوراو |
 لکو یلاعت هلوق هنمو هنسانعم قمل وا رضاح هدننزو لاعتفا (راضتحالا) یدا روند ید بئاتکلا ریضح |
 ءاما نامید وا یلاعت هلوف یواضبلالاق هنماهظح ةقانلا مضح و ءالانم مهظوظح نورضح یا د ر ضتح برش

 بيلغنل مهنی و موب مهلو موب ةقانلل ىا اهل موسقم ءالا نا می مراسلاهیلع خاص بنا باج زیق |

 تسهیل وا برقا هوم هتسخ راضتحا و هریغ هنع رطح وا هت وی هبحاص هرضتح سطتخ برش لکا

 شک ردن دندن دح عزولا ن (رضاعإ) تولا هضح اذا ی ءان ىلع ضد رلا سضتحا لاق ردلمعتسم |

  هناویح وناسنا نالواعسا وو "لو ینرق هلی ءلداض ویرسک ك ناح (رهضطا) ردي دادغب هیقف -یماهفا نیدلآ

 | نالترص رجاضح و ردرجاضح یعجج روند هتنالوا عسا و لوق یلع هنسانعم بط و روند هنمولط دوسو روند
 | ردفصنم ریغ و هفرعم یسهلک رجاضح ویشا و رونید هندل و لوق یلع ردا رولا نانو

| 
۱ 
| 

| 



 ۱ ۸۳۲۲ رج

 ۱ | لع ضب رلآ ضتحا لاقب رد هنسانعم قلوارمضتخ هتسخ راضتحا ورضحنعع ضعتو لجرا ضتحا

 [ هلعج اذا ؛یثلا مضحا لا رد هنتتساتمم یل ناب هل رسک كن هزمش (راضحالا) توملا همضحاذا لوهحلا

  ردلمعتس هنتنانعم كعرکس یدازوا نوز وا یم تآراضحا و نیل وعفلاب ایدعتم یتعنهای هرمضحا لاق وارضاخ
 CG رمضطا) ودعلا یفعفت را اذا سرفلا رمضحا لاقب رول وا شاق رضاح یکمترکس نالوا هدنرادنقا ا بوک

 كمدآر هدننز ودعقم (رضحا) و هاه (ةرضخا)) و هلنیتصف (رضح )لو هلی وکس ك داض ویئالث تاکرحكناح

 هرضح و هترمضح و هرمضح و ءاطا ةثلثم هترضح هتلعف لوقت ردقج هل وا روضح "لح هکر ون د هنهاکشدب و برف
 عبئا آیین و مالسنوجم ظمت لاک ۈن دن وب یراریبعت نالف ةرضح كليس رت باعصا هنانفو هبنج و ه رقن یا ۱
 1 ا)یکدوهش و دهاشرولکروضح و یک کر رولکر ضح یجج دیبا باغ (ضاحا) ادیا لاصیا

 ات لافت ردص وصخ هنماقهریخیلامصتسا و رول وا لاد هنتلاحو هنتلیه روضح ردع ون هلن رسک ك ناح |
 دا الو (ةرضاطا )و هلبن وکس لداض (ترمضخ ۱ ) و هلنیتحم# ( رضح | )ری مضح ذات ةرمطط ا نسح لر
 وخ هکر دکعد ینارحص یود رول وا كعد تابصق و یرق و دالب هکر دیلباقم ه داب هلیصف و یرسک كناح
 ءا:راضل اوترضاطاوتمضط او رضا لها نموهلاق ردقج هلوا یورق و یرهشیرضح ر دیس هناط
 ورق دوخاب یرهش هکهنسانعم كلیا تماقا هد وکو هدرهش رولوا ردصم هدننزو هتک هراضح و ةيدابلا

 ب كداضو ek رضا ردیلباقم هوادو و رض ا یف ماقا اذا ةراضح نالفرضح لاق رد دارم

 ار رم ج ۱ ا هلع كنا

 ىل 9912 وا سرف لاقب رذ هدر تعلراضحم دواب رغ دراضح روندهن آ كرکو ولقلوص هدننزو

 1 ا) و هدنزو فتک (سططا )ریضاحلا درحل الا ریماضلاف قیسلا ام مهلوق دنمو رولکریضاح |

 یکنوغزوق هدنف ول وا نامه بود هز وکی تق و قح هقبج یماعط كقلخ هکر وند همدا آ قوق لاط دنن زو|

 ۰ الصا هدننزو فتکر طح و هرضح یتح سانلاماعط نیحصبناک اذا ضح و رضح لجر لا روق

 دیلباقم یودب هکر ونده هسک نالوا یورق و یرهش نعي یرضح لوق ىلع رون دهمدآنایلوا هدنس هدارا
 د همدا یحاص نایب و هقفو تحاصف هدننزو سدن رطح و "یرضحوا رفسلاد رال یا مضح لجر
 a 9 دا هما ی 0 ا

۱۳ E 
 لاب ارب ز ردشلا هحاسم فا وم هکر بد حراش + ردراشلوا رضاح 4 هعقر لوا اضما باعصاهکاب وک

 دهدوهممعقر نعضنعیرلاضما لوا هکلب ردلکد ع وم ندب ص یتالطارمضح هراضما ینعی هب هم وق رم
 قالطا هزفد ولج ۉ هنسانعمر وضح موق رون دهب ,هلبقو موق نالو الزان هرز وا هایم ندهوادب لهارضحت و
 اناج ا یضحو هنسانعهدهشمرون دهن راعضومو لحم قج هو ارضاح كسانو لیلا یف یا رمضحلا یه لاق
 عاج لع یب هکر دیدآ وص رب رش ود هندناج هکمهدننیب كن د رلل وب هرصب هلبا هف وکه لاه هرضح وردیدآ هب رور هدنناب

 ییامرخدارم هکرون دهر قج هنلوا عضوامرخ هدننزو هنیفس 6 ةربص ا )ر د داوص رب هد ه داب( اروضاح ]لر دصوصع#

 لو وق یلعرونید هتعاجرفن نوااب زوقطاب زکسای شباپترد دوخای موفتعاج و ردقج هل وار قجهدروق ب ورس
 مولا ةعاج یا رضه اب ةريضلطا ترضح لا رونل وا مزع هداهج و وزغ لا رانا هکرونل وا قالطا هرفن لوش [ 

E ا یزف نیل فلاش مسن را ان دخل 

 | رونا واریبعتلوص هکر ون د 4 هنس یکیدلی املا هرکصت دنعاطنا یاقتدال و كنوتاخ ندادیلوتدل و و هنسانعم شی ۱

 هدهرابورول وا هدب ردنانلواریبعت شی بوقیچ رب ارب هلیادل وهکرونیدهناقوب دانن نه ری 1
 عیراتوق هکردهنسانعم قعش روا هلب رب میره دزوزااطافم(هرضاصتا) روند هبهدام یمهلوقمكنر او ناقنالوا 3

 -(راضحا) و



 [ لجرلاق هل واز بارش برش یشان نداد و ل هکر وند هب رشم : RETR وروند وندا
 | نافطغ لوق ىلع e كغاطر هدندرو یس هلببق هنیهج ریصح و الع بارشلا برشال ناکاذا ریصح

 | هشاقو بو شکلد و نّرعوشقنم لوش وروند هئیش نال واج وسنم یکریضح فورعماقلطءریصح و ردهدندرو |
 ذخا هنسیدنکهلتهج یتفاطل و نسح ینب ولق كرا دا اشامتو ریس هدقدلچآ بولیاب یبکریصح هه رظنم کروند |
 | ریصح و هنس هذخأم بولقلا تذخا ترشث اذا "یوم فرخ زم یا ریصح بو لا هلوا ردنا مصح و

 روبص (روصلا) رددآ وصر ندنراوص یلغ هدن رق هندم و رددآ راصحو نصحرب هدنع و رددآ یداور | ۱

 یرلکیلد كنسهم و ردصلا قیضیا روصح لجر لا روند همدآ شل وا لدکتندهصخ و غ یخدو هدننزو| ۱

 یردق هکر وئلو ۱ قالطا همدآ لوشو ليلحالا ًةعصلا یا روصح قا لاق روند هب هقات نالوا قح هراط |

 عاج هکرول وا التم هتلع هن وکر هسک ضعب الثم هلوا عونندعاجلوق ىلع هللا تبغر هعاجبهناوسننکیا راو ]
 هلفمال وا یناقوتو توهش الصاروصح یر یلعو راردبا عنم ندعاجینآءابطا هلغل وا كلهم دوخاب مضماک
 یلع رداقوه و ءاسنلا ینأیال ناک اذا روصح لجر لاقت ردقج هل وا نینع هکر وند هن هسک نال وا زا نابرق هنا وس
 ھا د رات صح مالسلا هیلع و انس یلعین یبح هکر د حراش + "نم رشال و "نهیهشن ال نموا نهنم ع ونملا وا كلذ

 هعاج رلصا بودا طبض یی راسیف سه هقشب نده" ويد راد داذل نکیاراو یسهمات تردق قالطا روص> و

 روندهسک انولیخح وهنسانعم بوی ر ون ده ی دا وط وع دخ ر وصح و +*یهت ارد ی هه ذس . رلکدنا تبغ ر هلھأت ولیم

 هنمر وصح وه لاق هلوا شملکچ ه ورک بویم هدا مادقا هلکزلتشهد و تبیه ندهنسنر هکروند همدآ لوشو

 هدنز وهنیفس (هرصطا 7 "رسال اکیا روصحلجر لاق روشدهمدآ ندنازار مک تیاغب و هنع جگ بویهیا ۱

 هدن راثاب یروفرآ كنعسف تآ هکر وند هزکحنا لوش و هنسانعم رقلا نیرج روند هر قجهدروق بورس ینامرخ

 (نرصطاود) ردندننندح هربصح نثراح ردنداعما هربصح و رون روک بوقيچ هرهاظ هدقلش رآ رول وا |

 شل بی نت روم رو هلص كن زه هلا و ردسقل كن هنسک مان هل "الا دبع ن كالادبع

 هدب زا ردکه ر هدک دلیا هجون نشد ر هنسهلسق هلغلوا رداهب هدناذ و یدیشل وا بقلم هلکنا هلغلوا یربصح یکیا ۱

 (رصطا)یدا ردنا عنمو دس ینا رذکتنعند هسفن هل اریت بو د| سرم هنسپ و شاپ یراریصح وا بوراو هدن ردعقاو |

 هيل واذفان رک د هلغل وا كشت یس رف هکر ون د هنوناخ لوشهدننز وءارج (ءا رص الر ون د هسک ان ولیخح هدننز وقت ۱

 كندارفا تعاجر ندمالعاهدننز ودادش (راصخ ار ونل وا ربعت قلصا هن وتاخ لوا ءاه ریا ءارصح ةا ما لاقت

 هن رز وا كنود هکرون دهزدنم هدنزرط قدصب لوشهدننز و باه ( راصل )و هدننز و باتک  راصل )رد رعت|

 .اهرخوم عفرب داسو وهو اراصح و اراصح ریعبلا ىلع لعج لا رارول وا راوس یکرعم هنسسهنروا بودلسک وب

 | هدننز ورنه (رصح ا) راصطا هیلع قلا اذا ر وصح ريعب لا و بکر وریعبلا ىلع قلی لح لاک اهمدقمیشح و

 .یراکدید شک برزو هدنزو دعقم (مصحلا )روند هن رع"هود كچ وکو لوق یلع ردهنسانعم راصح جدو

 | قالطا هن لس را هلیس هين لعاف ےس | 6 رصتحا إل هنسانعم هرارسا روند هئیش كاج هل رس یسب روق دغو

 | لاق رد هنسانعم كل لا قیضت الا یندناوج و فارطا كنعشدهدننز ولاتق (راصل۱) و (درصاحا ) رولو ا

 ۱ ورا راش نال ؤا دس اشا هکر دحر اش + مهبا وطاحا و مهیلعاوقیضاذا | راصح وة رماح ءادعالا | ورمصاح |

 ماما هدننزو ۍد رک( ۍرصح ا )ی هتنا رد بم هنفیدلوا مصاح قالطا راصح هنسوراب هعلقو ردنوجگ*4دل وار وسم اللا |
 تاوذضمب راسو حرفلاییا نب رصن حوتفلاونا ندلاناهرب و ردنتبسن یرقلا یتغلادبع ن یلعنالوا یس ءار
 سضاحهدننز وهراظن (ةراضل ال و هلبع كن هع مداض و كناح ( روض | )لرد راثدحع "یر اصلا بیبح ن نسحو |
 باغدضمپار لا ول والا بابلا نم ةراضحو ار وضح ر ضح و لج را مضح لا ردیلباقم تبیغ هکر دهنسانعمقل وا |
 هرز وا قیفص كح راشنکل یدنل وا ناب هرز وا قلواندعب ار و ندل وا باب هلکلیا دقت هبت رابعع ورصنکف لوما

 :هدنسهدام تدحو هکه تن یک لضف لضف رول وا ندنلسق نیتفللا لخادت هلغل وا نیعلا موعضم یلبقتس هدکنسیکیا
 | ا رضاح هلعجاذا همضح لاق هنسانعم كاللا ر طاح ر ول وا یدعتم هراضحور وضح و یهتن ردندلسق ل وا ج ددشدحو
 | هنع انل و یا ءام نع ان رضح لوقت ردلمتسم هنسانعمقا وا فرصنم هتم هقشب نکشمراو ه وص رانیشذ شوخ و

 ضا مارار د هنع بغرو هنسانعملیم رار دهیلاو هبغر ردبکی سهدام تبغر هنیعب رول وا هدقدنل هلص هبا نعانعم وپ
 ۷ لا رد بب میخوای ردو ایت هدرلن و هدننز ولعف (رضحلا)لو هدنزز ولاعتفا (راضتحالا) دیبا ۲



 رانو یبءاسفنخ و نایچ ENE هکرکچ وت وبکنعو + PF ردشلیا نایب هلا راو كجوک نالوا رح ینعب
 كنمسف تاب وبح هرشح و × یهتا رد همست ثعاب یراقدل وا عقجم هدضرا اد برا تقرافم ندضرا الصا

 عج رونید رشح هال وا نراههدن رز وا و هرصقف هنغوبق همئطرول وا قوبقیکیا هدنابوبحارز رون دهنغوبف جی | 0

 هلال وا لوک ام دوخاب هنیظع لوق ىلع روند هنع و كناوبح قجهلل وا راکش هرمشحو زساه رد رشح یسنج |

 روق (:روشحا )رد ه در تغل هلنیت و هنسانعمهلاخت روند هکېک هلنیته( رش ا) یکن اريج و ناشوط روند |

 : م الو لخ هدنتاذ هکر ون د ه یراق هجوفلوشو روند هت "آنالوا شلاق ب ورابق یرلناب یکاندقل ول واط هدنزوآ 0

 رفهرون ده اد نالوا قیصععو دنوف ویلکنرد یماضعا و رون ده یراق لوب ین راقو هلوا هف رظتم قر هلوا

 وط لوش هدنزو فتک (رشلا) رونلوا راتعا عج ردشؤم هک نواح هل زابنعا تعاجی نمی راد روشح |
 ذارثح بطو لاق رول وا شابا عجبمدیفرط یکیاهکابوک او لدتعم و دنروا كونوکهن و کون هکروند |

 اعم قمردشقص ندنفارطا بوباقبط هرب قجهراط ر یمدآرب هدننزو رصق (رصحا)ریبکلا وریغصلانیب |
 یس هجر : هلکشت هطاحاو كغ | راط موحم رم یلوقناو + هیلع قیضاذا لوالاویتاثلا بابلا نما صح هرصح لاقت

 دا رمصح و رولوا كعد قمردشفص بور وج یتفا رطا هلک ادار را هلیرابع هب دانا او هناع سض یره وخت

 ا ن باا لت رم شوت نتا یو دوخب
 لا ا هنسانعم قوا ضبق و راصاب هدشاذا رعیلاصح لاق ردهنسانعم قلغاب بوکج راصح |
 وتسا اذا هصح لاق ردهنسانعم تلا تاعیتسا و هطاحاو لک ساک ةنظب لغتعا ادا لوهحلاءانیلع لحرلا ۱

 فاطا اذا نالف موقلا صحلاش رونل وا ریبعت كا راصح هکردهنسانعم كل هطاح اه روچ بج یمدآر رکسعو | وا

 هنسسانعم قموقیلآ بودا سبح ندشبا یریغ دوخای ندرفس یمدآ رب ید وب رک تم راحل

 > لجرلا رصحا لاق ردلهعتسم هنسانعم قلوا ضبقو هنع هح اذا هربغو رفسلا نع هرصحا لاق ۱

 هنسانعم قلوا قجهراط یرلکءلد كنسهع یعد قلوا روصح هقا و هنطب لقتعا اذا لوهحا

 ۱3 ا ردشتص یووهش راردا دوخاب ت تلعر یمدآ ر و اروصح تناک اذا ةقانلا ترصحا |
 و هدننزو لاعتفا ( راصتحالا) هسفن مصح هلعجاذا لوبلا وا ضرلا ءهصحا لاقب ردهنسانعم قلق ردا

 كنا (رصجلا )ل راصل اب هدش اذا ریعبلارصتحا لا ردهنسانعم قلغاب بوکچ راصح یتآ یرکذ ههود |

 هطئاف مصح هکرد حراش » یدنلوا رکذ یردصم رونلواریبعت قلضبق ردعسا هکروند هغلوا ضبق | ۱
 1 TENE ذوعاو نطب لاقتعا یارصح هب لاق ردصوصخم هلوب

 رب هلنیتصف (سصل) نطبلا لقتعم ىاروصح وهف لوهحا ىلع لجرلا رصح لات روند همدآ ۱
 اش و هردص قاض اذا عبارلا بابلا مارصح لج رارصح لا ردهنسانعم قلوا لدکت

 دملکت و لخ یارصح هدب ف لاق و ل اذا لج رار صح لا ردهنسانعم قمل قوا نکا و لب و
 .یسورلپا نکردا توالتع رک نآرقهدعرش فم و قطنملا ف یعاذا نالف رصح لاق ردهنسانعم

 1 ع یاهیلع رده ملو ىع اداةءارلا یف مامالا صح اش ردلمعتسم هنسانعم قلوا هتسبمد بول وط

 ورعم هکروند هه راب یصح و ردصلا قیضلا یا اریصح "غلا هلعج لاق روند همدا شل وا لدکتت هلسبس

 0 وا قالطا نوهگیدلیا قییضت ینیرب یرب یسازجا راربد ربصح ید هدنکرت رونلشیا ندقلزاس ردهعشود

 لوفیلع ردشماز وابولیکج یروف رآ یرغوط هنفرط ینراق ندنتسوا یراناب هلراوط هکروند هرمط لوشو
 1 ولوا هدنغلارا ندب روقرآ كنن راکیګ و کیا هلا یرد نال وا هدنتل اكن ردنتب لیق دوخایروند هزکحانال وا هدر ود نم
 ےک نعل روصح ندسان رونل وا قالطا ههاشداب و اهیبنج یا ةبادلا یریصح برض لاق رود هنابرصح و

 رص | بطغ لاق نوچ غیدل وا عنام تعب صاح ندلوخد و لوص و هن روضح رابره یمان دوخاب نوچغیدلوا | ۱
 ىلع نصسلاف ثاللا یا ریصحلا ىلع ربصلایف ریصخلا هدلخ لاق رونلوا قالطا هنادنزو كاللا یا نالف ىلع |

 | روندهرواطوهرصندهنسنرراسوندناسناورون د ه وصورونلوا قالطا هق رطوهلوت ورونلوا قالطا هسلجتو فی رابلا
HEGE۱ هندناح یکیالوف یلع هن ره وج كمقریصح و هر ۹ رول خو نمی عج رواد وک 1  

 (روند )



۸۱٩ F-سی  

 لات ردلوجحم هات و ترنج ولد هب هسک شغل وا لیلذتو ریقحت و الا هدننزو مطعم( مسل ا))رونل وا یتالطا
 ۱ انوا دیش هنناب لدرخ لوق ىلع هیبش هن ابن یراکدند هرزح هدننز و تا( راح ]رقع یدومیارسح لجر

 قالطا همدآ ل وش( ساخ ا )رون ده هکر وپس هکر دیفدا مم و هدننژ و هسنکم (ة رحم ا)) ردندنسامرع یشاومردیدآ

 هلرفغمال یارساح لجر لاش هیلوا یتشوج و هبج دوخای یهرز هدننک او هغلغوط هدنشاب هدکنج هکروثل وا
 رول وا رهاظ ینعض و فشکنم ی وق هکهلوا ردا لودعندتعنآ هب یشید هکر وند هرفیآ لوشو هلةبجالواعردالو

 | ردهنسانعم ققارب هفسأت و ترسح یدآرب هدننز و لیعفت(یسحصلا)بارضلا نع لدعی ناک اذا رساح ل لا |

 | اهشیر طقسا اذا رباطلا رمح لاق ردهنسانعم كك ود نیو یعسف شوقو ةا ف هعق وا اذا انالف رمسح لاقب

 *یدا و هکهدننز و ثدح ( س نطب)ل هرقح و هاذا اذا ان الف رمح لاق رد هنسانعم كالا رق و هدر یداروا ۱

 هدا روا یلیف تالیف باصصا هکر د جم * ردهدننایم هفلد زم هلیاانم ردیدآ یدا وربهدنرق هفادزم رددزنابز هلا ر مسح
 رسڅ* هدا روا ناطیش دوخاب یتبم هنکیدلیا ریس یتباصعا رد همست ثعاب یکیدلیاابا ندهجوت هب هبعک بوک وچ |

 كلیا فسأت و غیرد هب هنسن شلوا توف هدننزو لعفت (رسحلا )ردن دباعصا سان سیق ورد یم هنفیدل وا
 لاق رد هنسانعم كلک ود یرلیوت ندنغلهدنام و رفهرز وا طارفا لزعسقء ود و فهلتاذا هب اع رس لاق ردهنسانعم |

 نابع یسات هکردهنسانعم قلوا نوه وا هدنرب ولرپ یرلت اثنسهدوک كمدآرب ومایعالانم طقساذاریعبلارب ورم

 ۱ یسهدوک بور دنل واط یک یکرکر اچ یتعسقهود تالذکه عضا ومیف اهم راصاذا ةا" ترسخ لا رولوا

 نالوا هدنسهدوک ین ندنلماخ هلغغل وا لاعا و بوکر تدمرب هرکصن دقدناز وا بولسکو یک یلغا

 لاقي ردلمعتسم هنسانعم قملوا قلوا مکصسم و قبص بولک هنر ولر یرلتا نالوا قنغاطو قلاص و لئاز كلکوپلس

 هعضاوم یفهنم م زتام "دنشا وهم لهر بهذف امایا بکر همانسكسمت و درگ ژک یح عب ب رلا هنعماذا ریعبلا مس

 يدرفخ ووناول مت لقال وق همت 1لوا هسرولواهدنآ روت هغالوق نالوا زانو فبل هدنزو متن شالا

 رشح ناذآو شح نانذا لاق و فیطل یارشح نذا لاق ردردصم لصالاف ارز رد وام یعجو هشت و

 هدعبردعوض وم هکلثا جارخا و جاغراهرز واریفن ندنرلا ومو "رقم یتعاجرب رشح هر وکه نایب هد اصب كفلۇم
 یدل وا فصو هنکلب قواو هغالوف نالوا كزانو فبطلو یدنل وا لامعتسا هدنسانعم عج هلیس هسب الم تعاج |

 رشحو + یهتناردشلوا میرم ندنرب هنغلن وز وا هکایوک هلغلوا كيدو هما نعپ هلیسهقالع یراشتناو تدح

 رولوا فصو هدهنرمت نالوا كلزانو هما و فیطلیارشح ة دق لاق روند هنکلبقوانالوا زانو فیطاتالذک
 رونلوا قالطا رشح هثیش *لزان و فیطل هرزوا روک ذم هجو اقلطم هکر د ح راش » قیقد یامشح نانس لاق |

 یناثلا بابلا ع نما رشح نانسلارشح لاق هنسانعم قلق كزانو ها ییهنسن راسو ینرت رولوا ردصمیشحو
 كلبا داعبا و ءالجا ندننط و یهدآ رب و هعجاذا سانلا شح لاقب رد هنسانعم كما عج و هفطل و هقفداذا لّوالاو

 هنس قلتقو قاروقو رولک مزالو یدعتم یسهدام و هنط و نع هالجاذا ان الف رشح لاق ر رلهعتسم هنسانعم

 اهتکلهاو اهتفجا اذا لاملا ةدندشلا ةنسلا ترشح لاق ردلهعتس هنسانع كمروک بورق یروپس یژئاوح |

 نالفرشح لاق ردلمعتسم هنسانعم قمروط بولکید هدنکو اهلغم وا وب و یرباثینراق دوخاییرکذ كمدآرب و

 دنمانعمقل وادندشو لوس ك یثاب كمدآرب تلذک هب د نیب نم نیم انک اذا لوهحاءان .یلع هنطبیف و هرکذ ین |

 ن باتعو شحن مرج نبا ردندیماسا مشح و دا ناک و تالذ ه "عا اذا هسأر یقرشح لاقب ردلمتسم|

 ردا عتسم هتسانعم قل وا ددش و یربا كب یشاب كمدآرب دوب هدننزو لاعتفا( راشتح الا ردن داع ا رشا ییا |

 عجو رشح ردناکم ےس | هدنرلنزو دعقمو سلخ (رمشعما) رشح ىنعم لوهجلا ءان ىلع هسآرف مشتحا لا

 مالشلاو E ردنده وبنءاعما(سشاطا) عج ایا رشح ا لا سانلا قاسپ لا روند هعضوم قجهنلوآ
 (تارشل الرد دآ عض ومرب هدننز و ناتک( راش ا)هریغ ةلم نود هتلمیلع و هفلخ - سانلارمشم هنال حراشلالا

 لوقیع یکر کو هرافو نالی و برقع ردراروناج كچ وک نالوا فوم و رم هکرونل وا قالطا هماوه هلتاصف |

 هبصقرد هرشحیدرفم هرز وا یاب كحراش × یکه کرکچ وهج رق هنسانعم راغص "باودروند هراکجو كج وک

 هراشم نالوا یار تارشحو رول وا هحاسمیلوق ة ة رش اکك فل ۇم سپ + ردهیعست ثعاب یراتیعج یک تابصقو | 8

 قالطاهراغص با ودد وخاب هماوه ځد وب هلتاک ةرشلا ) یک یر اسوغعص هنسانعم یّرب رام رونل وا قالطا

 فوخحویدومبولوا دل ره یعب ها هدنبنجی هماههدید ال اةمدقمیرشخز رددرفمو هرز وا روک ذمهجورونل وا |

 درخ "هدنبنج ییهرشح ویک ك بنس وکو هراف و نالیب : و بزقع و اعم وس ورلک ر دشا رفت ها روت ثچوکن الوا ۱



AN دس 

 خامسا لوقتروتد هوا هرا شوخان یسهاز وا سباع نیت زا لاق رونلواقالطا هه رهچ |

 9 | ردیعما كف ورعم رهشرب ندهیمور روهش هلی كناح (ناریزح) ةبيطب تسیل میر هلریعشلاقیةد وه و رزاحنم |
 1 ةروزح تیرنشا لوقت روند ه هقان نال وا لولذو مار بک رک ن دلامتسا ترک یو هروسق (هروزخا)

 3 روازح و رولکهروازحو روازحیرلعج هنسانعم هریغص یار روند ه هت كچوک و ةلذم ةلتقم ةقان یا |

 .  روشد هنالغوا ول وق ولجوکهدننزو ساع( روزا لرونبد ه هبن كچ وکی دو هلل رسک كناح ( راوزطالرولک | ۱
 ۳ جر لا رولوا دض هلکعد 4 یثک نامردیو فیعض و روند ه ( ییکدنرتوزو "یوفیا رّوزح مالغ لاق |

 رهن دن 7 اقتالا روزل "لا روزا نب کا نب یک ن مها را ندم و فیعض و یوق یا رّوزح

 رضفتمیا روزحلجر لاق روند همدا یل هرهچ قفراص نیغراد اًمادو یورشرت هدننزو روز( روزل اإ
 مردلوط ۱۳و هه رحم ( عفو هتسانطب هضناح هب رص روند هدوس یثک | كب هدنزو ءارج (ءارزلا)

 رفزح لاق ردهنسانعم قلاب بوکچ هلا تیرمش نکند كونو هءالم اذا ءا الا رفزح لاقب ردهنسانعم |

 وايت یھب اودعتسا اذا موقلا رفزح لاقت ردهنسانعم قفل مضاح هلحالسو زاس نوجما كنجو هدشاذا ۱

 ةرفزح ضرا لاق هلوا هجولشاط و قحنریص هکروند هرب لوش ندض را نالوا راومه و زود هرفزحو |
 رفعج ( رمز ) روند هناکم نالوا ددش و كب هدننزو هدرا 7 هرفزحا) ةراخ اف ةيوتسلا ضرالانم

 :ردهنسانعم كما طابتحا و مزح هنارصش هدشزو هجرحد (:مزطار) هنس انعم كم روند ههاشداب

 ِ ۲ كن هصارب ةصاخ و اه الماذا ةب رقلا مزح لا ردهنسانعم قمردلوط و مزحاذا اق روحا

 زا و هدننز و روفصع(رومزطا) ءرون قتفتاذا ثازکلا مزج لاق رد هنسانعم كمزس وک ج وا بولیراب
 یا هریمازګ و هرومزح هذخا لاه ردیعج هل رومزحریما زح رد هنسانعد هلج و به هدننزو ریفاذح

 :انعم كلبا ف تای ین نالواهدیومو دودس هل وکس كن هل نیس و یصف كناح رسا |

 .ةأرلآ ترمسحو هعارذ نع هکر سح لاق و دفسشک اذا یناثثاو لاوالا بابلانم امح *یشلارسح لات |

 هلمحازا ردبعشنم ندنآ هلتبسانمررپ هراس یناعمردع وضوم هسانعم فشکه ر وک هنن اب هدرتاصپ كم

 هم قل واه دنام و رف بولب رو روسح و نوصکیدلبا فشک ی رب هلا هلازاب یدنروپس ردهنسانعم نکا
 غیرد ه هنسن نالوا توف کت محو رد هګیو ید نیع ر وسح نوچ غد وا فشکنم یتقاط و تّوق
 i نددنک لهج ی هنس نالوا ثعاب و لماح هن اکت را امدقم لبس یتوف ردهنسانعم كما

 نالوا رداص نددنکو یالوا تفاف د وخا ن وچغيدلوا فوکنم یرف هلدبښس من طرف دوخاب نوجحهادل وا

 رش ر رسح و *یهننا نوجهبدل وا فشکنم یغیدلوا هدنرادنقا هدهع هلیض ورع ابعاوزحم ندکر ادن

 انعم قلق هدنامورف بوروس كم ی هادو هرمشق اذا نصغلا رسح لاقت ردهنسانعم كمردیک بو وص

 بولپ رو و هسنک اذا تیبلآ ممح لاق ردهنسانعم 2

۱ 
| 

0 
۱ 

 وهظ ( روسطا) ابعا اذا ییاثلا بابلانم هلن لا لج رلارسح لاقت رول وا مزال هکر دهنسانهمقل وا

 فثکنا اذالوالابابلانم اروسح*یشلارسسحلاش رد هنسانعم قل وا نا توام هفت هال و و دودسم

 لا ر ولوازیبعت ق غلف و لوط هکر د هنسانغم قل وا زسرف بولی رو هل بېسققاب ه هز ودرب یدازوانوزوا
 در یدازوانوزوا ( روسحا )و هدننز ورپما (ریسطا )یدمل وطنمعطقنا و لک اذا یناثلا بابلا نماروسح

 ۰ AREA لاش رول وا وی هرظفوءرنصب شف ونوط بودی ىر یرف هژیبسح یاب

 2 ادب محو یک و لیتر وکیرمح جیم یاری رجا لر لاقت روند هناویح و

 7 cow مرام بابلانم ارسح و ةرمسح ,IE TS غیرد
 99 ردهنسأنعم قلوا با ف بولیروب یدو ( راس الا) یعا اذاریعبلا سح لا ردهنسانعم قلوا هدن ام ورف

 ۱ 1 رخ هقلع كمدآر ریندلوا باب هکر دتفل هدنزو دعقمو هدننزو سلجم (رمصلا) يما اذارعبلا سنا لاقي
 [] نالف لاق ردیلب اقم رظنمزل وا یئرع لعفلاب هکر ونلوا قالطا هن رادرکو روطو تفص كج هدا فصو بورب و
 هتعبط و یوخو هجولا یا رسما ن و 3 وا قولا 2و كناسنا ورا یا را کوا a | خلع

 ( قالطا )



 | نیدجاندمو ردسقل لاحرلا "لم نیدچحا ندنیثدحم هدننز و هبا (:رارح رد دآقلموقرب هد هندابو رد رده رقرب

 هدننزو یر (یرح) ردیدآ كغاقوص رب هدناهفصا هدنز و نامر (نارحإ) ردسهلنا شنید یعدربلا ةرارح | |

 | یّرح نب كالامو ردندنیعبات عابتا یّرح نب عفار ن رایس نب مصنو ردف ورعم صاش یّرح نب لشپن ردندیماسا |
 هللا بیس راس لرکو بضغ و ظیغ رک روند همدآ نالوا ترارحرپ یورد هدننز وریما 6 ریرطا ) ردندنیعبات | ۱

 ردیعما یسرف كن هسک مان یءرملا یسومن نوه ر رح و هریغ وا اظیغ ةرارطا هلخ؛دندقیا ارب رح هت أر لوقتنوسلوا
 ج وسنم ندکپا هدعب بوند هکپا لصا ر رح هکر د حراش + روند هسلطاو هشاق شغل وا جەن ندکیاررح و

 هليترابع ار رح هنم ملا بوثلا ىم“ خوبطلا مسی ربالا هدیرفم یزرطم هکدتن یدنل وا لامعتسا ءدشا نالوا

 ( ریرطام ۱) یدنل واقالطا نوچ غ یدل وا ع رکو "رح رد را و یس هص وصخ ماکحا هدهیهقف بتک و ردشلنا فی رت
 هلا دوس و نوا هدننز وهرب رب (ةربرطا) ردفدا رم هدل وا یانعم هار رح (رورحا) ردیس هب راح ثلکلامنب حط

 هشاق ج وسنم ندکیا هکرول وا یدرفم لرب رح هربرحو روند هنشآ خالو یرلکد روشپ هلیغاب شی ورچ دوخاب
 رد ريغ كموسدابوب و رسا یخدزدنوک اضعبو روند هه راح جم رنسایف و هجک هدننزو روبط (رورطا) روند

 قالطا هشتآو روند هکلیسا نالوا یماد لصتمو سعشلا رح یا رورطا هحل لاق روند هنسیسا كشنوک و
 هد امری طابع املج قفا روب نم ردیعما كن یلصوملا ےھا را نب قصما هدننز و ریز < رزح) رول وا
 بول وا هطاسموف هلی كناح (ةی رخ )ردندناصص ار رح نیدببعنب سیف و یدنا ناسانش قیسوم هورک نا

 رونلوا قالطا هن راتاداس و فارما (برعلا ةيرح) و ةيلمر ةنيل یا ّةيرح ضرالاش روند هرب نال واعالم و مرآ

 هن رهش دمآ هل رسک كن هدد شم یار و یعض كناح (ن رح ردعضومرپ هدننرف هلخت هدنز و هر ره (ةریرطال

 (ةیرورطا) رد هرفر هدنساضق هفوک رولوا روصقم اضمب و راو ولج (ءارورحر) رددآ هدلب رب بیرق |
 ردراب وسنم ه هروب نه هی رق مات ءارورح یدبا هسک مات هدحن یراسهر کرد شاطر ندج زاوخ هلیصف كلام

 باتکلار رح لاق رد هنسانعم قعای هریک اب و تسرد هدر ول ر و یغوط ین هنسن راسو باتک هدننز و لیعفت ( ربا ) م
 قمزاب یرغوط و لزوک یی وزاب هدعب بول وا هنسانعم كما صلاخ ینعی رح یی هنسرب لصالا قو همّوقاذا هریغو

 هنسح اذا باتکلار رح ساسالا یفلاق *یدل وا بلاغ هد اتک هدعب یدنل وا لامتسا هدکمروک هلیغشفاب یشیا راس و ||

 اهقتعا اذا ةبقرلارّرح لاق ردهنسانعم كما دازآ ه راجو لوق ر رحت و هطقس حالصا و هف ورح ةماقاب هصلخ و

 قیدص تفالخ نامز 46 رد هسک لوش هدانف ن ررج و ردن دیاسصا هکر د او نا هدنزو مظعم ( رحم )|

 هر رهینا ن رّرحم و یدا ردا اغا و هیصوت هلمالسا تا هندال وا هدک دلیا عورش هدر هفنحوت هدرک |

 بوشیزق لاتق و برح (رارصالا) ردیسا نال هنوکرب هدننزو ملاظ رّرکم هلتفاضا (مرادر ّرحل ردندنسبات
 هلتبسانمو رد هلی كناح هکر دلضفت لفا ندنظفا "رح حالا دنشا اذا لتقلا "رسا لاقب ردهنسانعم كفلتدش م

 نسح ةقر هنم قّرا یا هنمانسح "رحاوه لاق رونل وقالطا هلال وا مک زان و فطلا و قّرا ندنتهج لاجونسح
 ًاقاشالعیا | راحیفلکل وقترونلوا لامعتسا دلع ولتجزو تن و جوکه لا هقالع وب روند ه هنسن سا 6 راځ ا)

 یتسا هلی رسک كن هزم 6 رارحالا  هب رم رعش یا هّراح فت لا روند هرالبقنالوا هدنراکیلد نور راحو اد دش |

 لجرلا "رحا لاق رد هنسانعم قل وا رسوص یراهود كمدآرب و | راح راصاذا راهلا رحا لاق ردهنسانعم قل وا |

 هک یرورلنا دلاخ ندم و ردعضوم و هدیدالب هنیهج هدنز و رار ( راحرحر) اشاطعیا ارارح هلبا تراصاذا ۱

 هب یراق هجوق هکردیف دا رمو هدننز و نو ريح هلبصف كن هم یازو كناح (رو ری اال ردندننثدحم ردهدننزو یسلع

 ههزادناهلبارظن و كلما نيمو رد قت یی هندن رب هلن وکس كنه یازو یصفكناح < رزطا) هنسانعم نزریپ روند

 عضومرب نم هک درر وم ردو هصرخاذایناثلا و ل والا بابلانم ارزح "یشلارزح لا ردهنسانعم قم

 (ةرزحلآ) رزاحوهف ربو سبع اذا ارزح ههج و رزح لاق ردهنسانعم قلترو بویشک | هرهچرزحو ردیدآ

 هصرخاذا ةرزحمو ارزح هرزح لا ردکلیا نیم و ردت وجھ ا م اون رف یم ردصم کهلیک ك ناز و كم |
 دندعت روند هه ود ینعی هلام نالوا العاو هد رکو ردیعما هضماح هرجش عونرب هدننزو هزج (ةرزطا) هرذقو

 هب هرم قی هرزحو هلناصف رولک تارزح یعجج اهرابخ یا لامل ةرزح هذه لاق نوچ غيدل وا رونل وا ر دقتو |

 (هرزحژب )ل رددآ یدا ور هرزحو رول وا ےسا هکر وند هنتر ارم لوق یلع هنسهویم نال وا جآ كنجاغآ ردس نعد
 نیلا رزح لاق روتد هد غوب و ت ا هل رسک كناز ( رزال ار دیم یی وق فورعم ر برعلا نیب |

 , قثدوب ی یش کو rats یا رزاح وهف ذیبنلا رزح لاک روند هديل و بارش یٹکاو ضءاحیار زاحوهف ارزح



 | دزو هکروند هم رب نالوا روظنمو رهاظ ندنزو و كناسنا نا "رحو رارد دیسزا عدس زا یزاب

 3 كغلموق لمرلا "رحو هنمادام وه و ههج و رح برض لا روند راسخز هدیسراف ردقجهلوا یرب یهود
 39 هکردهسک لوا قلا فسو نب "رج ردندلاح ر "یماسا رح و اه ویا لم زا رج یف لزن لاقب روند هنینهتزوآ

 [ كلام ن رح و سبق ن “رح و رد رفح موق ر ردب وم اکا قمربا یرلکدد "رطا ره ہدنراید لصوم
 رهاظ كنعسف تآ (سرفلا رحو)ل رد.دآیدا و هقشب ر هدهربزج و ردیدآیداورب هدنسهکل وادح "رح و ردندنناعصا

 الیلف (نحلیجج) رولوا هدرنآ یروط یراک | کروند ههاینس نالوا هدتفرط هرشط كنم راقال وق یتمی هدننینذا

 ۱ ك ک را كنشوق ی رق ( رحقاس ) رول وا هدن رايد قا صهروک هناب كحراش + ردیدآ ش وقرب رول وا هروسکم ءاخ

 نالوا یتوص ةیاکح ندنعون نیجرکوک ی ناب شوفو هرزوا یقیدل وا مهفنم ندلوصا ر راس هکر د جیزنم» ردردآ

 | هدربهمعاپ هدنعتوم راهم رداع هلبیوص ةیاکح جدو هکر ارد "رح قاش اب ع ردقج هل وا شوف نانل وا ریبعت قووتسوق
 مات " - رد هش رک لع كناح «نا رحا) رد لاد ندن > یر فا ؤم ارهاظ رول وا ق وج هد راغاط اصوصخ

 دنغلهدنس هلک رح نالوا فح هل رک كناح ( رخال رونل وا هدارا هسک مان یبا یردارب هلبا هسک ف ورعم

 چهدندب ویدنلوارکذ هکر وند هغلشاط هراق هلی كناح ( ةر ا )ر ونى د هنجرف كتر وع هکر داغ ندنتف حرح

 هکردیتبا عضومر و روند 4 هریثکت لظوروند هاذعوهبنکشا عجومو a هوس ید رج

 قیقع هلا هنندمو ردیدآ عضومرپ هدننآ رپ 7 هدقن و رد دآ عضومر هدننارت لوبو یدل وا عفاوهدنآ ی رب دعق و

 0 ی ما ا هدندالب یرهلدبق نیقلا یب و هرازفو سپعو ردعض ومر هدندناج هلبق كنهندمو ردیدآ عضومرب

 هدنراب ضراو هدنلابج یسهلبق "یطو هدن رق دیفو ردعضومرپ هدنتعم یراقوب كزاجو ردنرادآ عضوم ررب
 رح هکرددآ عضومرب هدننرق رییخو ردعضومرب هدندرو همون و ردعضوم ررب هدننرق ةر هدندالب دحتو

 قیام هیلع دیلپ دز نالوا هوما “ینا هدن آ هکردعضومر هدقاو تح هدندم رهاظو رد راکدند رانلا

 هع ن هلسم نوجا باصصا لاصیتسا و هن دم بهن ندنفرط روغسم ردفورعم هّرح عفو ردشاوا هعقور هدنتفو
 ءالغ ةّرحو رددآ عضومرب هدلح مان كبر هدنشرطنم هّرحو ردشلنا تراسج 4یلک ت راسخ بوراو

 رام لا ةرحو هدننزو ناثع ناروش ةرحو هدننزو بغبغ فلفل هّرحو هلي كمال نیل ةّرحو هدننزو
 ناتک دابع ةرحو لبل : عینی و یک اقا *ناطبم ةرحو هدنزولفت لاا ةرحو هل سک

 زلا رح لاق هنسانعم قمهصوص رولوا ردصم ءّرحو ردراعضوم ررب هدهندم هاف ةّرحو ءالجرلا ةّرحو
aدنوک در اب كم ین آ یلاعت قح ییعب ا ا هلا ءامر لاش و شطع اذا عبارلا  

 ar هدارو رول وادشا ك قلزرسوص هددراب مون ار زنوسنا وا هند رد شطع ٥ ا نا دو

 (( را رطا)و هلی كناح (ةرورط )لو هلی كناح (ةبر ورا ) نوجا جا ودزا و هلک اشم هنظفل ه رةرونل وا ظفلت :
 هنسانعمقلوا هدازآ و هداز یثک ینعی قل وا "رح مدآرب ردراردصم هلیعض كناح (ةب رخال و هلی رسک هل

 د هن وتاخ نال وا هم رکو هداز یشکهلیعض كناح (: رخ اال دی ر خاو را راو ةرورطا وةر ورا نیب یا رحلجر |
 ب رواک ر ارح یھ ردیلباقم ها راجو هما هکروند هنوتاخ هدازآو ةعرکیا ةّرح ةأرما 8
 لا رح و رونل وا قالطا هرب یفج هبان وا كنه وک هدنزوت قالوق (یرفذلا ةّرح) ةما دض یا ةّرح ی
 آر تا ما رند ماباو یرصب هکر دفورعم تاذر (یشاق را ةر حوال ردینالوا رطلا و

 [] بقن یی راصح و بقث یتسرد هدفافز "هلل ادشا كن هلیلح یلچ داماد هلدبسانموب رونل وا قالطا هنس هک ادتا
 [ هلفصو ررد ةّرح ةلبلب ثلذک هلتفاضا راربد ةر > ةلرلب تناب هدنقح هلیلح لوا هنيا شمالا هلازا ییپرکب یم

 0ا بیش گەن TE ER NOE *یلایل رختآ هک |
 0ا ءابیش ةليلب تتاب لاق و اهتضق نم اهجوز نكم ملاذا ةرح ةليلب تن لاق زمانشالا ی لاقو یدنل وا ناب
 کاب وک نوهغیدل وا ھم رک ینعب هّرح سب بئاوذلا هنم بیشت دب دش سان تهد اهناک نصاضتت الا جوزلا اهبلغ |
 ۱۳ درس ورا ناهار یدلق هب ولغم هن هروب زم نوح وا هع رک چک لوا تالذک یدلوا هب ولغم
 ندارعش نا ّرحو یک یشطع روند یّرح هدننوم ناشطع یا نا "رح وه لاق روند ه یشک زسوص ردنفص ۱
 ردنداروا ینا رطامشعم یاندجن نسحماما رد دآ هدلبرب هدر نا "هریزجو ردستل یصیصلا دم نب دجا

 | نا "رح و ردفلتخ یسلوا لاعف و نالعف هکر د حراش * هرزوا سایقریغ رار د ینانرح هدنتبسن هکرول وا هاکو

 هدفشمد 4 را او زرد یزفض نارو يربک نا "رح رده رق یا يات نیک

O) 
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 ۱ ردندیماساهدننزو باغ( راذح ) رذح ایا نالفاب راذح راذحلوقت ردن وا دیک ًأتیرارکت ردهنسانعمعنما عانم و
 راذح نی یزملادبع تن هبیبح و ردندنتعاج ثلامن ناهلا (راذحوذردفوزعم داوج رب یک متاح راذحی ةعیز |
 باتکو لوق یلعیدنا زر دا ک احناک 1 هد هلکشم "هام هکر دندن ص رکح ۍدسالاراذحن عی رو ردغاخه عاشر |
 ۱ (نیرذط )هکر ذحا یا هنم ر ذحانا لوقترون د همدآیح دوق روق هکر دیفدا مو هدننزوریذن (ریذط )ردهدننز و ۱

 هّرح ر ص وصخ هنس هلق علس ون و روند ه هظیلغ ةعطقر ندض را هدننز و هب به هلیفیفخ كلناب و یرسنک كناح 0
 هدکدشکو ده رب یرب هکروند هن وت ینو كس ورخ و روند ه هې نالوا تشرد و ظیلغ و ردیدآ قلشاط ءراق عب |
 هل مک كنار و ىح كناح رولک ی راذح یعچج هت رفع یا هت رذح كىڌلا شفن لا رار د یخ د ه رفع رقلاق بورابق 0

 ۱۶ هستم موم و یرفکهلرع كناح(یرذد)یبک اشو باد ردف وذح و بولقم هکر ولکر اذح و |
 تان راذطا )زر دیلع كلج ر یکیاهدنزوربز (رذح) هدنن زو ناقگ«نارذح) لطابلا یا یّردحایف عق و لا

 كل هبضغ و مشخ ك.هدننز و رارعشقا ( راریذح الا )رو دە رکسع و تعاجندا ر ذحت و فیوضتیمان هلی كناح |

 هشت و یصق كناح (كراذح و هلناصق (لرذح) ظیفتو بضغ اذا ارارذح| لجرلا رأذحا لا ردهنسانعم

 هدیهنکیا هنم هرّدحت تنک اذاكىراذحو ادیز كرذح لوقت رد هنسانعم لوا ظقسم نقاص رد ما لعف ےسا هلیس هی | ۱
 |(رذحو )رول وا ل وأم هلیکبسل رذحذخ هدیکل وا وردهدنکبس رذحدعب ارذح رد نمطتم یدیک اتو رارکت هشت 3

 نالواس و یلغ ا یلص مرک الوسرنذوم (هروذح وبا رول وازم كب ردیس هک نم راک ابق یتعیءابرح لنت
 | رکاسع نا رددحم رذیح ن "یلع نب دمحم نب رعردندیماسا هدننزو ردیح (رذیحا) ردیسهنک ك ريعم ن ةر
 | لاق رد هنسانعم قمر دنقاص و ققق روق نیر یر ردن وچ ا تکر اشم هدننز و هلعافم(ةرذاح ال ردشل طا طبض هم روب
 | لاق رد هنسانعم بناج هل رسک كناح راف ذا )و هدنن ز وروفصع ( روف ذا )رخال اا دحا و لکر ذح یا ارذاح

 روفذح ور ون دهریثک مجروفذح و روند هنناشیذ و فیرش كموقرب روف ذح و بناحیف یارافذحو روفذح یف دعق
 هرساب یا هرفاذعو هرافذح و هزوفذح “یشلاذخا لا ردریفاذح یعجج ردهنسانعم عومجو هلجج راقذحو
 ًایهتیا كریفاذح ددشا مهلوف هنمورونید هرکسعنال واهدامآ و *یهتم هلاتقو كنجریفاذح و هیلاع ابوا هبناوحم وا

 | رد هتسانعم هلج و به هکردیفدامو هدننز ورتفاذح (ریماذطا 2 روند ه هنسن هصیق هدننزو جر ز (مذلا ]|
 | کرونده یا هل د دشت كنار و یف كناح < رخ ا ایش هنم عد لمسابیاهریماذح هذخا لاق ردرومذح یدرفم
 :هرزوا سایقریغ رواک رراحاو هلیعض كناحرولکر ورح یعچ ددش "رح هبانموب لوقت ردیلباقم درب ردععا

 ارح حاب رع تالک م وباب تررح لوقت رد هنسانعم قلو ایسا رول وا ردصم هرارحو هدننزو دوعق رورحو رخو |
 یناثلا پابلا نما رح تررفک تررحو ل والا بابلا نم ارح تررک تررحو عبارلا بابلا نم ةرارح و ارورحو |

 دار | نوچ ا قوس هدقدشل غآ اببوروط نکر دیکر دندننا وصا رازآو رجز صوصخ هنم قه ود "رح و تدر "دض
 ۱ رد رارحیغیص عجب هکهتن رولوا یسنج عجب ندنس هلک ه رح رحو راردنا قوس هلینوص هيا نع نویق هک تن رونل وا ۱
 | یدرفم رولکن بّرحا و ردهرز وا یس هين رک ذم عجب هکردنّرحو رد لاس ثن وم عج هکردتا رح و هل رنک كناح |

 بو روچ هدننروص شهاب هدشتآ یراشاط هکروند هضرا قلشاط هراق لوش هّرحو ینبم هن وت قلوا "رحا

 هلا رداچ هدناصف شيق هکر ول وا یراهصوصخم رح ر رب كننرب ره ند: ع لئابق هده داب هلوا شعتوط زوب هفلهراد |
 | ههود ندا ارچ و یر هداروا ردقج هل واود یرلکدید لیقعیب هّرحو لس یب رح راردنا اونا و نکمت هداروا |
 بابلا نم ارح ءاملا رح لاقت ردهنسانعم كلا لانمرکو ققسیا ی هنسنر رول وا یدعتم "رح و هلتبسن یاب رار دی رح ۱

 ةر راج اذا ینالا بالا نم ارح لجرلا "رح لاق ردهنسانعم كمروشپ ماعط یرلکدد هر رح و هنکساذالوالا ۱

 ةرطا یف یعرب ناکاذا ی رح ریعب لاق روند هه ود ندا ارچ و یعر هد رب یراکدندّرح هلا هددشم یاب ۍرخا) |
 هدب زکك ئیش ره و عمل نادبع را و عنق نا رح دبعلا لاقب ردیلباقمدبعرون د ههدازآ و هداز یشکه ليم كناح( را )

 Eas لا رونل وا قالطا هنآ سنج كابو یوص و اهرایخ یا ةهكا فلا رحاناک | لوقت رونل وا قالطا هنلضفاو |
 | لمرلا رح ثالذک رونل وا قالطا هغجلابنال وا هریک اب بوی وا طالت هلبا زول ومو شاط و موق نیطلا رح و قبتع یا |
 | بیط یتعببیط یا رح لمر لاق و بیط یا رح نیط لا رول وا قالطا هلاسموقنالوا تامنلا بیط و هریک |
 | همام لا خرف روند هننزالپ نیجرکو ک رح و هل رسک كناح رولک رارح و رولکر ارحا یعجج كنس هلک رح و تالا

 "رحم كنما ذهام لوقت رد هنسانعم نسح لعف شبا لزوک و روند هنس ر واب نالب و روند هنسیر وای وهآ وهنسانعم

 روند هناغط یربساو روند هناغط رفاحو روند هنسهزات كنامرخ عون رب یراکدد دازاو نسح لعف یا |

Si. —کآڌÖh 



 اس بلا رس

 ۱ ردحالج ر لا د یشکو لزوکی شاشهدننز و رج. (ردح الا روند هنس هنآ یک وص ییدننآ ك نشا زوکتاذک
 | نذخفا "لت«ناک اذاردحاریعب لاق روند هه ود نال وا لر هجا یریراقو بول وا ول وط هنا یرافلب وا و لوحا یا
 :e  ولوط هتا یراقلب واو یراتانابو روند هنوتاخ ولز وکی شاش ردي قم لردحا هدننزو ءارج (ءاردا)یلعالاقيقد

 ۴ هکر دیبا نوتاخ ر (ءاردح و ردلبج تعن و نسح فص و هکرونید هرلتآنالوا هک زا و ره ایسیراقوب بول وا
 [ .زوک كوب هدننزو یرفک یردطال و هدننزوهردب (ةردطا)یدیا ردنا ل زغت و بیبشت هلکن [هدن راعشا قدزرف

 یا یّردح و ةردحنیع لا روند هننال وا رظنلا ددح دوخاب هننالوا ظیلغ و بلص یا یرافابق لوقیلع روند
 ولکن رد یمادنا و یشان ندنتماضحض و تظلغ رول وا قالطا هن السرا (رداخ )رظنلا ةداح وا ةبلص ةظیلغ وا ةع |

 | لیج نسحوانیع«یارداح مالغلاش رول وا فصو هناوج ربلدنالوا یلشروتسوک بول وااقلب وخ لوق یع زوم
 ۱ 8 .حالسلاو عارکلابن ودومیا هک نورداح عیتمانا و $ یلعت هلوفهنعوروتد هناوجنالوادنمر وزو شعبلاددشو
 ٤ نإ أرق اذهو حراشلا لا مالسلا هيلع یسومنوبلاط نوجراخ نواف هانعم وا هلن وط شن ءاب و الاتقلاب قا دخ

 نکهروک هل واریسفت رداحهدارو ةا لاذلابنورذاح ون ورذحهریغ ورصاعأرقو : داشوه و یرهزالالاق ود وعسم ۱
 ىس هلک نودومو ردمزاتسم ی هفاسملوطصق هکر دذ وخأم ندنسانعم طوبه هر وک 4 ینا و ندنسانعم تظلغ و

 السد اه (تردب )ون لی دید هنر * یهتم ویوق ردندنس هغیص ید وب یدآا

 ٍ روند هر هبکنا (روداطا) ةکلهلابیا ةردیاب هللا هامرلاقب ردلمعتسم هنسانعم هکلهت و هکله هردیج و روند

 یا اروداح برش لا رونل واقالطا ه وراد لهسمو هنسانعم طرف رونل واقالطا هه وکو یدنل وارکذ
  زوک هکردهراب هل وکر هلی وکس كلاد و یصفكناح (تردطا روند هنشاطلقچ نال واكمدتز وراطی(رادبلا)
 ردقل وا نفطا نطاب نالوا باوص ردطلغ یره نفطا ضاید هکر دح راش +ردیا ج ورخهدنف رط ما كنغابق
 روندهنسی روس هود و عاقتج الا وةژ کلا یا مف ةردخ ا هذهام لوقت :ردهنیپاتس عام و تکه لیعص كناح (ةردلا))
 احیا ردانحلج ر لاق رول واهدایز یسهمصابت وق کروند همدا نال وانیکسکی رصبهدننز و طبالع(ردانطا)

 رک رھ هاف تلاد و یرسک كناح (ةرودنلا) و هلص ك رلاح (ةرودنطا) و (رودنلا) و( زدنطا) مصبلا
 هک كناح ( رودنخ ا و هل رسک راح (ةرادنل ا )ور دنخ )و هلي تلاد ویرمسک كناح ( رودنلا) وهدننز و

 : ۱۳۱ ا و اار ی رکاب دز نخ او یک هل وا و و یصف كلاد و

 ودنح و يع ةر دنح ىلع هتل عج لوقت واضعب هيلا رظنلا ىلع رده الف هلقنتسي یاهنیع ةر ودنح ىلع و هنیع ردنح

 دل وضع ر هدننزولاعفن(رادحنال اروند ه هنسنظیلغونوغ و هدنن ز و لتع( ردا ) نیع بصن هتلعج یا

 لاقب رد هنسانعم كعاهشنا وظلغ و مڙوتاذا هدلج ردحا لاق رد هنسانعم قفلتظلع ی وشیش هژمسلس هب رص

 دیکەی كاد (ردحأا) و ردناکم مسا ندرادحنا هکهلبصق تلاد و اح و یعض كجم ( ردح طبهنا اذا لج را
 :ینها)ز وتد هرادحنا عضوم ردشغل وا عابتا هلادےم هکهلبصف كلاد وكناح و كيم (ردحصلا) و ردشغ وا عابنا

 :نوزو قیرآ هلرسک ك رلاح (رییدطا) و (رابدلا)ل اذا لبطانم ردحلاق رد هنسانعم ل نت هدننزو لعفت
 ندتغلن و زو فعض هلیسهدایز رابدحو ماض فان یا اریبدحو ارابدح ینم عاب لوقت روند ه هقان نالوا

 سانعم هدج هنس روند هل قاروق و روند 4 هقا شمراو هنسهنرک قلوا وع یکروا ندلع ترک وخاب

 كنه لاذ وی رسک ك ناح (رذطا) رولکریبادحیعج رون دهر نالوا كسموتو عفت م ندضرا لوق ىلع 4 هو

 لاق ردهنسانعمزارتحا و یهر قفقاصردردصم هکهدننز و هقودصم (ةروذحم الو هلنیتصف (رذلا و هلو کس
 قفقاص خدو هدننزو لاعتفا ( راذتحالا) هنم زرتحا اذا عبارلا بابلانم ةروذح و ارذح و ارذح *یشلا رذح

 هدننزو فتک «رذطا) و هل رسک كنا روكناح (نایرذط | ) و (ةز وذاطا) رذح ینعع هنم رذتحا لاق رد هنسانعم
 [] 4 هتخ كر وچالصا کروند همدا كان هشیدنا و ظفتمنالوار دا زاتحا ب ونقاص ند هنسنرههدنزو س دن( رذ الو

 لا یکی عاج وو عج و لب رصق كفلا ویصق كناح رولکیراذح و رولکن ورذح یعج كنسهلکرذح رول وازعصاب
 ۱ طاتحا و رذح و مزح هلي كل زم (نراذحانا) رذطا ددش ظقشم یارذح و رذخ و نایرذح و ةروذاح لجر

 | هروذح و یدنل وارکد هکهن رد ردصم(ةر وذحلا)رذح و مزح ن ایا راذح انا وهلاش ر ونل وا قالط ا همدا ی اص |

 ٠ هلا هامر لاقت رونلوا قالطا هبدیهاد قج هنا وا رذحو ع زف یا ةروذح لک م هللا كاقو لاقب روند هبوقروف

 ۱٩۱ ررکم (راذخ راذح ال بزحیا :روذحم مهنيبتعق و لا رونلوا قالطا هلادج و كنج و رذح ؟دیهادیا ةز وز

 | زن لانه هنسانعمرذح ارد مالم مسا رولوامسا هل دقننم مهکرول وان ون راذح ینیآاللق و هدننز و ماطق

 (عانو) :



f ۱۳ زی 

  ENS RTE IEEهمانا ینا هلا موقلح هداروب و ردشلناهصاسم نکل ردشلیاریسفت ۱

 كغلت ضو هدزانوو همصلغ ردشلیا ناب هلا همصلغ س ارو داربا هدنشحدناز ینبم هنتلاصا كنون هدریاصب ردلقشم
 | کوب ردارحم قحب هلآس فن بوربک ا وهرب هکرد زا و یرخ یکیا هدنمماضف كز افو هکیدلاق روند هب یرعوب یهدنشاب

 عضو هدنکو اكنهبقریلحمكنوب رون دو اکیانهدیس راف و قلت ضو هدیکر تر لری د هب ر بصق ور و موقلح ور وج |
 راربد موعلب و °ىرمەكۆد هکردا رخ وبه وا لصا و هنددعمز دفن وام ان یکی واز رهاظاسح هکر دشمن وا | ۱

 هلق كيج و كناح (ةرحصمحا) رولوا لصاو ههدعمغ ی وا رب ابد خ بس یولکهدنسراف و کیوا كف هد ۱
 ةر فلم + ردیدآ هدلبر رحانح و رولکر جانح یعجب كنهرهح رد م وقلح هکرد هنسانعم روه> جدو |
 ردف وطعماک ادلب و ردعجا ر هنظفل هرج یربعض هعج ردشلا شی وشت هلکلیا مسر هل رابعدلب و هعج رجانطا و |

 عج هالا چ رجان لا بولقلا تغلب و $ یلاعتهلوق رب اصیل قلاق رولکر چو ی وریجانح یعجج 2 روک

 لوقىلع ق غیا یکز زاورپ قرهعفو و2 رههیایآ هدنز و لیعفت (( ںی لا )ج راخ نم ةعصلغلا س ًأریهو ةرهح

 قیفد طع رادتسا اذا ره ارج لاق ردهنسانعمقل وا هدناکشهلاه نددولب یسهروج هلغل وا هرجا دولب هج هعفو

 وذ هتسانعم قفلعاد هلغاد یجرکد یسهروج كان رازوک كن جسق هود و فلان ةراد هلوح راص وا لغ نار نم ]

 نو عنمیژ سه نال وا ر ونسو دح رس هدننز و لعاب الا) دتسم سیم هب ذيع لوح مس وا ذاریعبلا رج لاق

 ی هنسنرب وریغلانع هب اهمنع یا ارانماهیلع برضاذا ضرالا رجح لاق رد هنسانعم كلا بصن ناشن ی سەل وقم ليم

 رد هنسانعمكمروتکهان همدآ رایهریرب و هرج ین هعضواذا حوللا رح ا لاق رد هننانعمقموف ەغاج قوا هغاجوق

 بولول لس وا هکر دنسانمم عباس هض راع ز ران راق لرد ود داماو لاا اذا نالف هر حا لاق

 هدندحرس سلدنا (هراحعا یدا ول ابنوطب تددشناذا لبالا ترصحا لا رول وا غلاب هنس هج رد قماع وط و
 (راجا) ردیعما لجررب هدننز و روسق ( روج )ردن دار وا "یراحعا ن ويح نب ےھار ا ندم عاش و ثدح رد ہدالب رب

 ردراثدحم ریجن ماش ھ و عی رلان ریج ردن دیماساهدننز وریبز (ریچ ) ردندب رع ماکح هکر درجا نبا هدننزو ناتک |

 ندر رناوت وور وبا ) ور احلا ةرمس ن رباح هأ اوسن ربج و |

 تب یک ك مردنا ندهب و ندغاط ردهنسانعم كمردنا نفامآ شنا ق

 لجرلا ردح لا رول وا ځد ردود رایت یاس یک ۳
 ةأرقلا ردح لاق ردا طح ندلپوطت یشیال وا هکردلمتسم هنسانعم كلا تعرس هدشیارب ردح و × یهتنا طبهاذآ |

 هکر دلهعتسم هنسانعم كفلتظلغ بوشیش یسیرد كنهدوک هلیسهمدص دوخاب هرض و اهیف عرسا اذااردح
 هدانعمو و برضل نم ظلغو مرواذا | رودحو اردحهدلجردحلا رول وا طح د وج وماوق هلبس قمر ابق بوشیش ۱

 هنسانعمكکو ینیرالکسو و ینیرلقاصص كنسهلوقم دعقموز و هم رویا هدلج ردح یتح هب رض لاقت رول وا ینعت ۱
 بودا لاهسا ی ورا اودلهسم و هب ده لتفاذا ب وثلا ردح لاق رونل وارصق و طح ندنل وط هلببسال وازکردلعتسم

 هکرد هنسانعم كلا هطاح ای هنسن رب و هاشمااذا هنطب ءاو "دلا ردح لاق ردنا لازر :ا هلفسا هکر دل عتسم هنسانعم كم روس

 یفیدل وا قیصص وولکن ر د و نیلاقمادنا وءاضعا و ه طاحا اذا *یشلا ردحلا رول واشلنا طح هک اب وک ن د هلاطتسا

 ینشابزوکو قلخ عاقجا و ظلغقنعاذا لوالا بابلا نم اردح لج را ردحلاق ردلمعتسمهنسانع*كمروتهدلاح |
 هب تلاساذا یتاثلا و ل والابابلا ن نم اردح عملا نیما تردح لاقب رد هنسانعم قفا بور ویلاصیکی سیدنقآ وص |

 لیعفت ( ر دحل )ل وخ یا ردح هنیع ف لاق ن وهغید) واردح+هفرطرب رونل وا قالطا هغلیشاشنال واهدز وکر دح وا ۱
 یسیرد كنهدوک هلمیسهب رو عربا اذایشلا و ةأرقلاردح لا رد هنسانعم كلتا تعرسهدشیارب یدوبهدننزو

 كنهدوک ند ه رص ېچ د وب هل رسک كنه ر (ںادخالا) زد ی غم هدلجردخ لاق ردهنسانعم لوشیشبونلتظلخ |

 هب رضاذا نالفدلج ردحا لاق رول وا یدعتم هدانععو و ردح ینعع هدلج ردحا لاه رد هنسانعم كعشیش یسیرد |

 هدننزو همارک (ةرادخا) هده لتفاذا بوثلا ردحا لاق رد هنسانعم كکو ییغایصص كنسهلوقمز و همّرویتخ ۱

 بابلانم ةرادح لج را ردح لا رد هنسانعم قل وازوعقرهلوا زانقط ونیلاق یمادنا و یلکن ر د ید وج و كمدآرب ۱

 هدنن زو بولسا (رودحالا) و هدنن زو لوبق (رودلا) و هلتیتصف ( ردخ۱) قلخ عاقجاو ظلغیف نعساذا سا |
 وص یشابزوکر دح ور وند بیشن هدیس رافروندهرب هبکنا وشدنا یلیدنفآ (روداطا) و هدنن زو ءار (ءار دل الو |

 هلی كناح (ةرودخ )لاساذا یناثلاو ل والا بابل | نما ردح عدلا ردح لاقب رولو اردصم هنسانعم قه بونا یک

 رون د هنسع |یرشوط هب یغاشآندنراقو كمدآرب ند راما ندر و نم یانعم (ر وداخا) و هلیعخ كناح (ةرود )و



AVY -تی  

 3 FEN قارهخ و ردنسآ ی یرد یا او نسوا ند اص )و دینهاد یا صرالا رخ یر لاق
 ۳ هبقاو ودهدننزو فنک یکیاو لوق لع ردیما یردب كنانج سنا ندنیئدح و رددآ یردب كنهسک مان دا

 7 5 FT ندنسهلسش دزا (نرحاون) رایدلیا تیا ور ثیدح رج ییا ن یبح ن دم و رج نا

 هکیدلبا نوا بودوکوا هبرآ نوچ ای بوزا هلبا شال هقشب ر و بوربق د رکچ هنسهود هللاشاطرب یزیخد

 ک رج روند هشاط دو هدننزو "ندرا هلدیدشت كنارو نع كيج و كنءزمه € "رجحالا) یدنل وا تیقلت

 اش راد خاللکتس هدیسراف روند هرب قلشاط (ةرجحتا) و هدنزو هربح (ةریحعا) و هدنزو هحرف (ةرحعا)
 . د هزکحنا ندا هطاحا یک هز یتسهروچ كفئرط هلنیتعض (رحعا) را ةرينک یا ةرجح و ةربج و ةرج ضرا
 تان یقارطا کز اهم و و هست رخ زود هخا دز هک داكد رس هدننز و درت ا )

 و یعض كناح (تارحلا ا و هلنبتخ (تارحعا) ردذوخأم ندنو روند هطوا هکرادلا ةر رولیروج

 1 ) ردلوقنمندب شن ز هریخا ةغیص ردن راعجج كل هرج یکر ج هدرلنوپ هلن وکس كيج (تارحعا)ل و هلق

 طس وو ةعفترع یا رجاح ضرا لاق هلوا هجروقچ و قچلا چت روا هکروتد هض را ك سکو ب لوش
 هننالسهرمشن بوت وط ینیوص هلغلوا دیتا یغوط هاجو ریکسک کو هکرونید بانکی اچ وهردلوش و
 ت. نال وا مظعم راداما راد كتابن یرلکدد ثمر و ءاملا كس یتلا هتفش وه و یداولارجاح یف دعقت هتأر لوقت

 دە داب رجاح )لو یکن نابشو باش و ناروحوراح هلی كناح ر واک نار یعجب زاددزوخ مو i هکروند
 دهن انعم تمذو تمرحو قح ردتغل هد برک كناح هدننزو یدک رکا رددآ قانوفر ندنرلقانوف حاج

 2 اروھشمعاشما سیقلاءرما هلیعص و وگو یعض كناح (رج) ةمرحو قح یا "یرچ هند و انني لوقت
 ۱ ملا نی جو ردن دناصصا دز ن رو نالا ن رو "یدعنرج و هعب رن رج و رد رلعما یمالعا دج ویردب
 یرطااج دجان دمو رذنلان یک ندالع مالعا ردندرد اون هکر ددآ هرقر هدنع رج و ردندنیعبات

 عرب هدنج و رشود هنسارو نام هکرددآ عضومرپ هدندالب دعسونهدزو روبص (رومطا ) ردنداروا

e O)ولت (تروحا ) رد هغلابموب و روند هنسیبقیاچ نا عن ندلالبم  
 رو زعیمادعامرروفهدنجاكنا یمیر بوزیج هربادرب رد دابعلر صوصخ هنایبص (ةروجاح الو

 )رار د كسرخ هدیسراف و ینو وا توطروط هدیکرت راردا هطاحایتفارطا نوح | قمراقیج بوت وط

 کی هل لای زجاح ورجاح هنفا رطا هنسانعم هق دحر ونل وا قالطا ه هوهدننز وربنم( رګ اوهدنزو
 > هدیسراف هکروند هنمو وا لزوک نیعلارحح و قئادخ ایا رجاحا هایم تلق لاق ردرجاح یعج

 :هجو كناقن لوق یلع ردنررابع ندنسهرناد نان روک هو وا ندنکیلد نانلواریبعت كلزوک كباقن

 1 رشط بودا كيل در رب هجن سرب ادز وکه دن رار كاج هلکه زوک« كن راباقن یناوسن بعهکروش دهنکلزوک

 رج ادب ورجاحماءاضب ةأ رحاساسالایف لاقرازلعا هداشک هنیسبات یکیرلتروع كرایدوب هسخ وب رار دا
 ما ر وذ دهنسٍل اوحو هروچ تاکلتنچ وكب وکو زونلوا قالطا هغی راص هدلاح یغیدلوا شل راص هدشاب جو
 « وهو رشک ی عر اف رجح ةیرتلا هذهل لاقن ردندنو قالطا رجاحت هنع وهج و رجح هن راقل وروق صوص
 :هنسنر و هسفنل یا ة رج ذخنا اذا لح ربا سا لاق رد هنسانعم كم دبا هط وا نوا نوکس ( راحت “الا)

 و لعفت( جلا )آجا اذا هیلعرسصتسا لاق ردیمزال كل الص یک ش اط هکر د هنسانعم قم ردلاص بودی مادقاو
 ]جسم ۲۳ 2۱19 یلیطت و اضات آور دا لحرلار ےک لاق رد هن طه جدو

 منا ۲ ۳2 ar rE حاد هنسانعم مپ ی

۳۹ 

 راند ین

MOOT EEE O8 ۱۲  

 ` دشا تیاکح ینلامعتسا ادرفم ندرهزا حراش + رازلا لامعتسا ینیدرفم كنو رابرع راردا ذاا نوجما قلآ

 1 (تیزاراجا) ردعضوم رب هدلح مان ابق هدنجراخ هندم هلک ك ی (ا رلا راجا)) هلی زمسک كناح رد رج یدزفم
 9 2 )ردنافضو مر دوغا ومر دن تعو هدنزورتس عرب )ردعضومر هدهندملخاد

 ِ روند هتپس كچوک هدننزو روبنز (روصحا) رد دآ لمر صوصخ هب هسک مان ءارفم نب سوا هلیسهینب رغصم
 یه رزمی یا سا



 دجا ن نمولادبع و ردنطبر ندنسهلسق سیقلادبع (هرئوحونا) هنسانعم هفشح روندهنشاب لرک ذ هدننز و |
 تفایضو بدت ر هب ابح | نوچ ا انن یکی هکردیفدا رمو هدنز و هریکو ترشح ال ردن دنیث دع ۍناجرا ۍر وا ةروح نب

 رله ویس هدرخ بولیراب یراق وج كن راکیهچ كنجاغا امرخ هدننزو راضحا (راثحالا) روند هماعط نانلوا
 هعلط ققشت اذا للا تحا لاقب رول وا هج وا ندزلشاب هغوروق ز ونه هکر د هنسانعم كللا روهظ یراهناد هدنزرط
 ریمخت هج وبا یتسهلوقم فوفسو ه ودا هدننزو لیعفت ( رثخا ) الصحریصب نا لبق راغصلا تای اکهبح ناکو

 كنسهلوقم نهد هلی كنافوكناح (رفثطا) همبح اذا ارث ءا ودلا ژح لا رد هنسانعم كما هناد هناد هلکمالیا |

 انل قبا و هدوجا لالانم وه ذخا لوقت روند هننالوارنک بویمارب هشيا كلامو روند هنسهصو و هنسیدنک و چ |
 ریفاثحم تذخا لوقت ردهنسانعم عیج و هلج یکریفاذح ریفاثح و رولکریفاثح یعجج هلاذر و هطقسیا هرفثحا
 ه یطروط و هلفت نال وا شلاق هدن راب د كن رلیتسد لاب وغاب هدننزو هذفنق (ترفتحا) هع ومجم یتعی هرخ اب یا مالا |

 هلینوکس كيج و الث تاکرح كناح (رحما) اهلفسایف قس یذقو ةروثح ىا ةرفثح ءّرطا ف قب دق لا روند
 لاق و هعنم اذا لّوالا بابلانم انارجو ارج هرج لاقب ردهنسانعم كما منم هلبرسکو یم كناح «نارخ الو
 روند هنغاحوق كنابسنا هل مسکو یصف كناح رجو هلام ین فّرصتلا نم هعنم اذا ىضاقلاريغصلا ىلع رج

 ردندنو یر ریبعت هناضح رج كناهقف هنضح یف یانالف رج یف اشن لاقي ردهنسانعم شوغآ و رانکو نضج
 لیزنتلا فو مارحیا كلم رج اذه لاقب رب رابع ندهنیسن نالوا م رحم امر .ردسا کر دهن سا 8

 روند هغلموف هریک اب و ضایب هلصف نامش (رجلو رسکلا و جلب ؛یرقو امّرحم امارح یا ٭ اروجت ارج
 رددآ كل رهش نالوا یکللا ةدعاق نعي یسهبصق كنتلايا همام رج و هنسانعم نیعل ارج روند هنسهناخ لزوک و |

 ریلس ون و رد,دآ یدا ور هدننب یدالب نافطغ هلیدالب یمهلسبف هرذع و ردیعما عضومر هدنراید ليقع ون و |
 ردیعما عضومرب هدنع و رددآ كغاط ر هدندالب نافطغ و رددزنابز هدول رسک كناح هدنو ردیدآ هبرقرب صوص |

 هکر ول وایسنجعج ندنظفل هرج رجوردشل وا هعقور هدننایم هنانک هلیسهلببق سود هداروا هکر ددآعضومرپ وا

 دیلخ نب سابع ندنیمبات ردبقل كن ردپ هلسبق رب (نیعریذ رج)) ةيحان یا ةرج یف یصت لا ردهنسانعم هیجان |
 (دزالا رج ) ردندهلسبق لوا یرات ّرذ كنو و دیج نب ماشهو دیز یان سیق و لقاب نب لیقع ندنیثدحمو
 رج هدننزو ردصم (رجا) ردندنآ "یواسطلا رفعجو | ماماوظفاح و یتغلادبع ظفاح ردنطبرب ندنس هلببق دزا

 یاچ لوشو همّرح ادا ارج و ارج هیلع هرج لاق رارول وا ردصم رج و رجو ردهنسانعم مارح یک |
 رج هلبرسسکكناح (رحعا) هیلیا كاسما و عنم ندنالیسو فشن 4 هرشط یتیوص هلغل وا هجکسک وب هکر وند هنسییف
 | یتبحاص ندروما ازتبان ردهنسانعم شوهو لقع رجو یدنلوا رکذ هکه تن ردفدارم هدل وا یانعم هلبا روک ذه

 | طح عفا و هدنسیلاع بناج كفش تبب (ةبعکلارج)) و لقعلا یا رح لا یوذ نم وه لاش نوچکيدميا عنم |
 یفیدل وا طاح هلبارجدوخای ردیغاج وق تكشرشتبب هکایوکر دندش رش تیب هکردنرابع ندعض و منالوا رادم هللا

 بذک 9 یلاعت هلوق هیفو ردیعمیدالب دوخای یراید كنموق دوم هدن رق یرقلایدا و رج و ردیتبم هنسهظحالم |
 ندیارض یککر ارونل واقالطا هنآ قارصقرج و ردیموق ح اص ترضح هرو نم اط چ نیلس رم ا را باعا

 تبارق و قلعصخ رجو ردراجاو هلعض ردهروج و روج یعجج ردنط كعد هرج هلباه هدنوب نوچکیدلیا ج
 هو نالوا هدنک وا اب هدنغاجوق كمدآرب و ةبارف یا رج هند و ندب لوقت ردعنام ی هناکسب هکردهنسانعم

 ۱ ردا هب رقر هدن رايد میلس یب رج و رونلوا قالطا هن رار مرج ان كتر وعو زا را رج و لجرا رج و روند
 ! هر قو نالف رج یف نالف اش لاق ردلیعتسم هنسانعم تیاج و فنکو ظفح و ردزاج هدهلع هدهدام ییاو

 ۱ عم تلآ روند هشاط هلنیتعف (رحعا) ردندرصم ءالع "یرجلا دشار نب بهوو هزتسو هظفح یف یا لا
 زساه رواکر اجو هلاه هدرخآو هلرسک كناح رولک هراج و ردرجا یتلق مجو راجا یعج نوچ یدل وا

 رونلواریبعنایق هکر ون د هيظع رج هرضص ارز رد صخالاب ریسفت هکردشلناریسفت هلا هرکص یرچ هداروب فلوم
 هشموک شمامن وا تغایصو بوذزونه بوتیچ ندندعم رج و ردشلنا نایب هللا بلص رهوجفورعم هدریاصب و
 ۱ ههظ ٌةبعک دوسا رج و یک لمر رونل واقالطا هموق رجو ردشموک هلبا نوتلا نارج رونلوا قالطا هن وتلا و

 هکر دیتا مظع رهشرب هدسلدنارجو رونل واقالطا ید رج زکلای ینبم هنلاک رددعسا كنس فورعم هدنرادج |

 | هدقعشمد بهذلارجح و رددآ عضوم هتشب ر و ردنداروا یر ی نب دمع ندنیثدح ردعقا و هدنرز وا لبجرپ

 رونل واقالطا ه هیهاد و تفآ رج و ردیدآنصحرب هدننرق هیک اطنا هلیصف كن هجم نیش نالغش رچتو زدمدآ هل ر |

۱ 

۱ 



 ۱ ات نی فلا (یرکوبطا) رولکرکابح یعجج رو روند د همدآ نان 1 قبس قش نب رلعدآ بول وا نوز و
 | رکصندقدلوا فرط ر كنجیرکو بحو رونلوا قالطاهب هیهاد و تفآ هدرلنوب نارکو بح ما ویرکو بح ماورکو بح
 دخ ین هجو رفا وا یالطا هذنماکته كنج روند ه هکرعمو نادیم نالوا عقاو كنج

 (ةرکبط) روندهمدآ جاب وط یلکن رد یساضعاو ولتماځط دوب هدننز ویطبالع (یرک ابا ) رول وا نمو ود
 ردهنسانعمقل وا نا ربحهدننز وج رح دت( رکبګ ) هعجباذا "یشلارکبحلاقب رد هنسانعم كمردکیر هدننز و هج رحد
 لاقب رد هنسانعم كليادن نتمو مکح ین هنسفرب هلینوکسكن هیقوف یا و ىح كناح (ت ا لریحتناذا لج رلا رکبحت لا

 ها اذا هح لاق ORT a هدش اذا الاوت لوالا بابلا نم ارتح *یعلانح
 ۱ لاق هدنزو روصق ردهلانعمو ید روثح رد هنمانعم تا ریصقت و تسخ هدنقافناو قزر تلانع و لها و رظنلا

 اددشلکا اذا لجرلارتح لاق ردهنسانعم كم هنس كب كبو ةقفنلا مهیلعرتف اذا اروتحو ارح هلها نالف رح
 زق قفنااذا نالفلاس ساسالایف لاق هلفا وا هاطعا اذآ نژیج لاق ردهنسانعم كمرب و زآ لوق ىلع كمر و هنسنو

 | . روند هضرا تاکو نالوا یاالوطزحو دیعطا اذا تخت لاق ردهنسانعم كما ماعطاو يح یطعا اذا و

 ار تومور را زآو ردزتاح هدهلرسک

 ۱ یهنسنر جدو هل رسک كن هزم (راتحالا  تفذام یا ایش مویلا تّبحام لوقت ردهنسانعم

 ۳ ةمطا اذآ االف تحا لاقب ردهنتسانعم كلتا ماعطا و همكحاو هش اذا هزحا لاق ردهنسانعم
 ۶ وب ندب بول وا هصبق یراکنا لر داپ واین یا ةزح هاطعاام لا روند هلبلق یش دوب هدننزو
 ۱ كن دا ندا داینب ان یکیو روند هر یغیدش واق كدروآ یکیا هدزو و روند هب هقش یرلکدلیا لص و هدقدل وا

 1 4 (زنلا) روند هنر قج هلفرق كغي هدهرهج و هنسانعم هربکو روند هماعط یکیدلیا راضحاو بر هابحا

 ۱ ) روندهثشخ و روند 4 هلاص و نالیروا هنکتا رداچ هکر دفدارم هديا یانعم هلآ هرج هلک كناح

 ا ردن هدنزو هکر ددنسانعم كعدا هقش نوجا لصو هنراکتا رداچ و ةيطع یا اح هاطعا |

 د هب هچراب یرلکدلیا لصو هن رلکتا رداچ یکزنح هدننزو باح ( راتلا) اراتح تیل ذخا اذا ارح

 :و یرازا ورب كن را هغشرداچ و هز نال وا هدنسهروچ كغالوق زون د هتیشنایلیا هطاحا را داما ر اد ىنەنسىنر و

 ۶ و از سد ړاتجو نیک یرقان ھت تا و روبلقو تا ندیا هطاجا

 E EO ONE 37 ا

 را ااغ 6روند «یروایو هغجوچ رما دوس لوش «روتحلا )رولو ا

 عو لها هدننز و نسحم ( زحل ا ) نیل ةلقو بدم البلقانیش جور يدا وچ وارو : بش لاق هلوا رولپرب نما
 ربتشلآ )زقم یارتح لجر لاش روند هسکان ندا ریصقتو تسخ هدنص وصخ قافناو قیزرت
 ا نالفنح لاقب ردهنسانعمكلیا تفایض و ببترت یعاعط زایش نوجما بابحا مدآ ن ردیاب انب یکی ةدننزو
 ا (ا) ارح هللعج اذا تیبلا رح لا ردهنس انعم كلکا هلاصو هن رلکتا رداچو 2 ةركو مهلت اذا

 ژب اذا عبارا بابلانم ارح دالا حلاق ردهنسانعم قمتیچ چ راهخویسهدرخ هدرخ هدندب هلق كن هثلثم یا و

 قلو تئوشخ بونلتظاغ راقاہق یشان ندنضآ لوق ىلع قلوا ادب را هل وبس لزق لزق كاذک هدنغابق كزوکو

 بوذلتظلغ هنسنر و دمزنم اهنافجا تظلغو ارج بح اهنافجا یف جرخ اذا نیعلا تژثح لاق ردهنسانعم
 هنادهلغتوطزو هغلوا ریغتمیم هلوقم زمگب و لابو مط و ظلغاذا “شلاح لاقب ردهنسانعم كل ادب تماضض
 ژحو عسنا اذا *یشلا اح لاقت ردهنسانعم قلالو و دسفیل ببحم اذا لسعلا وغ لاق ردو اتع نقلوا هناد

 یکرب رب روند هنشع كنجاغآ كاوسمو هرکع یا تیزلاثح رک ام لاق روند هنسوط روط و هنن رکع كن هنسرب
 : عونرو روند هنسهاد ندا روهظ هکی كماسو روند هنغیروق مزوا نالوا ی کا او كب زونه بنعلا راحو

 هدننلآ قلموق هدقدلچآ بولبزاق رونل وا نظ یسموکقارپط ند وربکزنب هدرارب لاسموق هکرونمد هراراتنم یزهرف
 هعموص (ةرولا) پ90 ید هیات وا ناچ میم ناخب ناار ماه نیو یدرفم رونروک

 (هدننز و۱



eلس یخ کس یا تز و وی  

 هدنن :زورونت(روبطا)ودننزوروفپ(روبصلا )لو هلنیتض (رو را و ی )یو مک تناح
 شوقر روبح وهدن ران زو ر راعژ و ريباز رولکر  رابح وریپ ابحیرلعجل رر ور ورح رون د هنسیر وای كنش وق ی وط
 (رحلا) رددآ كغاط ر هدنبارت نیرح هدننزو لیدنق (لیربح)ل روند هنککر ا كنشوق یوط لوق ىلع رددآ

 | یتسهدوکهکرونید هم دا ل وشرح و رد دآ یس رف كن هسک مان وزالانب رارض نال وا یلتافكنءرب ون نب :تالمهدنز و مظعم
 راى ربح هبف قف هدلج ثیغاربلا لک ادق راصاذا ربح لج ر لاقب هلوا شلاق یرلکتب هریپاجاح هلک ما لکا راهرپ |
 هراقو یآهدنرازوک هکر ون هنوبقلوش و هر دینیادق ناکاذا رب حدق لاقت روند هق وا شنو نوزومو لزوکو |

 نالوا سراف ورعاش هدننزو تدع( ربحا ) ضا ودا وسنمریبح اهبنیع یف ناک ادا ةربحم ةاش لا هل وا یرلهجالا |

 نوچکیدلیا مظن لزوک یرعش ردسبتل كنب ونغ فوع نم لیفط ند هیلهاح یارعشو ردسقل كنايفس نب ةعیب را
 كننکچ و شتآ هکر دقج هل وا بحابا ران هدنز وریسک | راک (ریبحا ران آل رددآ یدا ور هدننزو یکمز (یّرجح))ل
 دشاروبا ندنیمپات ردیعما كنند هلبقرب هدنم هدننزو نافع (ناربحا)ل ردنرابع ندنسهلعش ندا ناعل نکراچوآ

 ردیعمآ ددا نی كلام نیا نالوا یراردب دارم "هلبق هدننزو لناش (راع) ردندرلنآ تعاجرب ندید و

 تبصا ام لوقت ریص وصخ هبغنماقه ردلبعتس+هننانعم یف هدنز وا لج رغم (ر راز و هد زور
 هنسانعم ةرعش هسأر یلعامرارید ةرب ربح هسآر یلعامهدرپ كج هدردق و یوت ر هدنشاب وائیشیا ارب ربحالو ارینح هتم

 تشزو هرهچدبهیاههربربحو روند هیهود ثاکر ا كچوکیمهثجرربحو ردراذ وخأم ندر نال وا هنسنعم ۱

 نارع (ینام لا ناربحوبا ) ردیدآ عض ومر هدننز و زف (ربح) هنسانعم هئه ارم روند هب یراق را وخ هزوکم دنا
 هبنع (هربحوا) رد هلق ر هلددشت كی و یرسک كناح ناج یدا هسکرب فوصوم هللاج و نسح هدنزو
 نانلوا رکذ ابرق ردشلنا رارکت یو فلؤم هکر د حراش+ ردندنیمبات هکردیس هدنک هللادبع ن هش هدننز و

 رابع ضرا لا روندءهرب نداتابناریت یان هغل وا ه یک اب و یوصیغاربط هدنن ز و با رح (رابحل الر دوب هربح و | ۱

 ندربح نالوا هنسانعمر ورس ردنمشع مزدا رم هکر ون د هتسلحم اهفس و هقسف (رواطا ) تابنالا ةعیرمم قسط یا

 قجهضاجنوجما قغاص یعسقنوبق هلی ك راحا ر ر کم ( ربحربح ال قاسفلا سا یار و اخ ا یف ةت ار لاق رد لوعاق

 تباتک و مالکو رعش رد هنسانعمكلعا لزا و فیطل و بوخ ی هنسنرب هدننز و لیعفت (ریبصلا) رده اکح ندتوص

 ردیعما هم راصحر هد هن دم هل رسک كناح (هربح) هنسح اذا هربغ و طلنا و رعشلاربح لاق نوسلوا یراسو
 (رابحالا ةر وس )ردن دنیدح هب ورب ن ثیل ردندیماسا هدننزو ه ودج (ه وربح )ارد عاش غيض یبا تب هرج و
 نوجغیدلوا لقشم هنس هم رک ت يآ رابحالاو نوین روئل وا قالطا هه دام هر وسند هینآرقر وس هلکه كن هزم |

 هدننز و نوت زی ن وربح ]لو هدنز ویرکس(یربح)ل رد دا عاشر ن وربح ن دجا ردن دیماسا هلیصف كناح 6(نوربح ] ۱

 ها هیقوف یات ( بلال ردیعما یراهندم كن راترضح مالسلا هیلعو انینن یلع ین مهاربا هدننرق سقم ته ]
 هدنن ز و رطدبع (تسطا) ردندنباترتبح نا سدقو روند همدا رودو و ی کج بلعت روتد 4 یل دوو وا

 (نزببطا) هجر عطا یا وتابحوه لاق روند هن هسک ن دنا جر عطقهدنزو طبالع (ابط اروند همدآر ودو ۱

 ردنبقل سد هرز و 3 یردیح € "یزببطالر وند هفل وا فیحو الو نوب ز ند هدنز و هجرحد

 | نالوا ظیلغ و نیلاق هدننز و کب سم (نهحا)و هدننز و طبالع ( رجابطا لو هدننز و رطبس هلوج ( ره

 جرحت (یجحتلا)رون.د هنککرا كنشوق یوط هدننزو طبالع (رجابل الو هدننز و ذفنق ره روند هثیش ۱

 | توثلا اذا ءاعمالا ترجك لاش ردهنسانعم قلرو بولي روبق هلدبیس هض راعرب راقسرفب هرجا نراق هدننزو |

 | تنا اذا لج رلا رجح ا لا ردهنسانعم قمرابق بوشیش یکم ولوط ندقلنغ راط هدننزو رارعشقا (راره>ا)

 هلارا رح >ا هدننز و ماا رحا (راصبحالا) دظلغ اذا "یا رهحا لاق ردهنسانعم قعثلنوغو هنسنر و ابضغ

 . نویفر رص هحرکر دهدننز و للعف هک هل دب دشت كنارو یعص كفاق و یصق كناح ( نقبح ردفدا رم هدل وا یانعم |

 یکم ندنراظف رق بح لصالاف هموقر لک رلیدلناراسفت ین ام نکل بودا رکد هدنسهلج هبا ینو |

 دالادا هنیع اح رایدلیا ع هدنسهنادولط ب تيكر لادعب هلغل وا هنسانعم قوغع وص قو هناد تح رول وا تونه

 ءالعلان و رعوالیلد همهبج وتو راردابرضود * 7 رتبه و رعب نم دریا *هد دخ هنن درزاب كب رار یی 9

 رفنضخ (رکوبط) رونید ه ولط هکردیبما 2 یطظفل بع ردیسلنا رکذ هلساونع رو تعنم دربا یروب  لثم

eیوزر  

 فرعض یدو روند همدآ ز
 تست ن ا ك ي ي



 الطن

 6 رو
 ۱10و سیا اف رد ان زین لاو رد ر وب اج هل هدزانمموب ةرفص یار - هما ضاب
 ۱ | روند هت وید و ه هقح قج ه وق بکر م ردناکم عسا ندروکذ مربح هلیصفكناب و كيم (ةرحم اإ رددآ هدلب ر ربو

 هدننزو هربقم ردتغل هلیع كناب و یصق كی و یدلب ادمیقت هل رسک ك ی بودا طاغ یره وج ردلکد راج یرسکك ی

 رایدلبا تیاکح یخ دیهج ویکیانایح وبا و تام هکر دحراش» رارداددشمیار نو ترور رول اکو
 | ردهدنزو هدأمو هربقم یا ردو یدوجا هکر د هلیصف كناب و كم یرب ردراو تغل ج وا هدنو هدحابصم یت

 ۱ ردلکد اچ كعدرابحرونآ وارن ىج هکر ون دهنانص تک هل رسک كناح € "یرطا) ده

 نوچما تلالد هعیانص و تفرح و نوچ اتبسن یک یکیدلکن وا هغلابمرو نم نزو هکر د ح راش + هدننزو رابج

 رکذ هلبصف كناح (ربطا ) یهتنا رایدلیا حرصت نویفرصژ کا ینقالطا هلتهج وب یک راحنو زابخو زازب رولک

 كغ وس ورون د هنرفص نالوا ضرام هنضایب رشید و یکهروسکم ردهنسانعم خاص دوخاپ ماع هرز وا یعیدالوا

 هل کف كناح ( ربل رد هنسانعم هاقرو شيع تعسو و تم و رکذ یس اکی که رح و روبح ردهنسانعم ر ورسو حرف

 [ هکردهنسانعم هافروتم ورک ذیساکرول وا ردصم هنسانهترسسم و حرفورون د هترفص نال واض راع هراشید یدو
 4 نورسپ یا هک نوربح ةضور یف مهف $ یلاعت هلوق هنمو روند 4 هنارت و همت و عاعس نالوا هدتنج و ردردصم

 © لوقت روند ه هنارت و همغن شکلد و بوخ ره هربحو ةنطا یفعاعاب جاجزلا تسف و نومرکی ونومنی لیقو
 7 غلابامارک |نومرکتیا نوربحلاق هنم و ردهنسانعم كلا هغلابم هدلبجج فص و یی هیسنر و ةنسح مغل یا ةربح

 E یک قموط لوش هدراجاغا لوب ضعب و روند هرفص نالوا ضرام هراشید دوب هلیعط كناح (ةرلا)) هيف

 رارز ود راباق ضعب یمهلوتم قانچ و نسرکو هطاوق بودا عطق هکر وند هبهدقع یرموب نالوا هدنرابد قادب

 یراشید كمدآرب هژنیتصف (ربحا روند هترفص نالوا ضراع هراشید هدرلنو هلاه (ةربطا )و هلند رسک (ربخا)

 ردهنسانعم قملوا نامداشو رورسسمو تحلق ادا عبارلا ب بابلا نم ارح هنانسا تربح لاقت ردهنسانعم قمرارص

 برض اذا لوهحا ءان ىلع هدلجربحلاه ردهنسانعقلاق هناشن و را و ردهنسانعمرلا و "رس اذا لجرلاربحلاش ۱

 تئر اذالوهحایلع هدب تربح لاق ردهنسانعم قلوک وا قرهلاق هدقع هدنکک لوضع نالواح ورحم و هرا قبف

 1 و ژنک اذا رابحا ض.رالا تربح لاق ردهنسانعم قلوا نا وارف ینابت كر تدنم و مظعلا ی ةدمع ىلع

 ق ربح لاق ردهنسانعم قلاق یرهناشنو را هدنرب بولوکو ا لوق یلع ردهنسانعم قغابق یزغآ بودا سکن

 1 رج لاقب 0اا یکمربجورع مدننز ورورمم (روبخ )راه آ عیار نا روزت کناذاحرطا

 هرس اذا هربحا لا ردهنسانعم كعا داش هایرسک كنهزمه (رابحالا "مس اذا اروبحو ةربحو اربح لجرلا

 | لمارابحهدب وب تن ارابح هدلح لوقت روند هلاشنورثاهد ران وبهدننز وباتک رابط الوهدننز و با( رابخا)
 ریبحود دج مان یاریبحوربح یش لاق رون د هئیش د دجو هزانهدننز وربما 6 ریبخا )و هدننز و فتک ربا هرثایا

 ها شقنموج الو رون روکه مواد زنکلن رومغب هه وا هج الآ ما ی کی تسوب نالپقهکرونمد هباش«لوش |

 هل یک كناح رولکربح یعجج كنس هلک ریبح د دج یاریبح بو لا روند هو یکیو یشومیاریبح درب لا روند |
 یربسفت : ود روند هدهکو یک نالوا هدا یو ردیعا عاشر و ردیدآ نطبر ندیریبحو

 بویلیا مش رمصت جد یتسیکیا هدیسنا هکر د حراش » هلبا همت یاخ ردقل واریبخ هدنآ نالوا باوص ردطلغ

 | ردندحم مج نب ةربحو ردندنیعبات (هرحوا) ردندیماسا هدننزو هبنع (ةربطا) ردشلنا ح7 ر یماج تا تیاهن

 ] یک تارقف رولکت ارح و یکب نع رولکربح یعجج ردزناح هدهلرحف كناح ہدنوب ردیعما ینم شاخ عور هرحو]

 [ هلنفاضارار دةربحدر و قرهلوافص و رارد ةربح درب رد هجالآ طط ندناتکو ندهبذ رو نعشاخ هکر دح راش |

 | شاقیراکدیدربح هدننزو "ینع "یربطار) هلتفاضارار دنمرق بوث هکهتن رد هنسانعم روک ذم یشو هرحهدارو

 | نی وریبخا ییا نف ّرطم ردندیماسا هدننز وربب ز ( ریبح) ردلکد راج كع درابح روند همدآ نانص یروک ذم

 هث ومو رک ذم روند هشوق یرلکدید یوط هلیرمصق كفلا و یعض كناح (یرابطا) رد راد ریبلا نب رفظملا
 7 ردشللا اا هلکع دزدلکد نوجا ٹینا یره وج ردنوجماثدن ات فلانال وا هدنرخآ و رونلواقالطا هعج و درفمو
 | یتیدامكنبره وج باهش هکر د ج زم * ردلکد فرصنم هسیاو رول وافرصنم هتبلا هسیازل وا نوچ ثین رز |

 | كن هماج و ةاشرونلواقالطا هد هرک ذم ارز ردلکد یسح یی كعد ردلکد هشت قلا هکر دشا ر رڪ هنوکو

 |ةارابح هدنس هلک یرابح نکل زلواقحال اهاکا هلوا هشنأت هک ك فلاره هکر دندهر رغم نوچ و رول وا یکی راشی ات

aA af(ریبطا)و هدننزو روب ز (روربا) ر واک تارا - ىج كنس ەكى رابح و یه زا هشین و  

EN(كناح )  



IERیکءرهجزول زا مس !هدننز و باک اتو ول !اغادا و بلاغاذا ةرهاحم وار اهج الاب مهرهاح لاق  
 حض ومر هدنن ز ورفعج (روهج)) انابع یا اراهج وا راهچ هیقل لاش ردزیاح هدف كيج E RE نابع

 رون د هکنیسنداداسفاو هابتبونوق هناهدننز وروفیط (روهبخا) و هدننز وردیح (رهیطا رژ رددآلجررب وردیدآ
 ّ بول وا زاوآ دنلب 5ر ونلۆاقالطا هنآ لوشتوصلا EE رد هفلابمند رهجهدننزوروبص (روهلتا)
 | سرفلا هلوا ردیک زارد و رودوولنادیم بول وا دتشم دتشم و دنلب هک دتکه دنیح یکیدنشکب ویمیچ ندنزککی زا وآو

 هدنسهلق نزاوه هدننزو باتک راهج)) دعابت یتح هت وص دتشپ مث نغاال و شجاب سیلیا توصلا روهج
 | ۇۇ ناروا وان تب راول وادا های هو وارمنک کن زو نوک كناب و یصق كيج ( یر

 | لعفا لریجالو اقحیا لعفا ال ریج لا ول وامس | هکهنسانعماقح ردنیع هک برعل ادنع رول وا ینبم هرزوا حة هکر دتغل

 لک یکم ن هج رک لجا ردهنسانعم نجا یار وم رد هستم زد یاب ناو بن

 | رضح 4 یتا لوق ماشه نا هکربد د حراش + ردسکعلا ىلع هدماهفتسا و نسحا ند من لجا هدقبدصت نکل ردبا وج ۱

 لفاغ ندنو ماشه نباو هنسانعم فرعا ردلعف ےسا یس هلک ریج هکردا تیاور ندعیر ییا نا مداتساو ردشلنا
 یاریج ه لاق روند هکلهثا ریقحو هغلما دنادب و هغلرودو نالوا هدمدآ ضمب هلنیتعف (رعا) یهتنا ردشل وا

 ردتح هل وا هرون ردد دارم نکل هنسانعم حوراص روند ه یچلآ هدننزو ناتک 6رایطا) ةءاغ و رصق

 غو یزاغوب هکروند هغلزسداد یسقنای نالوا ضرام 4 هدعم غ یتعی هردص یشان ندقلجبآ دوخاب ندقلنغراط و |
 ةرازحیا عوطا وا بضغلا نمرناح و رایج ینذخالوقت روند ج دراج اک او ردلاح كلیشک ار قر ەقاب ییهدعم ق

 هنانکهدزاجهدننزو هسیک (هریج رد دآ كناضقرب هدرصمهدننز و ق( ریج )لر د دآ عضومر هدنسیح اون نب رګ رایجو

 ربا ) ردن دند هب وریج نن فسو ردندیماسا هدننز و هب وطفن (ه وریج)) رددآعضومرب هدندروب یسهلسق | ۱

 بوناوص هلبناسارخ و یچل [ یأر یلعشفلنیرد بولیزاق لوق ىلع شفلکج وکه کر ون د هضوح ل وش دنن زو ماقعم"

 رده رق ر هدنساضق ناهفصا هی رسک كمي (ناربج) صصحت وا رعقم وارغصمیاریحت ضوح لاق هل وا شا روا هناداب |
 هدننیب نام هللافاریس و ردندار وا نویناریطا هللادبعنب لیذه و لهسنب دمخ نب دجا و ےهارا نب دمع ندنیتدح |

 ۱ یز ّرطموب و ردبدآ تانسوبق نال وا هدنب رقیریبک عماج لوق ىلع یرهش قشمد هدننز و نوصج (نوریج )رد دآ اضفرا
 :ولماش نکلر دلئاهو بيهم ردیقابالاح نصح | باب و ید ای یصحكن هدننامز هکر دب وسنم هربما مان نوریجدوخاب ردیل وق ۱
 | کردیبما كت رفع لوش نوربج هکر د حراش * ردف راعتم هلکم د نوریجباب وبق نال وا هدنسیق رش كعماح هدنشب | ۱

 | ناب همی ایل نصح لو هرکص یدلیا ان یروب زم نصح هلی ما كن رترمضح مالسلا هيلع و انبن ىلع نایلس | 2
 : یزاب هلبعف كناب و یرسک كناح (ربحا) چ ةلمهلا ءاطا لصف زعم مع رکلا نبعلا لا نوعب لا تمت یدلوا |

 | لاج ردع وضوم هنسانعم م نسصسم رثا ربح هروک هنناب د اسب تام هنسنم شقن روند هکر جا

 | الذکر دییبمهنفیدلاق قاب ی ولع را هدسان بولققالطاربح هاناد و ملام و ردبعشنم ندن یافت و یا 1

 مهنايعا رهدلا قيام نوقاب ءالعلا ال هکرلیدروب ههح و هللا ما رک یلع ماما کهن ردهنسح ران ا هوسا یریلاهفا ۱ ۰
 | رونل وا قالطا همدآ راک ریه رپ و ح اص لوق یلع همدآ انادو ماعربح و »یهتنا چ ةدوجوم بولقلا ف مهراث [ ا ۱

 | فل وم ندنه فلفل وا ن رابحالا بمکر ددززبز هد هلاسسکر دن وب ربا بعکر دز ابد هل كناح هدانعمو |

 ۱ | همالسا هدننامز ل وا ةفبلخ یداباتکل ها ءال عا رد "یریمطا عتامنا کب یکم وخ رع هکر د حراش هردشلایبن | ۱

 . تفالخ نامز ردراو یسهیک تیاور رفاو یتف هلغل وا ققح یتیقوئومو قفتم یظفح و اع ردندنیعبات هلکلک 1
 ا یظفل بعک هلغل وا هنسانعم ملاع د هدنروصیکیا یس هلک ربح هدنوب و رایدل وا نانجیوس ماندن روتلایذ | 1

 تژنک تفاضا هج ورولوافاضم هکرول وا ن ونتالب هسر ول واد| رم یسانعم بک, سمبول واروسکمورول وا فوص ومو |
 یعج رح رابحا نکل یدلیایہن ندنقالطارابحالابعک هحرک فا ومو + ردهلسهسب الم ننک ت ژک و تباتک ۱

 | یعج كنس هلک ربحو + یهتنا رایدل وا بهاذ هنقالطا هبیتق ناو هدسع وا ردع ومس قالطا ءاللا بمک هلغل وا ||

 | ردیعج كن هحوتفمروبح و یک لاثما ولثم ردیعج كن هر وسکم رابح اه ر وکه ناب كح راش + رولکر وبح ور و اکر ابحا |
 | ةصاخو هرثاسا هلع ربحیلارظنا لوقت ردیع وض وم یانعم هکر د هنسانعمهناشن و رثا هلبا رمسکربح ویک س واف و ساف |

 اتهذذق رانلانم لج ر چرخش ل ثید هم و حراشلا لاق رد هنسانعم لاجیونسح و روش دهناماسو ءافرو ترا
 هیفدرب لاق ردهلبصف كناح یردصم ردعما هنسانعم یشو روند هب هجال [ اربح و هته و هنسح یا هرس و هربح ۱

 باش لا روند هغلب راص نالوا طلتح و ضراع هنضاب راشيدرخلو هاشو اذا دزبلا رج لاق و ۱

 ج ةا لا ءا | لصف بب



 اطم

 هام
 8 یهنسار وأ را یظع هر O را وک وی هز زوکهکردهنسانعمقل وا 2 وب یشنوروک

Ç3  هلنیتهف (رهطا) هني و كن باجالب هتأآراذا هن رهتجا لوقت رد هنسانعم كمروک هراکشآقرهیل وا لئاح هدقلا را  

 9 | عبارلا بابلا نم | رهج نیعلا تروا لاش رد هنسابسم قلوا لیکن دکمروک ی هنسن یغنیدقاب هدشنوک هلغعناق زوک

 3 . ق ردهتسانعم قلوا روروک لو هزوک ینعپ قلوا ممضف هسک ر هدننزو همارکراهجا) سّشا یف صبت م اذا
 | رهج لاق ردهنسانعم قل وادنلب توص و ینارلا ینیعنیب ینعی مضفاذا سمالنا بابلانم ةراهج لجرلا رهج لاق

 | لجرلاش روند هفلوا شکلدو بوخ یمادناو تفايق و تماق كمدآرب رول وا مسا هراهجو عفترا اذا توصلا

 .  همالک هلتبسنیای( یروهطا) و هدننز و مرکم (رهما) و هدننزوریما (ریهطا) "دلناو "قلا نسح یا ةراهجوذ

 1 هکرد حراش+ لام یا یروهج و رهح وربیهج مالک لا روند هزوس نانلیوس هلبا زاوآ دنلب,رول وا فص و
 [ هاسنا هرهچ بوخ و اقلشوخریهج و * یبننا یروهجلج ر لاق رولوا فص و جد هدنلب زا وآ بحاص یروهج
 | روندهمدآ نالوا را وازس هناسحاو فلطا و رظنموذ ةراهجا و ةروهطا نیب یاربهج لجر لا رونلوا قالطا

 ؛ روند هدوس صلاخ شماعثراق وص و هدننز و ءارما رواکءارهج یعج فورعلل قیلخ یاریهج لجر لا
 وهج وذ لج رلاش روند هغل رظنع وخ هکر د هنسانعم هراهج هلم كيج (ةر وها ءام اب ق وذم ريغ یا ریهجنل

 وند همدآ لاج بحاصو رظنشوخ هکر د هنسانعم ریهج هدشزو فتك (رهطا) رظنلا نسح یا ةراهج و

 زکسنوآ نیبفمصلادنع هروهج فورح و ةروم یا ةروهح ب لاق روند هیبوق نالوا روم (ةروهصلا)
 كحراش +روند هس ومف ورح هنلب اقمر دب | عجبیمالک+ عیطم دنجا نغاذا ضب رو لظ»وبشا هکر دت رابع ندف رح
 ندنایرج هللا رایدنکی سفن هک هلوش رلردبا عابشا یداقعا هنن راج رخ هدنلاح ظفلت هروک ذم فورح هروک هنناب
 یرادامتعا هل راجرخ ار ز ردنا نایرج هلبا رنو سفن هدهسوم#*اما یدنل وا قالطا هر وهج ندتهج وب رردا عنم

 ۱ رووا ریبعت شروتسوک هدزج الطصا هکروشد هن ر ظنم م نسح و هنيه كمدآرب هلص كيج ( رهطا)ب ردفیعض

 3 بسانتم یساضعا تفابف بوخ و رظنع وخ هدننزو رجا (رهجالا) هرظنم نسح و هتیهیا هرهج نسحاام لاقت 1

  ولتحالمبویل واد ااو ناال رظنلا نسحیارهجا مالغ لاش روند ه وبحمنوزوم و مات یمادنا و
 دوتر شنوک هکر وند همدآ ولزوک قشاقو ةلوطا محل لوحا یا رهجا لجر لاق روند هبیشاش نالوا
 31 اموال وا هدنآ هکرون د هنآ لوشو ننعشلا فرمصب ال ن اکاذا رهجا تیتر لاقن هلوا مهروک ی هنسنرب

 ]رک د«دتزوءارج (ءارهطا )دهجو ه رغ تبشغدق ناکاذا رهجا سرف لاق هلوا شلوا لماش هنزو نوت
 3 هل واز ود ود یک یمایآ لا هلفمال وا رارب هبکنا و هردو هب و جاغا هدنآ هکروند هراز و هل رهعتا نوا

 . | بولوا كوب یمهطروع و ردهنسانعم تعاجو هورک و ماکاالو امف رجشال ةي وتم تناک ادا ءارهج ضرا لا

 1 ءارهجو ةظحاج یا ءارهج نیع لاش رول وا ریبعت زوک هل هنبحاص هکرول وا فص و هزوکش ماضوا هرشط
 ۹ وشاقلطم هدنزو بروج (رهولب) مهلضافایا "یلاءارهج یر اذهلاق رونل وا قالطا هب هلببق لضافا "یا
 .  ندنا زلف هکردراجانال وا هیندعمرهاوج دا مهلوارونل وا جا رضا دنس قج هنل و |عافتن|ندنسیدنک هکر ون د هرج
 و كن هنسن ل وا یعی رونل وا قالطا ه هنسننالوا عوض وم هرز وا یسیدنک ی ابج كن هنسنلوا "یشلارهوج وردنرابع

  هلماب وام و وشن هکر دنیلبج هيام یتاسنا رهوج الثم هلوا لوصح رب ذی روصندن [هنسن لوا هکر دیسهدام وهام لصا
 ۱۳ ۵۰ ا ا نادل وا یاتعتقالطا زه وجت هن هفورعمراخحا هکر د جزم + ردیملع عوضومكن را وطا وعاضوا

 1 ك لها وردب رفع ین راق ره رک نالوا فراغ نکل یدنلوارکد هکر دذوخ ام ند رهج زدی صرهوج

 | ضو ردضع یلباقم ردناذلاب ری هدندنع نیمکنم و رد دوجومییفتسم ندم وقم عوض وم و اق هسفن رهوج
 یدنل وا تد هل يس هظح الم هاف یس هموظنم سقت وبشا كن رات رطح هرس سدق فی رش دیس هلتبسانموب رد ره واب معاق

 # دوجولا نکعای ودوجولا بجاواي # لقع دزن تسمم ود مسقنم دوجوم #
 ۶# دوقع ظا یادش مسف جب ه رهوج # ضو ره وج نیش تشکم نقود نکل ٭

 ٭ د وزریکدایار همه نبا لقعو سفن سپ # تستروص و یل وهکو ا لصاود و مسج 8
 ا ن و لاج رها ۵ ار ةهقد یا ضر سنج زاب ےک تشک ه

 6 دوج ورد كلمو لع وتسا لعش سپ 4۶ عضوو فاضمو یتم نیاو فیکو تسا کک *#
 #3 دوزف یرکید نارا هل ن زا کت شکن + دش رشع تالوقم اما سالا و

 | قاق( رهام ا)و دن زا (راهلب مد یرجیآ رهوجوهلاقیرونلوا قالطا همآریلدومادقمو" یرج رهوجو |

 ( هدننزو )



EEای و  

 سگ Ao زی

 هذاعااذاهراجا لاق رد هنسانعم كلتا تیاچ-ینروتک هاش و هذقنااذا ات الف راجا لا ردهنسانعم قمراتروف هرس

 عاتلا راجا لاقب ردمزاتسمیظفح هکر دلم هنسانعم قموق هرجا فرظ یعاتمو هراجا قلاب راصتسا رم لاقب هنمو |
 قلبقبانب ردلهعتسم هدنماقم ردصم رد زدصم مسا هکهرزوا سابق ربغ سد هراجو هراحا و ءاعولا یف هلعحاذا ۱

 لاق رد هنسانعم قلاح هر هدنز و لیعفت (روهلا) هرقح اذا ةراحو ةراجا ای زلف راجا لاق رد هنسانعم كجا

 هروح لاق ردهنسانعم كعد رکقس و راح هدنفح یعل كلی تین هيس و روج یمدآر و هع مه ادا هروح

 هبلقاذا ءانبلار وح لاق ردلیعتسم هنسانعم ثمر وج هنسرت یعل هنتس وا تلا ڭنەنسنر و رولا ا هنس اذا |

E,هدننز و یظعم روند روج هثیش نالیر وچ  SEGهوم" و + و  

 دنا هدقدل اه ی 2 را ۳ ہاکی هاک ید راو لاو ردار ریغص ر تیتاا ۱ ۱

 EN هن ر یسهجوع ید یس ددنک ةددمدعب ىدا رردنود هنتسوا ا یایشاو هعتما نانلو ۱

 هدکدروک یلاحو بوربک هرداج رایدردل و هندن ینکیدتا هنسهج وع بولوا لوتس ید یراءداز روا |

 (رّوعلا) رونلوا یر م تناعت ه هننک نوگتم نانل وا تازاح هلیلعف ءوس یدلیا داریایرویزم مالک |

 هشارف یلعدنز روح لاق ردهنسانعمقعابهرز واناب و طقس اذا لج ر لار و لاق رد هنسانعم كعشود هدنن ز و لعفت |

 عونرب هلبصف كلادو كناه و ىعط كيج (ردنهلا) مدمن اذا ءانبلا رّوحت لاق ردهنسانعم قلی ان و میطضا اذا |

 | یلاعت هلوف هنمو روند هثبش نالوا راکشاو رهاظ ردسا هليو کس كناهو یعف كيج (:رهطا) رددا امر |
 | رهج هروکهنایهد یاصب كفلوم ± لبق تمارا هجهراکشآ زسلئاح ینعیرتتسم ریغ انایع یا ه6:رهج هلن را |

 اندا ارب ةساخ ردع وض وم هن ر وهظ لاک كئشر هل بیس یطارفا كوم“ ا دوخاب لرصب E یسهداهآ /

 هللا عم ةاحو ردعرفتم ندنوب رایو رپ رهچ ردکعد مدروک انابع ینآ هک :ک اراهج و ةرهح نار ال |

 یدیلوج هوا لطاب یسیدنکه کروند هنیع لوش رد لعوف ندنآ یسەلک رهوچو ردنبک لوقا ره ا

 هدننزو باتک (راهطا) و هدننزو رهق (رهجا) یمتنا ردشغل وا: هیمستی شان ندنروهظ لاک هب هساح رول وا لطاب |
 هجهراکشآ یزوسرب ونلع اذ|ثلاثلا بابلا نما راهجو ا رهج رعالارهج لاق ردهنسانعمقلوا راکشآو نابع هنسفر |
 رد هنسانعم كلتا ت وص عفر و نلعااذا مالکلاب و مالکلا رهج لاق رول وا یّدعتم هلباابو هس ردهنسانعم كن وس |

 هضرار و مهرکتس ۱ اذا شا رهح لاقب ردلمعتسم هنسانعم ققلاغوچ یرکسع و هالعا اذا توصلا رهج لاقب | ۱ ۲

 یهدآر و اهکلس اذا ضرالا رهح لاق ردم زات سم یراهظا هدار وا ییسیدنک هکر دلمعتسم هنسانعم كما ل ولس ۱ ۱

 هآراذالج رلا رهجلاش رد هنسانعمتمنروک وی هن ز وکه دک د لیا رظن همدآرب لوق یلع كمر وک هجهراکشآ لئاح ی

 یسارالدلاججو اب ز تئیه كنهنسن راسو كناسنا اقلشوخو هرهچ بوخو هنیعیف مظعو هبلا رظنوا باج الب |
 قم اچ یغنباب نوچ ما قمتیج غاب و هتئیه و هلاج هعاراذا ٴیشلا هرهج لاق ردي عتسم هنسانعم كلک بی و عید هرطاخ

 . موش اذا موقلام وغلا رهج لاق ردهثسان SB نوح“ هتعاجرب هلفغلا ىلعو دضحاذا ءاقسلا رهچ لا ردهتسانعم | |

 | ردهتسانعم لمشلب هب وص نکر ازت وقدوخ اپ ك کچ ین د وص عوج لوق ىلع كلی لا بویلتربآ یوفو ةَ ىلع ۱

 ۳ یثلارهجلا ر ردهنسانعمقم راقیچ هرهاظبودا فشک یی هنسنر وءاما غلب وا اهحرن وا اهاقن اذا بلا رهج لاش |

 ۱ هنیع تردیما اذا رفا سلا سیل ات رھ چ لاق ر ردهنسانعم قم ردشاق بو ردنلهربخ نیز وک كمدآرب شن وکو هفشکاذآ

 رهج لاق رد هنسانعم كن نیمخم و ر دقت یهنسنربو همظع اذان الف رهج لاق ردهنسانعم كلنا مظعت ه هسیکر و | :

  یضملاق هنسانعم هتسر وند هل و روند هرب كسکو و هب هب نالوا تشرد و ظیلغ یعاربط رهح و هرزح اذا *یشلا ۱

 (راهج الا )رهدلا نم ةعطق یا رهج ذمادصع هنم تعب لوقت روند هرادقمر ندنامزو رهدو ةنس یا رهج هيلع

 لاق و رهجوهف هنلعا اذا مالکلاپ و مالکلا رهجا لاق ردهنسانعم كلتوس هراکشآ یزوس دو هدننز و راهظا |

 قلوا یرالغوا اقلشوخو تروص بوخ و دق نوزوم لوق ىلع قلوا یلغوا یشاش كمدآر و ةءارقلاب رهجا |

 هدننز و بارح (راهملا) و هدننزوربنم( رهحآ) ةراهجیوذنس وا لوحاننابءاحاذا لج را رهجا لاق رد هنسانعم ق
 ( راهتجالا ) مالکلا رهج نا هتداع تناک ادا راهو ره لج ر لاق رون د همدآ نالوا یداع كلعوس هلبارهج یزوس ]

 TT TE شیت لات رد نیا یت و ی کک



 ( هفیطل را

 | نابراطا دم نب رک اذو لصف ن رابطادبع ندنبندح ردا ه رق هدنساص ناهفصا راجو ردراثدح نو راخا

 زاربش هدننز و رون(زوج رددآ كخاطرب هدنسلفسش لصوعو ردیدآ هبرقرب هدنسايصو نرحكاذکر دندار وا ۱

 مه 8 -
 ك رکردقجاص نررهفتسم *هلدنعم اج کردیلباقم دصق روجو لدعب مو لظاذآ اروج روحت دیلع اچ اش رول وا

 روج و لام اذا قیرطلانع راج لا و دصقلا نع لامیا دصق "دض نالفراج لاق نوسل وا یونعم رکو یمح
 لجر لاق رد زدص)اب فص و ةغلابم و و روند هرل هسک فرح ندءهداح و لادتعا و راکتس هکر واکه نسانعم ر اج

 ۱ هراخو ردهزز وا سایق رغ که اق ل وا و و یعط كيج رولکهر وجو هلنینصف رولکهروجیعج راحور ای قارتوس

 | رال ا )نور اجیا ةراحوتروج وة روج موق لاقت ردهلب رابتعا تعاج ردهرناحیصاد وخاب ردعج مسا هکر ولک

 ۱ نکرد ار زون د همدآلوشو یر وات یا تب تن ی زامن وه لوقت سام ام هد

 ۱ | نش ارب نا نم هرجا یذلاوهو هراحوه لاق هلوا شلنانمأت و صیلح بوشت هن دادما وداد یسیرب

 تراحتكمدآرب وربعسما یارالا ارجا لوقترون د همدآ ندا دادقساو یریجیایراجوهلوفتهنسانهمرببرون ددمدآ

 ۱ هراج هننوناخ كج وز هکهتنرونل وا قالطا هنج وز كنوتاخ و ة راجا ف یکیرشیا یراجوه لوقت روند هنعاتروا

 | نالوا بیرقیسهفاسم ورونل وا قالطا هنجرف كتروعو هتج وزو اهجوز یا هتراج یهواهراج وه لاق روند

 یتروع كنا رعار هکر د جرم * روند ځد هراحهکهتن هنسانعم تسارونل وا قالطا هت وکو رونل واقالطا هغان وق

 | بنذ راطا ذخؤبو » هدکدلیا هدهاشمیهرو نم تلاح هلکمش ود هنس هیعاد كلغ نابرق هدلالغنوا بول وا ضاح

 هفیلح و رونل وا قالطا هکیرمش نالوایماقم هدراتع و كم راجو ردلوقنمیکیدلیا ترشابم ه یناتحءلر هد × راجا
 ۱۳ ای ر رابه ندنرب ره رامدآندبا نیم و دهع را غا تامل و دادماد م دکب کر ونلوا یالطا

 - ] دولکراوجا و هدننز و هبنع ر واکه ریج و هل رسک ك وج ر ولک ن اريج یعج ردلمعتس هتسانعم نیعع و رصان و ردف اضتم
 ی را | یی اصل دی وسن لا دبع رد هفاسم هلح عرب ینایمهن دم هلکن ردیآهدلب رهدنلحاسقمبءرز وا مزاحم راحو
 4 دنبی و دشارنب رع و دعسن رم و نسحن كللادبع و ردشفل وا فیعا هلغل وا یئراط او دوخایردنداروا

 ۱ تبسفاک | "یروجدر و هلغلوایلک العا ردبدآ ك رهشنالوا یکلملاةدعاق عی یس هن دم كنتلایا دابآز وریفهدنسهکل وا
 "نامصالا دیلولادجا ند ندمالعا رددآهلحرب هدرواسدروج و رد وسنم هرثک تا وذ ندالع ا ورونل وا
 ۱۳۳ ورک ذم ابو هرات هم و هلحم و هدلب دین رم 2 02 را تنوم ەگ روج تدا ذوا یروخلا

 3 1 هکلیعت ن دمو روج نب عاص نی دج ردندلاجر ءاع"اروجوردح و رشمهد هبفاکییحص ر وجو هام هکر د جزتم»رول وا

 ۳ هلی ریسک كيج( ر وللا)ل ردهبرق رب هدنساضف ناهفصا هدننز و رفز( روجر) ردرلثدح ردروهشم هلکعد روجنا
 ۱ دع راد دشیا زوج ثیغ لاق هنم و رول واز واصم یدح هکر ونل وا قالطا هثیش نالوازاوآ دنت كل هدننزوآ نفع

 ّ هضراف لاق روند هبوص نالوا نردیید و قوچ هدننزو باص*(راوط ا)توصلاددشیارتوج لزابلاه و
 ۱ هناخو هص ع نالوا عقاو هدنساذحو هرود و دم هدنرونس و دحكن هناخ رب رادلا راوج وربعق رثک ءام یاراوج

 1 لوق ند وفلدعاصوب و هنسانعم نفسروند هرایک هکردتغل هدنظفل یراوج راوج و یک راوط روند هنسهلوقم
 4 .همدآرب هدمب روند هغلوشموف لصا هدننز و باتک (راوطا ردیل و غاطرب هدننرق هن دم( را وا بعش ]ر دب ضو

 | لوادعب نم هکهللوشیدنل وا لامعتسا هدکمرب وناما ودهع هرز وا كلعا تیاج و ظفح و تناعا و دادما ءاضتق الایدل
 روک ذم هج وراوج ار زیدلیا هحاسمهدن وب فل ومهکر دحراش + رول وا نومأمهدنراېنز و نامارب ز كن هسک لوا مدآ

 | یدهعفیایراوج ویراوجی وه برعلا لوقت ردزباح هدهلیعف كيج هدنوب روند هراز ونامانالوا هرزوا
 ناتک را وا )راج نا بلطاذا ارا وج لج رلاراج لاق هنسانعم كلا بلط ناما رول واردصمرا وج و+یهتنایناما و

 نال وا مما هکهلبرسسکالیلق و یصق كيج ( راو | )و هدننز و هلعافم (ةر واج ) هنسانعمراکا روند هیج چ هدننزو

 | هرواح وهراحراص اذااراوج و ةرواح هرواحلا رد هنسانعمقلوا وشموق همدآرب ردنوج ا ساننلامدع هراوج
 " ] (رواملا)ردندانعمون نیمرح تر واح هبف فکتعا اذ دما ر واج لاقت ر دل عت هنس انعم كلنا فاکتع هدر
 اور واح لاق ردهنسانعم قم وشموف ردنوجحما تکرابشم 6هدننزو لاعفا (راوتجالا) و هدنز و لعافت
 نوید وا هنسانعم رواج یدغلوا لالعا یسک روتجا هکر د حراش + اضعب مهضعب رواج اذا اوروتجاو
 | هنسانعمرخآ اههدحایدنار دارواح اورونجا و اراوتجا |ورواجت هوبیسیتحیده وا لالعا هدیس هکر واجتاربز
 | یراجسالا)ردش[ وادراویخدراتجا هرزوا لالعا اردان وندنغیدل وابولسم رخآ لاقحا هلغلواروهشم یغیدلوا

 | كنهز زم ) راجالا) راج نا بلطاذا نالف رابهسا لاق ردهنسانعم كلغازابنیتفل وا تیاج و ظفح و كل رو ناما | ۱

TTرک ( 



 س وک

 رون د هغچلاب یراصناقیج نا کرولیزاق یوقو رددآ هلسقرب هدنن زو رفعج ( رج اهر"وداذا ةروعم جار عج لاق | 1

 كيشره و سانلا لج یاریهامبا ثلذ دهشو روھج با لوق اذهلاه ردریهاج یعج یک سانلا لج رون د هوط#

 | هن رزوا نامه ب ویلا اوصیرا م وربق و هعججاذا یشلارهج لاق ردهنسانعمكمردکی ر هدننز وهج رح د (ةره ا )|

 | هدننزو رابنسج هلیسهدش كناب ( راس ال ردیسا یسرف كساد ممن ةدعج رنج و روند هنسیر واب كنشوفیوط و 1

 (روبیدنج)یدئوارکءدنم هدام ردج (تردنل)یدناوارکد ردیف مو هدنزوم رنج (ةروشنج ال ردانج ۱ ۱

  ندرلجاغا رب راس یسهویم هکردیجاغا امرخ هنوکر ص وص# هب هرصب هلیعص كيج (فیرسانحا) ردیسان ریشدرا |

 (را) مهمججا یااراجیو یراجا ۇاج لاق رد هنسانعم هلو په رونلوا لامعتس ده نتوهدننزو یداجی(یراج)
 E هنیفس (ۃرببا) مھعقج یا م وقلاریج اذه لاق روند هن راهاکتیعج كسان هدننزوریما

 همماسم رار د ريعان هک ه تن نوچ راقدل وا عاقجا عقومرونل وا قالطا هراجن و لیل (ریججان | هنسانعم هریفض ر ون د
 | لوقیلع ردیفیلح هل راصنا ردند رد لهاریملب نهج راخ ردندیماهدننزوریب زر )ن وچ غیدلواعقا و تاک احمو

 دوخاب یک یرغصم كراج ردربج دوخاب یکریج نالوا یم ا هل سبقر رد هلا هل« یاح د وخای رد هلا هت یاخ

 كغاطرب هدننز و رطیسم( ريج e هادی رده راحی «آ دوخاپ ردریملانةرجدوخاب رده راحیمسا

 راوطنال وا نیو بلص هدنز و مرکم ( رم )و هدنزونسج ( را ) رد هدلب رپ هدنز و نافع (نارججلردیدآ |
 هنع هللا یضر مظعا قوراف هدننز و نسحم )را عن بلص یا رو رم و رفاح لاق رول وا فصو هنغنرط

 (هروثمبا ) یدنل وا بیقلت ن وچکید هش ود هل راشاط لقچ یب یو بن دج ر دقج هل وا عن نال وا یسهلوک كن ات مضح
 ندنرا هلک یرثرج و هکر د جرم » هنسانعم ع و بارت ر وند هنس هموک قاربطشلخب هدننزو هر وهج هلا هنلثم یا |

 ریبعت قووق هکر وند هئیش رغجوپ شوب ىجا هدننز و روه هلا هم یاخ ( روج اال ردظ وحلم قل وا تو"
 هلا هڅه یاز (ة رزم ا روند هکیک نال وا شوب یچما یکشماق .دننزو رف نسخا ها ف رونلوا|
 لحرلا رزج لاق ردهنسانعمقجاق بو ود هرز وایزبا بویمهدنآ مادقا هلکلیا فوخندهنسنرب هدننز و هحرحد | ۱

 نالوا دنلب و تخس و ظیلغ هرعج و یدنلوا رکذ کرد هنسانعم هرج هدننزو هجرحد (ترعمبا) بره و صکتاذآ |
 هنسانعم كما رکد نسير وق درغوب شغل هموکر ولوا ردصم هرعج ور ون د هغاشاط كسک و ب لوق یلعرون د هبایق هايس

 هلوا شارو هنسهبن كجاغا هکروند هغشرغآ هه (ةر وعجبا) رد هنسانعهرملتع مجب هدننزو روهجب ( روعلبا)
 ررتسح 6 زا ونک دنن هموک" کمی زوق د رغ و یراکدب دک و یک قشغآ نالوا هدنسهبت كنک ردرداچ

 ورک ن دناسنا سانلا روهجو هلوا فرمشعو هلاوع هنفارطا هلغل وكوب ك هکروت دهن موفق

 ۱ روندهنوتاخ نالوا داژن ا و هع رکو ردیدآ قلشاط هراقرب هدندروب یتعاجج دعس یب ر وهج و روند هنناوارف و مظعم

 | ثیدح هنمو حر اشلا لاق × هنیطب رل و بالا هيلع عججاذا بلا رهج,لا رد هنسانعم قم قا ربط هحل وا ب وردکیرب قارپط |
 هرهجو هو وسن الو هونیطت الو بالا هیلع اوعجا یا هک هرقاو رهج لاقفلجر نفد دهش ها حط نن یسوم |
 | هربخا اداریطناهیلع نهج لا رد هتسانعم كما تکی فرط نالوا د وصقم و دیفم هعماس ب ويلی وس نفرطرب لربخرب |

 | لاق رون د هنا رش مزوا تال هنس چ وا لوق یلعر دن دارکسم بارش ع ونربهلتبسن یاب ( یر وهج دارلا کو ف رطب |
 بولیدانیق هصلاق نصن یس هربش م زوا هدتاد رفم نینس ثالث هیلع تتا بنعلا ذی وا ركسملا بارشلا وه و ا روهج هاقس |

 a کیفی موق هکر ون ده هقان ل وش هلیس هين لعاف ےس ۱ (ةرهم جا ردموس زمو در وتلو ا قالطا هنانلوا كرت |

 | ج رحدت ( رهمملا لمرلا روهج اہناکی تعب EE ةقان لاش هل وا یلکن رب دو دن وق و قیصع |
 | (هرانج لو اطتاذاانیلع نالف ر هم لاق رد هنسانعمقل وا هلاوح بودا قلازا ور الاب هلکلریک شه هسک وب هدننزو

 ۱ یرب نمرخ هکر ون ده رب كج هک د هب راویادفپهدننزورونت (رونط رد هدلب ر هدننب ناج رج هلا دابا زسا یک کوک ۱

 روت ده هسک هماقلاریصقرودو و روند هه ود ثاکرانامزیدویراهدننز و دعقم هلا هدحوم یاب( رنا ل ر وذل واریبعت |

 رانا لیبش ردندیماسا هدننز و ران و روند هنسب ر واب كنشوق یوط هدرلنو هدننزو راسم (راسنطارو |

 | یعجج روند هه ود ثکرا زوم ولتماصص هدنزو ذفنق (ژنجا )و هدنز و رفعج هل هثلثم یان (ژنا) ردعاشرب

 | یریق كهاش مان رافصلا نب بوتعپ ردیدآ هدلب رب هد رو هدلب مارست هدبتلایا زاوها هلصف تلاد و یعص كیج |

 ن.روباش ردموسم هرزوآ یل وا یکللا ةدعاق كنت ال و ناتسزوخ و ییرعهروباش دنکهدایفارغج بتک ردهدارو|

 هنسانعم هب دام روبقرول واشلاقندف السا هکرون د هراربق یکسا كني هدنن ز وریهاج هلاف (رینانج) ردیاروهظ جک كب |

 یدعتم هلا یلع هدن وب رب هنسانجمرتس و رخ هر دیضقنلدع هدننزو رود (روجا) هدننزو روهجردروفنج یدرف



 روند هنشاط لقچ هد هدرخ = رار زونلواقالطا للف نالوا یواح ییراوس زور وا لوف لعررول وا ییغتسم
 | كن رپ یرب ردهرجب چ وا هکردیدرفم كنار نالوا ندج كسانم هرجب و روند هب رکس هدیسراف هکیک ةاصح

 | بیرفنع هيم هجو رونل وا ریبعت هبقعلاةرج و یطسو"هرچ و یلوا "هرجج رولینآ راشاط هدرخ ینعب راچب هتبقع
 | تیابنرواکر اجو تارج یعجج كنهرج هرزوا روک ذمهجو اربز ردشطنا هحاسم هدارو فلم × رونلوا رکذ
 ثرا اون یر و دا نی ةبضون یرب ردنررابع نده ورک وا( برعلا تارجج) ردبلاغ:دکسانم ص وصخ لعف تارج |
 | امدقم ردراردارب مال رنو رد راهلسف هبضو ثراح و سبع لوق ىلع رد مام ن ریون یسیرب و بعک |

 هسک مان نادلان تک ه رکصندندمر یدلیاروهظ هرج هناد حج وا ندنجرف هکر دا هدهاشم هدنساب ۇر یرلهدلاو

 همدآ مانتیر ن ضیغب هدعب ردیفارمشآ كنم رانو هکیدلیا دلوت ثراح ندنشارف بودا جوزت ینهرو نم

 | هبضندنآب ودنا جو زت هنسکمان دا هرکصندنآ رد رایدنج نوماس كی عران وب هکیدلیادآ وتسبع ندنآ بوراو
 رد هيا هفاخ یبا تف هرجو رولوا هدنع هرججر و هدرمضم ردهبض هللا سبع هکهرج یکیا سپ یدلیا عولط |

 ۱ دنالا ةرج ییا ن رکب واو هرج نب قیقش ن مامو ردنارع نب مصن یعسا هک ی عبضلا ةرج وا و

 ؟ر بولکهارارب سان وهعج اذا "یثلارج-لاش رد هنسانعم كمردکیرب هدننز و لیعفت 6 ریمصلا ) ردندنیلدح و
 " رد هنسانعم قمالپوط هنسهسک | نچاص نوناخو اوعضلا و اوعمحن اذا مالا ىلع موقلارج لاقت ردهنسانعم
 لجرا رج لاق ردهنسانعم كمك یتسینیب امرخ ندنجاغا امرخو اهافق یف اهرعش تعج اذا ةأرلا تره
 ان قعوقل آ هدنتیعم تویمرویلاص ورک ندنسهکل وا نشد یرکسع غوبشاب و لا راجج عطق اذا

 0 دو هلنوکس كيمو یصف كيج (رشبا) مهلفقب لو ودعلا ضرا یف مھسبح اذا شیجا دناقلارچ لاق
 اوعمحت ادا ىناثلا بابا ۱ لا لس ا ره لاق رد نان کیک بولکه ارارب هدننتنش صوصخ رب
 | شنآ همدآرو دیقلاف بنو اذا سرفلارج لاق ردهنسانعم كم رو قرار تآ یلیغاقو یغایاو اوعضنا و

 || تا فرطر و هغرالآیمدآرب و ارجب هاطعا اذا ةرجج لاقب ردهنسانعم كمرب و یشاط لقچ هدرخ دوخاب یز

 ۰ | ردذوخأم ندنو راهرج نانل وا یهر هدانم ندج كسانم تعب ینع راما هنمو اح اذا االف رج لا ردهنسانعم

 درط ہلا رلنآ یتاطیش ملستلاهیلعو انی ی لع مهار !ترضح ارز
 ۰ وا هنسانعم عارسا دوخاب یدلیا دیعت و

 ۱ ,(راجالا)یدلیارارف هلتع رسندنک و ا ےھا را ترضح ن وعلم هدنراقدنآ شاط هناطیش ارز ردذوخ ام ندراجا ۱

 | جاص نوناخ و اورجب ینعم موتلارجا لاقب ردهنسانعم كمگيرب بولک هارا رب سان دوب هللرسک كنهزمه
 لاق ردهنسانعم كعرو هلتعرسو طا وام زج تعج ادا ةأرلا ثرجا لاق رد هنسانعم قلی وط هنس هسک | |

 بثو اذا سرفلا رجا لاق ودیتساعمتفرو قرها رم لا ولیغاقو وربسلا ق عرسا اذا لجرلارجا

 | ردهنسانعم قموف جافا دوع هشتآ و هرخ اذا ه و رجا لاق ردهنسانعم قلروحت یهنس ر و دیقلا ف

 زود ودبویل وا طوطخ هدنرلارا یرلکیک نالوا هدنرب قمر هلینابط كنعسقءودو اهأیَه اذا ارج رانلارچبا لاق
 ] 2 امرخ هزات نالوا هدنرز وا جاغا و هنیمالس نیب طخ الف هفخ یوتسا اذاریعبلا رجا لاقت ردهنسانعم قاوا
 . | اهصرخ اذا لا رجا لاق ردهنسانعم كلا باسح و عجب یننیمخت هرکصندکدلیا ریدفت و نیمخت یني رادقم
 | لالهلااهیفزتس |اذا لا ترجا لاش » رد هنسانعم قا وا ناهنبوبم ر وکه رچما هک یآ یکی واهصرخ عمجف بسح مث
 1 یراتآ راندیک هلوپاچ و هراغلباو مهعاذا نالف ین : مالارجا لاق ردهنسانعم قملوا لماشو ماع 4 هلج تلاحر و
 | بولک ها رارب سان ید وب (رامصتسالا) اهعج و اهرعضا اذا لیلنا رجا لاق ردهنسانعم قمردنارب بوردکیرب

 | بوئلوا قوم هدنتیعمرکسع مسهدنس هکلوا ادع ارکسعو اونا و اوعتجا اذا موقلا رمعتسا لاقب ردهنسانعم كیکیر
 3 ردهنسانعم كما اعتتسا هلیراشاط لقچ و اولفق مو ودعلا ض رای اوسبحاذا شیخ ارمصسا لاقب داال

 1 هدادعا ةکلوا بوبا تعجر هن رراید رکسع ځد و هدننز ولعفت ( رمل رام ابیمناسا اذا لجرلارمحتسا لاق

 ۱37 د هنادروض هدنزو ربنم (رمجا)اورمعسا ی شیلا رم ا8 ردةنسانعب لا اتمع رگسعسم
 ۱ | قالطاهدهنجاغا دوعرجت و هل راسعا راندوخاب هنخدمومرض رول وا یخدثنوم ردرکذ مو و هل رابتعاقل وا روخ

 | خدو هدنزو مرکم (رمجا) ردناکممساروند هنادروخ دوب هلرحصف راي (ة رمجا) ردروخ تلآهکروئلوا

 ارت اذارمحاب رقجالاقب رد هنسانعم قفل روځ هلا رجهدننز ولاعتفا (راقج الا رون دهنجاغادوع و هنادروخم
 | هدنراهبت كن راجاغا امرخ هکر وند هب هنسنیرلکدند یینبماعرخو یکیوکامرخ(روماطا )و هدننز ونامتر (راملبا)
 ردهنسنعم تعاجو هورکهدننزو باح (امب) زرد دلتا رش ردیرق هدوس یمس و ذیذلو قآ دولوا |



 و و و

 لوق یلع هیلوا جاغا هدنآ بول وا ندیرد زکلای هکر وند هنسشکر ت قوا لوش هدشنزوریما (ږیغا)ة و ۳

 رده رق رب هدنساضق نب رحهدننز و ريب ز(ریفج ا رددآ عضومر هدنسهیحان 4ب ر سض ریفجواهبف دولجال بشخ نموا 2 9

 رفجا لاق ردهنسانعم كلسک ندعاج و باغ اذا "یثلارفجا لاق ردهنسانعم قلوا دید ان و بئاغ راثجاو |

 هاش او هرای وق هدننزو باتک (رافطا) رونل وا ریبعت قوصق هکرونبد هناق یچچ كجان دراج هدم كفلا و ۷

 | ملا قلا لاقب هلیرىک ك وج رولکر اجو تارجب یفیص عجب ءروکهنناب كحر را + رد رجب یشج موج ا

EEEدا هدر و نم هنس عل ا را *یدراطعلا نابح نب رفعح نده رمصل  

 | یارفحسرف لاقى رونی دهناویح راسو هت [ ال وا عسا ووقوچ یغلات رواهدنز ومرکم (رفجلا) یدنل وا تبسن ک1 |

 اهیف بشخال دولجنم ةبعج وهوریفللا عش نا لبق ريفا الم لوقت روند هننایلوا یسرد بول وا ندا

 لحفلا رفج لاقب رد هنسانعم قمل وا عطقنمو تسس بواکر وتف ی هان ندنمشآق وچ هقانروغبەدننزو د وعق (روفلا) ۱
 | مدآرب و عسنا اذا ؛یشلارفج لاق رد هنسانعم قلالو و هتژ کل یتعیبارضلان م عطقنا اذا لوالابابلانماروفج |

 یحنوآرب ینعیج رخ اذا ضرلانم نالفرفج لاقب ردهنسانعم قمل وب تعسو هلقلتروق ینعب قمتبج ندضمو تلعر
 قوچ ه یشید روغپ هدران ون هدننز و لیعفت (یشه ا)و هدننزولافا (رافجالا) و هدنن ولاعتفا ( رافتجالا) هنم

 بارضلانم عطقنا اذا رفج و رغجاو لصملا رفتجا لاق ردهنسانعم قلوا عطقنم بول وا تس ندتعشآ |

 هعطقاذا داف رفجا لاق ردلهعتسم هنسانعم تر ی رایوای ورک ىن نود ندیابحاو عطقنااذا ةأرملانع

 هنسانعم ریش هزرش رونیدهنالسرازوایهدننزو ردیح (رغیا) ردیفدارمو هدننزورهوج فول ) هترایز رتو

 ىیراترضح ايالا لضفا هيلع ءاسنالاناطلس هکر دیعما كنکلم ناع تکلم یدنلطا نب رفیج ردندیماسا رفیج و

 موق هی ور الب هدلاح یراقدل وا هدناع هدند هنع لا یضر صاعلا ن ورع ندیک هلتراسفسو همان ندنفرط |

 ردند هیاصص رفیج تذب ةريعض و یدنلوا ربرقت هرایدنک یراتلیا هن بول وا مالسا ةتفایفرش هللآدبع یردار و |
 لاقب یک موهق برش ترک روند هثیش قج هلوا ثعاب هنعطق كعاجج هلیحت كنافو كيم (ترفسلال و )رفا ]3
 یدسج ٌهحار هدننزو مظعم (رفصمال حاکنالةرفجم موصلا مهلوف هنم و عاملا نع عطش ناک اذا ةرفحم و رفت ماعط
 یکتا حار تریغت دقراص اذا رفت لجر لا رون ده یشک نال وا یو د هلغل وا ریغتم

 یر و وا ندنسو نوچ کنس رکردهنسانعم تللجا نم (تكنرفح نم و هل دف (لرفجنما و هان وکسس كرا

  ردکعد ققی یس وق ( رفا مدهنم  كلجا نم یا كنرفج نمو كرفح نمو كلرفج نم هلعف لاش ردکعد

 هدننز و یّرفک  یرفطا ) هل لقعال یا رفا مدهنم لجر لاق یدنل وا قالطا همدا لقعلا م ودعم هلتبسانم وب

 رجا (رفجالا# رونل وا قالطا هرهقات ولدوس كب و ردیدآ وصرپ هدندروب مت یب رافج و ردیعج كرفج روند |

 هکر دهنسانعم هجا هلتاصف هکردب رفصم كنظفل هرکج (تریکا) ردیدآ وص رب هدننایم ديف هل هیع زخ هدننزو |

 یراکدلیا عضو هلبناودا راس و الغ یحلق نعپ هنناق كف هاب ددشتو نیتعض < رابلط) ردطلغ یره

 هلح رب هدناهفصا هدننزو نانطب (رابلج روند هن نغآ كملق لوق لع ی فلا بارق روند هناق |

 نالوا هد نمره رح ءایشا یسهلوقمرین و غاي هکر ذیدآ هدلب رب تل ای ناجع هدننزو رانلج (رافلج) ردکعد

 هکر ديب رعم یمراف رانلک هلیصف كنهددشم مال و یم كوج (رانلجا) رونل وا لقن و بلج ندنآ هنسهریزج سیف

 یسیزغآ زوکر دق هبهنسرب هستوب بورپوق یتسهناد چ وا نکیا رغصا زونه مدآ رب هکردل وقنم روند هنکچچ ران |
 | مدقم ندباتف عولط یتوک هبنشراهچ هسکیریغ دوخاب دمر بحاص ههببط بتک نکل ردندنصاوخ كءروک

 ود رد رو نعروک ی سیرغآزوک كد ه.هنس ماتخ هستو بورپ وق هلبزغآ ینسهناد جاقرب ندنسدلغ شمالا

 هدقتم ران رونل واریبعت ید زوک هکر وند هن روق شنآ هناد رب هلیوکس كيم و یصق كيج ( رفبا) ردموس ر |

 | دوخاي نوچ راکدتا نازوس یک شتآ یی ادعا رونل وا قالطا هیراوس رفن كي هر و ةد ارا رعبا ىلع
 قالطا ه هلسق لوش هرج و ةدسقتلا رانلاك سراف فلا یا ةر لاك هرج لاقت رددوخأم ندنتسانعم تا

 ندن رهاظم یشان ندنراتماهشو تدش راهلوا رسدوخ ةدح یلع بوی وارتضنم هب هبق رب و هدرفر الصا هکرونل وا



(۰ J~ س 

 rE تشرد یی ظیلغ و ظف هدنزو یرذعج هلن هم یاد يراد ال روده هنک ناهنازلوکا هلتزوا

 ز نایلوا هدنسهدهع هکرونید هنیثک رودو لوش و روند هشارتات نال واذنرلغ ولوک | لوق یلع ه هک هدنک و
 دو ری ی یا یرظعج لجر لاش هلوا رافو ییاوه یک ك روک هلفاذکو فال باا خانت هبا

 ۳ (راظنعط) روند همدآزغمکبس و لقعلا لیلق و ردفدا رم هدرپخا یانعم هلبا یرظعج هل رسک ك يج (ةراشهجا)ل
 fe  هرشیا راظنعج لج ر لاق روند همد” نالوا زم وط یب کر غص ب وا وا صد رح هماعط یک ك موکه لنیترمسک |

 ردهنسانعم راظنعج هدننز و لج رفس (رظنعلا) رونید هب هسک ناپلیاو لوک نالوا نامز دو یربا ينجو
 لج را رظعج لاقب ردهنسانعم تالغرغآ شآ هسک نالوا هکرطا"یطب یکم دآ ناعشیش هدننزو هج رحد(ةرظعلا))
 اجرا رظعج لاق ردهنسانعم قجحاق بورب و هقرا هرظهجو هیعسیف لقاتاذا ةرظعلا یعسلاق و ایطبیعساذا

 یو و هلغل وا كوي كى یچق هکروند همدآ لوشهدنزو رفعج (رظءطا )ا ردم "یلوو رف اذا
 لا روج تیر لوقت وارد کر ۳3 یتیرافانیق دوب یک یغیدلاص هت وایرب یتغیربوق

 ر هق یا راظج لجر لاق روند هرودوب نالوا نوغوب یسهدوک هل رسک كيج ((راظعا) اهکرح
 اوا نددادضا هلکغد هدهغمریا نالوا عساوو كویب و هنسانعمریغصرېن روند هغ ربا كچ وکه لاف ( رفع )
 دوس كي ورون د هال واهجهدایز ندياچ كچ وک یراکد د لودج لوق یلع هغم را نال وا ولطپ وط هللا وص و |

 ۱ )مي و جراشلا لاق ۷ ردریما كن رد هلىبقرب بالکن رفعح ردندیماسآ رفعح و رول وا قالطا

 ۰ )لود اقوف وان الملا رها وعس اولا ریبکلا اذکو ریغصلا رهلا یفةرب نع ةقان ىلع ىا رفعج ىف رفعجییع
 ا دادخب لا )ىدا هد E aR مان یأر نم سم هفیلخ لکوتم هکر دیس سصق رب هل بس یاب

 ۱ ) ردهرق یکیا هدنراید صم ةياح ذابلا ةيرفعج و هلیع كندعم نیش و ىح كلاد وشید ةيرفعج و
 | بورصادوخابهرز واكشا یشیدبوروشو د پوطروط یک ییرک ییسیدنکی دنکك شا كکرا هدننزو هجرحد
 «نیمارجو هسفن عجج اذا راملا رمج لاق ردهنسانعم قلاص بولي هرز وا كشا راسیکیدلیادصف ییسعاق
 شا نو وب هکروئد 4 یزوق لوش هدننزو رفح (رفطا)) همدک دارا اذا اهریغ وا ةناعلا ىلع لج مث
 افح و رافجا یعج روند ه یزوق نالوا غلاب هغلیآ ترد لوقا لم هیلبا دانخا هوا یو ندا

 رابع زعلا دال وا نم یرهوح و ءاشلا دال وا نم فلؤم کرد ح زاش#* هلتاصف ر ولکه رفح و هلن رسک تاج |

 ذیزوقرول واردصمرفجو + SAF RET | رلیدلیافالتخا تغل لها ارزردشلا
 ةعبرا غلبوا ش گاو مظعاذا لّوالا بابلانم ارفج ءاشلادل ورفج لا رد هنسانعم قمرا و ه هترک

 .د هرفج هدنرت وم هدکنسیکیا رونل وا قالطا ه یبص نال وا ردا لکا ماعطبورابق یرلتا كنسهدوک
 روا یرادقمرب لوق یلعشمالر وا هلا شاط یسیرحا رفجو هع ذط اة عاملا یهو ةرفج هل ذ ساسالایف

 آه رض ندنسیحاون هندمرفج و اهضعب یوط و اوطن م ارب یاارفج | ورفجلاق رونل وا قالطا هبیوق
 "1 وا بقلم هللا یرفج ندنجورخ هاروا یژکا هلغل وا یکلتفچ كناعلس نب دیعس هدار وا رد دا عض ومر

 نافطغ و ردیعمآكیوصر هدندر و رضن ونو رددآ یب وقرب صوصخ هنتعاجبه رمن م یب هدهکم رفج و

n هم دو هوم کا e سرفلارفج) N AA 

 ۰ ۱۳ و در لنحو( دلبوخ قیقرفج)

 زا رد هيم ثعاب یرلکدلیا بتک هرفج دلج رایدر وی فبلأت ههجو هلام رک لع ماما هکر دیعنا باتک یکیا

 رها )ر فج یتعع رفحت و ءاشلادل و رفهآ لاق ردهنسانعم رفجهد ران و هدننز ولعن( رفحا و (رافعسالا)
 اهر نر دش واق یراناب یکیا هلا نراق لوق یلع هنسانعم ردصلا فوج روند هنسیرجما كسکو که دنلز و هرفح
 ثیدح هنمو ح راشلا لاق + ردرافج یعج روند هضرا نالوا یم رکد بول وا عسساو هدناکش روتچو روند

  ا سرفلا ةرفج و ةریدتسلا ةعساولا ةرفطا یا ةرفج عج یهو ٭ راما ثالت ضعب یف ها دجوف تی

 ۰: | رافج و یک فرغ ۱۳ ۰ جت همشاو یا ةا مع سلا رونل وا قالطا هل كنعمف تآ

 سم شع هدنآ هکر دیدآ عضومرپ r هد کو یر واک



 هه ۷۵۹۵ رب ۱

 بثذلا رعحا لاقت ردهنسانعم كسرت روناح یر کر عج هدننز و لاعفنا (راعختالا) همتی کنار

 ربنعلا نب نشول ےک ؟ نعل رینعلب ءارعج و اتش تالا روند هل وک هدننزو ءادوس (ءارعطا ال رعج ییعع

 هدلالخ لوا بودبا لولح ىلج عض و نامز كنوتاخ مان ےعنم ٹن هغد ندرلن ۲ هکر دوب بیقلتببس ردسبقل كنتعاجب

 بودا دوعق هروقچ ر و تعرس هبارعص هلن یساضاقت لاهسا یتسیرو تدالو هلقمارغوا ید هلاهسا مون
 0 رغف له هاتنهاب هنسهرمط تواکهرداج و مابق ا یعسط عف د نیمه کجا ارجا ی یک ندر یرو یکیا

 یتیزغآ یلب بودا لاقتنا هدام هلغل وا هلفام یسهرض هدکدلیا هانکتسا ود یهرچلآ ینیزغآ طقاغ عب هافرعطا

 ۱ ه هرون نم تعاجج ینبم اک| یدر وتک بول آیغج وچ ندر وقچ لوا بوقلاق و دررغاج هلم یتیردب هکلب لکد قجنآ

 تسا روند هنوک یجدوب هدننزو یکمز (یّر عا ) ردلثم برض هدتهالب هغد هموفعو رایدلبا قالطا ءا رعج

 | رونلوا هّوفت هب هسک نانل وا تبسن هیکیامورفو مول هکردندننالک مانشدو "بس برعلا نیب یّرعجو هتسانعم ق

 هش( نا مالال رار دیک بروتوک هرز وایرالا ولفرطیکیا یتیرب قج وچ یکیا هکر ددآ ب عل س 8
 تاورونلوارببغت قحاب یکیا هدنبسق تآ هکر وند هنعض وم كل رکنک ولفر طیکیا نال واهدنرب د كنمسق كشا هلیس هی |

 یکیا لوق ىلع ردقج هل وا قګاب هنن هکر وند هرارب یغیدر وا ینغیر وق هن وا یرب ندنشاب یرلقلی وا ولفرط یکیا كنم | 1

 ردفلتشرببعتو دحکم لأمرول وا فرشم هرز وایراقلی وا بول وا كاسموت هکر وند هن رج وا كن راکیک جو ۷
 اب هکر دما اف و غاد هن وکر هدننزو تاتک((راعخا) هنذایرضمامه و هبت صاح ق دننادیوکس اسالاف لات

 راردبا دن هنلب نوجا كمامش ود كمدآ نکج وص ند وق هکروند هبا لوشو رولیصاب هن راه صاح نانل وا رک د |

 راعح هثلب مدآ نکس دلم ند وق هدننززو لعفت(رعصتآ) رول وا مدنلا كمدآر دوخاب طور هدهرشط وار

 هدننز و هد 5 رعطا ابا ع تالل راعطاب هطس و دشاذا قتسلا رعح لاقت ردهنسانعم قفلغاب با رو نم یکیدد | ۱

 RIAL « هناد هکر وند 4 هب را عور وروندهرثا یکیدتار هد هدوک ك رامج رو م کک

 ریثکی رعج رونلوا قالطا هنالترص یشید هدننز ورفعج (روعج ما ) و (راغج ما )و هدننزوماطق(راعج)لو هدننزو
 هدنضرعم كالا لاطبا یتمالکو بیذکتیمدآرب لثمو + راعجیئبع × د وخاب × راعجیسات + لاثالا نمو نوپجغیدلوا | ۲

 : رول وا قجا كب oe ۶ هکتار ز ردکمدعبضاب هةج یف سدنلاک ین وکر د هبطاحت ما هک یل وق راعج یسیتر ونل وا برض | ۱

 لا رور نام از دم نا ا داسفا یس هک غ و ردفاد وا كمك مالک نایلوا قیدصت لبق |

 هکر دندلاما تل رول وا دلم هلا الا داسف رب یتس مءروک هلبا ازوس نالي یتعیاهدسفا اذا غلا بئذلا ثاع

 ترض هدک دلیا رادت | هرارف و للدت هس < قفروق رد هبطاخت مما یدو 1 یعور ءار ےض رارد + راعجیعور + ||

 م رادن هللادبع ون كلذك هنتعاج لشهنون هدننزو روب ص( روع )رغم ا نا یرظنا و رامجیعور لاقت و روناوا |
 شو نوت هدقد ردلوط ییوص روم یرلنآ هکر دیعما رب یک هعنصم كحل كر | وص رب ص وصخ هنتعاهچ

 یتوکو ردد كج و كچ وکر هدننز وروبنز(رورعلجا)لرارول وا لابلاغرافو نیما ندنص وصخ یروص كاع
 ردیس هبنک كنشوق لاترف (نارعجماآل ردیس هبنکك نکجو هل رک كی (نارعج وبا )رونی د هنامرخ رکو |
 طخ یددشت یعفاش ماما نکل راردا ددشم یارو روسکم یتبع هکر ول وا هاکو هل رسک كيج (ننارعجا) ۱

 | لاب ذیعتست ردا هلربقل دعس تن هطیر نالوا هبقلم هلا هلارعج ردیدآ عضومرب هدننب فئاط هلا هکم ردشلنا

 ا ا ایلیا اباد رزرو دارم ندا 1 ا اهلزغ تضقنیتلاكاونوكتالو $ |
 انا رعج ودر دیدآ عض ومرب هقشب ندنسهیحان 4 دابهدنل وا قاع ضرا هنارعج و یدیشل والثم هلتفاج هک

 رود و هدننز و رفعج (ربعلا ) ردسقل كلمرب ییعب لیقرب ندنع لابقا نانل وا ریبعت ءاوذا هدننزو نافع |
 مک یوی واو بولوا هصبق یراراوبدو نیل هکرون د4 هطاوق لوشو ردهربعج یوم رون د4, یشکه ماقلاریصق |

 ON REE ةعاقهدنسار وتا رف هکر دی دآ لج ررب ندریم یتبربعجو هیلوا |[

 تقلخدب رول وا ما ثللذک هربعج و هعرص اذا هربعق هب رض لاش روان قلامر یه هدننز و هحرحد

 لا TE هنوناخ نانلوا رکذ ځد وب (ةتربمعا) روند هنوتاخ رودو نالوا مادنادوآ
 | كنەرجعج هدننزو رجاضح (رجاعطا) هعج اذا عاتلا عج لاق ردهنساتعم كمردکیرب هدنز و هجرحد

 اح ی لو بش پوزودداتروص نوک نوک ندرچخ روت د ەرادنىنلوش ردهدننزو بت |

 رون ده یثکدق هاتوکر ودو هدننز و رفعج (ردعطا)راردنا لک !هرکصندقدنل وا جر رار بوقارب هنا نکرد |
 رب هل هم لاذ یرذدعطارونل واقالطا هنتعاج س والان ٹالامن ةر ون هدننز و هرات (ةرداعباژ |



 - ۷۹۸ س ا

  E EATENنالفآ رماه لاق رد هتسانعم قا زا بوود هوا یر یتنکد هردصق قمروا همدآر |

 كراكن مان هني نالوا یسهقوشعم كف ورعمصخ مان یرذع لیجج هدننز وریپز (ریسطا مال امہ هل رحت ادا |

 نسخ و هنماوف نالواسوسحم كنس هذح ندنف رط دق را ناسا هدز و روفصع روم )دیسک یشادروق

r: قمالت وا یراوط هدننزو رشن (رشجا) دج و هرهظ ماوق یا هر ومسح نسحاام لاق روند یا قش | 

 ینسیروس تآو یعرالااهجرخا اذا لوالا بابلا نما زمشج "با ودلارشج لاق رد هنسانعم قم راقبچ هغالت وا نوا
 اهاعرف اها رز اذا لدم ارشح لاش ردهنسانعم قمتالت واهدقلار وا نامش بوراقبج هنک و كنه وا یسهفناط یود

 یانم هللا مشج هدننزو لیمفت(یشمت کر اذآ *یشلا مشج لاقب ردهنسانعم كلا كرت یی هنسنرب و هتي ماما

 ققاشو یافو مشج ییعع "یثلا رشجو باودلا رشجلاش ردفدام هدا لوا معناسنهدر 

 هوا هیکب والت وا هدناس رر یشاومو "با ود ینعد هلام لوش هلنیتصف ( رشا هغ رف اذا ءاب لا رمح

 بویلماشخا هدناس هلبا رله ود ولیللاب هلها ىلا عجرال هناکم ف یعر راص اذا رشج لام لاق هک |

 اسو مس ىلا نوعج رال تعب لبالاعم نوتس اوناکاذاارشج اوصصا لاق روند هتعاج و موق

 هکږد حراش + راهلوا شللا ادب دوجوو تنوشخ بودا رج یک شاط هکروند هراقچلاب نالوا

 ا رولوا ردصم هدروم یانعم مشجو * یهتنارولوا ید مسا هنوکو ار ز ردرصاق یرصق هردصم
 هتسانعم اجر روند همادآ نکرارشج و رج اک سن و هلیط ن نخ یا بابل مار لحاسلارشج ]
 وص سکوکر ول وا ردصم رشج واهل و یا عیرلا مثج رضناأم لاق روند هراهربس نشت هدنم وم راه و ۳

 ل ا رثج لجرلا رشج لاقب هنسانعم قفلقوغ و بونلتظاغ سس و بونلتوشخ هل بس هضرام یک یریثأت
 ورا ندنلها ب ویلماشخاهدناب هلا رام ود ځد وب هدننز وریما(یشطا )هت وص ظلغو هردص نشخاذا عبارا -

 نالوا هدسسو هت وشخ نالوا ضراع هلسبس هضراع ضعب هسکو کر دعما هدننزو هدع (ةرشلاا) روند همدآ ۰

 | کروک ذمرشج هدانعمو و یتوص ىف ةظلف و یردصف هن وشخ یاةرمشجدربلا نم یی اصالوقت روند هغلن وغو
 | در ر رهیانعم( روش )هت وص ظاغو ءردص نشخ اذا روشح وهف ل وهلا ءان یلعلج را رشج لاق رول واردصم
عب لاق روند" .ههود یلکر سکو ا نوغو كىو ردلوعفم مسا

 (سشجالا) فاح لاعس هبراص اذا روش ر
| 

 | روند «یثک نالوا تظلغ هدنسسو تنوشخه دنردص ردتفص ندنظفل رشج نالوا کدو

 | رشج لاق ردهنسانعم قلچآ یرب كط توکو س قفش هدننزو دومق (ر وش ا )بیک ءار جت روندءارشج

 ابصیتیدوس هودةضاخ لوق ىلع كمجما یتق ةو حایصاقلطم ( تی شادج)علط اذن والا تایوان وقت
 واخر و رددآ هلسقر 4 رشاح و زاوا فّرصتم لعق ندنآ نکل ردردضم هچرکر دهنسانعم كما
 خا هدناب هدننز وريم (یشلا) ردمدآماعط هن وکر و رونل وای الغا هلق ورم و هنق و رابن فصل هشاح و
 !تهدننزوناتک راشم ا)ر وند هلاوچ كوي ورو د هشکر ت نالوا ند رد ریشجن ویدنلوا ا

 لجر لاقر وند همدا ش غلق | ندنلها ھا زو مظعن( علا ززد هنبحاص قلراج قحا 7

 ا ) ةبعرمیا ةرمشحم لیخ لاق روند هنسپ روس تآ نالیرافیچهرباج هدننز و همظعم( رمتسلا)ب رغمیا
 2ا )ر دیس هک كن هک ی کیا هدنن زورمشح رشا ویا ردیعما كنب ردم لعل را وس ندنیئدح هدننزو ثدحم
 | یعولوط دوس هدننز ورشح رشج كن ره وج و هل وازلراوصناویحهدن آ هکر ون د هض وح لوش هدننز ورېښم
 | هل واهلا هل« یاحنال وا با وص دفع یل وقح و یا فتککس شج بط و لا هنم و ردهنسانعم قلوا ولسا

 یموقرم هسیا تغل هما راسو ینادیم + ردشللا دیلقت یییناهصالا ةزج هدیابو فلؤم هکرد حراش 7
 | هد ز و "رعشقم لا هزهش و هجم یاظ ( سما ) یہا رلیدلبا صیصت ود ردقل وا هلجج نالوا باوص و طیلفت و

 | كلام قرار یا تاک وا كل ا "مش یاقلا اب وکه کر ون د هب هسکنال واهدامآ هغل واریکس ش همدآ رب |

 ۳نچ هکر وند هنسیر وق سج نالق 3و هلن وکس كنيع و یصف كيج (رعطا) بصتنم كناک رش اذعم یا

 ردرب ج یعجج رد ردصلاب هیعسآوب و رونبد هنسحت لروناج ىج رره یبحاص بلخ هچخب لوق ىلع رونل واریبعت [

9 ۱ 3 HR كلل رت روناج یجترب ردلصا هکروا وا ردصم رعجو هوجن یاهرعج بئذلا و هرعب لهجا یر لاقت 
 ا هسح روکذلا فالتخالا ىلع وهاس رعج دوب (ةرعاطحا ) ىرخ اذا ثلاثلا بابلانم ارعج عبضلا ٠

 (رامجلاهدعتیاهرع برضلاق روند هربدهدنن زوو دعقم(رعلا لر ون د دنس هقلح رد لوقیلع هردو روند |
  OKلجر لا ۱ 1

 قا 00الف رون وا قالا همدآ نال واریثک و بلا یعبط تسوب و نایب
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 مشت لها هکر دت رابع ندهرب زج ىلا هدنسد شش بناح كط يع رح رار د ج د تاداعسلا را زچاکآ و و(تادلامنار از زا ۱
 از نالوا هي غو هبقرش هلغمل وا لدعا یساوهو بیطا تیاغب یارب رایدلیا راشعا ندار وا یدالب لوط ابا

 هب رانق الاح رلهطآوب رول وا تبان سو عرزالب هداروا تابوبح هلمباب و راهزاو نیحایر عاونا و راتاو هکاوف 1

 تشن ندارواشوق یرلکد.د ه رانق رار دیک بونلوض هدار وا ران وا رب رفس هطیحر ے کردی راکدتناربپعت یراهطآ |

 رازحو رازج و ردع” !هکرونددنیسک ام رخ هدننزو باک( راز ا )رد هدلبزت هدب رغم (یانغ رم یب راازج )لر دشمتا

 | ارازجوازازج وارزج للا رز دت لام هنا تک اج رخ هدنچسک امرخ رول واردصم یکر رج هلبصق كج |

 | اتاشتاذا ارزاحت لاق ردهنسانعم تاب رب هدننزو لعافت (رزاجلا) همرص اذا لوالاو ىناثلا بابلانم |
 | هکهلب وش رد هنسانعم كلنا لانق و كنج هرزوآ دش تیاغب هدنزو لعفت (رزهل )و هدنزو لاا را زج

 را مھوکر اا اور زن و لاننا فا ورجالات رم لر نو ګا تفایض مرویط و شوج و هدا

 هکانراراتوط هلترجاینآ هن رف لها هکر وند ه هسک لوش هدنتغل قا ع نعپ داوس لها هدننز وریما( ر زا )عابس

 هیلیا تیشمتو هراداو تیؤر ینیراتامدخو تام كرانامه راسو راندا دورو ندنرافرط یرااغآ ی وکو ىلا و
 (ةرزج)لردپ رع یسرافرب زکو رب زج ردف ورعمیرب زکه لو یر زک ی وکر رد اریبعت رب زکه دن رات ال و یل وطان لاج

 | هاقهتوا ندنرزوا هل سکو یصق كيج( ارد دآ هرد ر هد ديف هلا هفوکو مضومر هد همام هدننز و هفرغ |

 | هلا ر مسج ید یی هر طنق فل ومهچرک +ردروسجو ردرسجا یعج رونل واریبعتیربک هکر ون دهثیش قج هنل وا روبع
 |نوسلوا كسک و لرکو زود رکو ندهت و ندشاط كرك ردقلطم هدلامعتسا رج نکل ردشلنا فی مت
 هنوط رېن الثم ردصوصخ هننالوا كسکو ولرک ندشاط هلغل وا ربتعم عافترا و ماکحا هدنموهفم كنءرطتقو

 هلا یربک كوي ییهرطنقو كچوک یرسج یرمشحنزو زغد هرطنق بوند سسج 4 یربک یراقدروق هرژوآ |
 اعوضوم ندرجآو رجو رسج هنالوا ینبم هلعف رو عضو و ذاا ندحاولا و بشخ هداهتف فو ردشلنا مسفت

 قالطا ههود نالوا لکیهلا مظع رسج و ردح ورشم هد ده اده هیات هکهتت رونلوا قالطا هرطنق هنانلوا ذاخحا

Êقالطا 4 ودثاکرا نوز وا دوخاب كلغبا و روئل وا قالطا همدآ ردا دنلب الابو لاه ردهرسج یتؤم رونل وا  

 ردیدآ تعاجرب ندنس هلق هعاضق رسحو رونلوا قالطا هناوبحو ناسا ولتماصح اقلطمو رونل وا

 كيج یسهلج ردندیرع لاجر هک نب سجو براسح نب رسجو هل عیش نب سسجو هلع نت مچ و
 نسح نی رسجو دقرف نب سجو نارهز نب رج یدیفحو بهو نب رسجو ین راحلا سسجوبا و رد هیت
 كيج هدرنو نالوا باوص نکل ردیلوف نیئدحم ضعب هکهتن رده رسک كراوج یدارلا هللادبع نب مسج و
 روبص (روسطا) ردشللا ثیدح تیاور ند هشیاع ترضح ردن داق هئّدحمرب هجاجد تن هسج و ردهلیضف
 تراسج هکرونبد همدآ مادقمو ریلد و لیوط عاجش یاروسج لجر لا روند هرداج دنلبالاب یک مچ هدنن ز و

 دوعق (روسلجا) ردینج كنسهلک روسج هلنیتعض و هلنوکس كنيس و یم كوج (سسجا) ردذوخ ام ند هیتآ
 ةراسج و اروسج لحفلا رج لاق ردهنسانعم كلا كرت یفعشا ه هقان روغپ هدننزو همارک (ةراسطا) و هدننزو
 بویفقاص ییز وکن د هنسن ر هلغل وا ولکر و هکر د هنسانعم قل وا رل دو ذفان مدآ رب و با ملا كرت اذا ل والا بابلا نم
 نوک 2 نعي كلا هزافم عطق و ذغنو یضم اذا لجرلا سسج لا ردترابع ندقلوا رردلاصاکا

 | لا بس لاق رد هنسانعم قم روقیرک هوب رب و ابتربع اداة افق تاکو ا ت رسج لاق ردلمعتسم هزنانعم كك ا
 | باكرا ترستجا لاقي هةن اس یکی ربک ینابای دوب هدننز و لاعتفا6 راستجالاال رسجدقعاذا |
 | ةیفسلا تسمتجا لاقي ردلمعتسم هنسانعم لکا تب زاص ینکیربک هدنزو برد یکو اپت سجا عع ةزافلا ا
 ثاشیا (:رساصلا) و هلینوکس كنيسو یصق كيج (ة رسا )هتربعاذا ساسالا ى لاقهتضاخ و هتبکر اذا رحل
 بلق تّوق همدآرب هدنز و لیعفت(ربسهل ال ةيضام یا ة رسا و ةرسج ةقان لاق رول وا فصو 4 هقان هدنور و
 هدنساضف قشمد هل رسک كيج ( ن رسج هعع اذا الالف رسح لاق ردهنسانعم كم ردنلررلد هلکمر وا

 | لوق ىلع ردیعا ES لتق مالسلاهیلعو انینیلع ین یسومهدننزو روفیط (روسیج )رد دآ ه رق ا
 | دلو وزر قبس یظفل یسوم هکر د د حراش +ردروتبنح دوخاب ردروتبلج دوخاب رد هلا 4ل«#*یاح

 ردح ورشم هدنیبم نآرق یسهصق هکدتن هکردموسیم هرزوا قل وا یم مالغ یکیدلیا لتق لرضخ ترضح"
 لجرلارساح لاق ردهنسانعم قمت وط یراق وب یتشاب ندکلنید وحاب نادکلشکس س هدنز و لعافت( زاها )یا ]
 شاک لاق ةةة سا ثلیا مادقاو تارڪ هب هنس E هل راهظا ثارلد و ارک هسأر عفرو لواطت اذا |

 ۳ تر
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 | هب هسکر ب لوق یلعرد هنسانعم كمر دنر وس بوداز وا یتفح كمدآرب هدننز و هلعافم( 5 راحل ا )اکر ادتماع رج هعرجاذاءالا |
 [ هدقم ر اوهدای رد هلی وکسكن همت یازویصف كج ( رز ا )لءاناحوا هلطاماذ|ة راحته راح لاقت رد هنسانعم كلما تیانج
 [ یا دم دضقاثلا بابلا نم | رزج رحهلارزج لاق ردیلباقم "دم هکر دهنسانعم كمکچو رک رکصن دکد لک هلحاسوص
 نوک ان وک هدایفارغج بتکر دشل واربتح جرم دوهشم هدمزلفرح ردمولعم یدمورزج كنایرد فلخاذا عجر

 هکردهنمانع كمك رزج وردط وب رم هنتکر ح كسوابقوا هلبارق "هلخ ادمیرهظا ویوقا نکل ردراشلناطبر هبابسا

 ۰ ] قغاب بوشیوس هریوص و هعطفاذا لوالانم یتأی دقو یناثلا بابلانم ارزج "یشلا رزج لاق ردیعوضوم یانعم
 "1 هنیسانعم لعاف رونل وا قالطا هایرد رزج و بضن اذا اضیا نرو زلا نییابلانم ارزج ءالارزج لاق ردهنسانعم
 ؛مضومر هده دابرزجو هتیلخنمراش اذا لسعلارزج لاقم ردلهتس هنمانعم یغاصلاب ندنناوق یرآ و رد هغلابم
 هکر ون د هضرا لوش هلنیتحف رج! )هدننز و باتکر ولک هنسانعم رازح رزحو رددآ هیحا رب هدنساضق بلحو رد دآ

 هکر وند دهر زج رولیسکی دمكناب ردهدنآ هکر دض را نال وا هرجمارح دا رعرول وا عطقنم ورز میدم كب وصندنآ |

 رزکر ولل وا ریبعت ج واههدیکر ت هکر ديما وکی ناب ویناتسب ف ورعمرزج ورونل وا یبعت هطآ هدیکر آر در وهشم هلکنآ
 الو و ردعفان هرلهراب شلو وا یداعض كنقر و ردح یضیح مد و یّوقمیعاج و ردم یو رد زعم یسراف

 كنعوم ردیتبم هنظومم قلوا نابسج هففلزغو ر ونل واقالطا هنوبق زوم" رزج و ردتغل هد هل رسک
 هو شوحو هکر وند هنبرهراب تا لوشرزجو ردسبقل یدادغبلادمشن خاصندظافح هرزج و هلباه ردهرزج

 وشوح وهم روب بوبل زاغ و هود ص وصخ رانال وانادناخو فایضم هد هیلهاح راردبا عض و هریق نوجا كم
 -ردص وصح 4 هر وز قا لوو ىلع هنسانعمریعب روند 4 هودهدننز و روبص((روزطا ) یدنارار دبا تفایض

 "لوا هلکلیامسر هلی رابعة روزا ةقانلاب صاخ وا ريعبلا ر وزا فل ؤم + هلنیتعض رولک تارزجورزجوربازج
 ارد واسم یتناو رکذ روند هبه ود قج هنلزاغوب روزج هرزوا یناب كنه راس تاهما هکیدلاق یدنل وا هجرت

 بتعا هبلا لوپام راضعب و ردشلنا صیصخ هب هقان قجهنل زاغو راضعب رارید روزا تعر ردشوم ر وزج ظفل
 قالطاهدهران ویققج هنل وایذ ر وزجو ردلقح هد هنسیکیا یلوقكفل وم رلیدلیا قالطا روزج هبه ود اقلطم
 رد هنسانعم كمرب و نویف قج هن زافوب همآرب هل رسک كن هزم (رازجالا)هدننز و هرم ردهرزج یدرفم

 رجا لاق رد هنسانعم قفاح بولکی قو قجهلزافو كنهودو اه ذب ةاش هاطعا اذا انالف رزجا

 ۱ هل ناحاذا شا رزجا لاش ردلمعتسم هن انعم كلبا لولح یرامد یتاف و كمدآرپ و ځد نا هلناحاذا

 ال وهدننز ودادش را را ل هما رص یا هراز ج ناحاذ| لل ارز جا لا رد هنسانعم قاچ یتقوےسکك نامرخ و
 و سلج (رزحما) رون د هنتفرح یغلباصق هود هدننزو هباتک (ةرازطا روند هنناصقهود هدننزو تیکس
 ودنانلزاغوب هلیعص كيج (ةرازط او روندهر قج هنلزاغ و هود ردناکم سا

 ۳ هنن راقابآ و هنر نالیسک كنه

 :دلرب و هباصق یلباقترحا ردذ وخامندن و لوا یانعم روند هرجا نالیر و هناصف و رول وا قالطا

 !كضرا رب هدنساضقهرصبهر زج و ردن رابعندض را عطقنمندهرق هکروندهب هطهدننز وهنیفس(2 رزطا)

 هدلب كوپ هن هکر دریک عضوم ر هدنفلا را تا رف هلا هلجدهدننز ورو ةن زخ(روقةرب زج )لرد هدننیب هلبا با هرصب

 ۳1 )روند یرزجهدنبسناک او ردشلنا فیل أت ینا را ةب و صع وبا هکر دراو ینو دمے رات ص وصخ كن آ ردلقشم
 ارطا هلتهج تراظن و تفاطل نکل ردلکد طاح هلاوص هچرک ردهدلبرب هدنسهکل وا سلدنا (ءارضلنا
 2 یکیا هدنآ هکر دهر زجر هقشبهدرابکن ز ءارمطخ "هرزجو روند یر زج هدنتبسن كنوب رد هيم 3 ثعاپ یزامتما

 ۶ دهاحهدنسیق رش سا دنا رهسلی قالطاهربزج قیلخ سل دنا ورد رلهاشالقتسمیر ره ردلکد داغ کیک رد را و

 هديل دناهدننزو رف زا( رکشہ رب زج ل ردعض وم یکیا هدرصم ضرا (بهذلاةرب زجر)را رد | دا رم ینیدالب لا دبع

 ارد دلا هطاحا هدیه لاله هلجدرهن یساسضق هکرد هدلبرپ هدنسیلاعش لصوم (رمنناةریزج)) ردهدلبر
 ه ردنکسا هللا صم (اینس وقر زج )لر دنلایا رب هدرصم رابد(سصن یب "هرب زج )لر دتلاب ارب ہد رغم( كىرش هریزج))
 هطاحا یتفارطا هدقدشاطلی رددآ هل رپ هدرصم طاطسف و ردیدآ عض ومر هدهماع هر زج و رد هیحان ر هدننبب
 | ندا هطاحا تارف و هلجدرهن ندفرطرب و ماشرح هلبادنهرح (برعلاةربزج )لر ولاق هدنزرط هطآ هدنسهتروا هلکلیا

 | ندضرانال وا د ودحمردف هقا رع هرو ندهدج اض عو ردق هماش فارطا ندنییا ندعالوط دوخاب ردهکل وا |

 1 دنهرح ابونج و رددنه رګ یم هن وا هکن مرهرح اق رش هدایفارغج بتکو  رددح* نددحن هکر د چرته + ردنرابع ۱

 رد شمل وا فاضم هران آ هلفل وا برع یناکسهلج رد هدنلکش هر زج هکر دض را نال وا طاح هلا مزاق رحم اب ضو

 راز



 هام 9م هل وا هنسانعمه ر و رحم ه راج هکر دابن ارا رحم یا راح لپا لا هلوا ر ولیکچ هل ارالو ۱

 |( رحم )راردبا مضویروف رآ هن رز واكنآیرلکر دنانل واریبعت لطاه و هلشی رکی تعب ضرا وع هکر وند هکر دیر | 1

 سوگ ۷۵۵ بح

 هدینان و یجزنم فح یت < زرد نا هل قلاب نان وب یرابحاص تاد رفم الی لک یا ی هما درا لو
 ردشلنا ناب هلنایغنلابنالب یتعبیهامرامحراش وردشلیا لیصفت و د رار دسیاکهدناردنزامور ولس هد رص مو سر واس
 كع ا نم م عون وهوډچ دوهلا هم رح یشوه اغا لاقف ی را لک ان نع لتس 4نا سابعنا ثيدح قو ابتلا ىف لاق و

 | رود دغى وق از ونيت 5 6 ممد رجا ]لو هل ابدی دشت ونیتسسک فی ر الی ھام رام هيس رافل اب ىع و ةي هبشپ | ۱

 E هدننز و راح (نراحا# ردزوم#* .هلبا هز 4 ۵ هتلصوح یا هتل رج ینو هت رج ف هاقلا لا | ۱

 ممزاب رال زا تبع لما وعلا یهو دف دص ةرا الب الاف سیل + ثیدطا هنمو رول وا ندنلسق قفاد

 زوج HR را ]ءال ا لاقي رطلا یاة راحیل ا ت تیهتا لوقت رونل واقالطا هلو نا زا وه وص هّراجو |

 | | تیبط انوع دالا لافر ون لوا قالطاهرالوبو ردهدنس 4م ءا دراذع ررر رک هج نرالو هنشاب كند کون

 | ر رج و همام ز هلاوعدیاذلعرب ر اور رجنیبا ولخ م السلا هيلع ی لا لاقف ذمام ز هل دبعنب رب رجا وعزا بالا , نآ

 | یریج ا لا دبع ن رب رج و - هل ا رباج هللادبع ن ر رجوطقالارر رج و ررجوبا ردشفل و ادعس هد را هسک ضعب هلا

 انا وا لوا رببت ق و !یرلکد دز احهدن ےطس ران ریکر اکہ دنن زو "د م( رج ار دن دما رک باصصا هل راح نن س وان ر رج و

 هضاب یراکد د یس وا ناعص هو ناشکهک هدیسراف نع ہا رش لوق یلعروندهن س ورق لوک یئعی ءاعلا بابه باھ

 نوھكیدلب کیش وط هف رط رب ردضای ناشر .دنلکش لو ندنعاقنجا دی اصم بک ا وکدرخ ہدکلفرا ہک اکر وڈ

 هکر وند هح وص یول د تیانح و تند هدننزز : و هنفس 5 رب رجال ردیدآ عضومرب هدانم (شیکلا رحم ) یدنل واقالطا

 ٣ی هلروق هبانح واب :ذ یاهربغیلعاذک و ر رج هسفن ىلع رج لاش ردنا بذج و رج هن رز واریغدوخابی فن ااا

 | لباد هزم ۵ و قبح ود دشتكناركلذك( ڭا 7 SRE صف كيج( كا” رج نم زا رد هل وعفم

 كا رک یه ناد لف لوقترردکع دیرو وا ندنس ونوع کنس کرد هتسانعم كللحان ۾ لف بیج (كنر رج نمرو

 | ۷ هنظعا راح( راْطا و رد ذوخأم ندنسانعم بدج و رح كلحا نم یا كن رب رج نم ونا والا 9

 رددآ تاس عونر هدننز و راقرف ( راح رطا) "راح تا "یشلا اذه لاش رده دا € یاعت هکروسل وا دا را

 روند هنمرکدهلاه (ةراحرط ال روند هن زا وادعر و توصلاریثکی اراجرج لبا لاش روند هب هود ناغغاچ و

 | یربا هلیصف ك وج (رجارطا )رک ذیساکرد هنسانعمریج رج ورون د هه ود ناغ غاچ ځد و هل سبک رایج( رچ رجا )
 | یوص و رد هنسانعمه ورکو تعاج روج رجوردر وج رج ید رف ماه یارجا رج لب! لاقى ر ون دهرا هود ولتماک و

 | ی ر وکو كم هدنن زو طب الع( رجا رجا ) ةلم اکی ا ر وج رج ةئام لا رد هنساتعم ل ماکو مات ور وند هه ود كاب یسنج و
 | ءام لاق روند ه وص ناغلغاچ و روند هه ود نالوا را قوجیوص و باضض یا رجا رج ریعب لاق رون دهه ود

 یلکلرکت شیدشبد یکی یزغاو نجوم در بدم یلکق لوُهدننز و رع رج رطا  توصمیارجارج

 هد هز رسک كيج رون د هبه رس یراکدد هلق رونل وا ریبعت یس ه ص نم رخ رارکو د نم رخ هاکن !بوشوفهزوکوا هلغل وأ
 نالوا ادی ندنفرخ كن وص لیس( ر ورا ا )یکن القر ونل وا قالطا هنج و سنا هلیس هين هشت( نا رجالا )رد اج

 هتسهآو ضآیراتکر ح وریسهلغل وانا وارف كب هکر ول وا فصو هرکسع لوش ليس هين هغلاب(مرا رار وند هاچ

 ات كل ريسلا ةليقث یا ةرا رج ةبيتكل اش رارروتک بوکج هلت وعصیداتع و هذعقوچك هک بوک ه لوا هتسهآ
 ردیک تورو لره روس نغير وق هکر ددا برقع سنج رب هرا رج و برطاداتع رګ را رج شیج ساسالایف لاق

 رول وا قوچ هدنسهکل وا زا وها هدم برقعو ردلقح ءریثکت و ریغصت هلک عادا رب اهدننا ونع بربقع هلا یغصت فل ؤم |
 یسهروص هکر دم دا هربسف ورعم هلی رسک رایج (یج را )و( رج را )رد دآ هیحان رب هد هب هرا رج وردلانق كب

 ردیعما یملق كن هسک ما مثعجن ثالامنب قارس ن نج راادبع هدنز و م 14 ا ر رونل واریبعت یسهمد و

 ۰ ییزاوآ یعقدودهدنزوهرظرغ(ةرج را ردیدآی لق كاهش ن ثراذح ان ةبيتع هدننزوو طح هلنیتصتف 6 رسما وذ )و |

 | ردشلنا سفت هرزوا هحشاسم فل وم هترصح ین هتوص ددر اذاربعبلا رج رج لاق ردهنسانعم كلتا دیدرت هدن زاغ و |

 ۱ هزاغو وص و هقلح ف هبصاذاءالا رج رج لاق ردبج وم یکم ریج ریج هکر رد هنسانمم كکود وص هزاغوبهرجښ رج و|

 كمروجاوص هع سر و همدآر و هقلح ف عدت وصاذا بارلا رج رج لاق ردهنسانعمكلسس رج رج نکر دنا لوزا |

 ردفدا مهدل وا یانعمیکیا هلا هرج رج هدنز و لزل( رج رحال ةفصلا كلت ىلع هاقس اذا هرج رج لاقب رد هتسانعم |

 اد رح رج لاق ز د عناق تا ا اص رءرب دنلسس دن وق دوق هلص زاب ورج رج یی ال جم ویا



 ۳ ۷۹ ۶ سس

 | روند a EE اپ دیا ز نوا لج تدم كنسق تآ کرد حراش × اف ریه دحادمب اهدل و

 | لاق ردهنسانعمكمر وک ییآز وقطندلج تدم یم قنا وسن تلذک "رج ورول وا ولت وق تیاغب نولوفهدنروصو و
 ۳ ۱ لاق ردنرابعندهانکو هنتف رح هکر دلهعتسم هنسانعم كل عا تیانج ورهشا ةعست ىلع اهتدالو تزاحاذا لا تاب

 ردعما هر رج و یتجاذا عا راو والا بابل رج عیب چو مطلب "رحم ةر رج هربغ ىلع و هسفن ىلع نالف رج

E ۱رد هثسانعم نکج ور یهنسنر هدرانو هلبلف هلاد ینا (راردجالا# و هدننزو لاعتفا 6 رازبجالا)  

 ریعبلا جا لاق ردهنسانعم مر ونک شی ناو روک شوک اجا و درج یتفع هردجا و یشلا جا لاق

 هنسانعم باذجن | كماکچ و هرج ینعع هرس لاقب ردهنسانعم بذج و "رج یخدوب (رارجتتسالا  ةرطاب یتا اذا

 رونل واریبعت هلا كمك هرب ییدکج ندنو رونل وا لاتا هنسنانعم قلو نام رف هلا دایقنا مامز ماستەمدآرب هلکلک

 رد هتسانعمتیذجو رج دوب هدننزو لیعفت ( ږرجلا ) هلتدقناف یسفننم هتنکما یا نالفل تررحتسا لوقت ۱
 لوس شلپاپ ندقاربط لحق كيج (2 را )لرد دآ هدلبرب هدماش لھ ( "رطانیع# هرج ییعع "یشلارّرج لا

 هل > ردرارج یغیص عج وزساهرد رج یسنج عج رول وا لباقیسمروتوکب وکج هللا لا هکر ونده یتسد
 ثعم تاکچ هدننز و لاعفنا < رارجنالا) رون دهکما شعثپ هدل وکه ص اخ لوق ىلع یک ر خر وند هکملا هرج و

 وب روپ قراتوا بویلش و نی رالوبیک ار لوق ىلع كقکیق ر هیلت واه ود یک "رج وبذا اذا ی ڈلا "رحجنا لاق
 ء۱ ینسانا كنسیر وای هود ځد و هل رسک ك ن هزم (رارجالا) تّرجیتعع لبالا تّرحجنا لاق تب

 دن ا كمروتک شب وک ناوبخو مضترب الثا هناس "قش اذا لیصفلا رجا لاش ردهنسانعم كلا قش

 دما اذآ نسرلا هّرجا لا ردهنسانعم كمردنروس بور دکج همدار ییهنسنر و ةّراب یتا اذا ریعبلا
 بودا نانعلا قلطم یهسک نالف یتعی هنسانعم ءاشام عنصب هکرت رار د هنسران الف "رجا هکردندلاثما هلتږسانموب

 نده و دمرارجاوردکمد نوسیرو ب وزک ك ره وروسینپیا نوسلشیا هس راشيا هن یدلیا لرت هنشاب یدنک

 اهدنناوخ و هل هرخا اذا ن دل اه رجا لاق رل تس هسانعم كمردتروسهرخآ تف و بور و تاهمرادتمرب

 الف رجا لاقب ردترابع ندکلیارا رجا یر دب بویعسک هکر دل مت هنسانعم كل عاد ورس و ینغت هلبا هعباتنم
 هدروا قارزمو ةعباتتم اناوصاو دفدرا مت اتوص لانغ اذا "ینافا ینّرحا ساسالایف لاق ایسا اذا |

 و رجا لاق ردلمعتسم هن انعم كم ردنروس هلکر تقرهل وا شملحناس بویمکج ورکی غار نم ندنرز وا
 ا ا ر یلوقنا و «یدل وارردنروسیسیدنکیغار زم همدا لوا کاب وکه رحم حرلا كرو |

e O); E ۱۰  

e 2ر aE ENS را ت e E 

 کوج هدنوب ردنا علب هن بویفیچیکز قاس بوراقیچوریکیهنسف یکیدلیا لکا ناو نالوا ا ۱

 نوچ رلکدتا رج وریکن دن رانطب ملا اذکو ی هلک ایف ریعبلا هب ضیفامیهو ر جرب بلا یظک لا رد راج |

 ا بوینیچ « وا یرب هدنزغآ ینآ ردق هک فلع یم“ ءود هکرونل وا قالطا هب همقلو هبیتغيچ لوش ه7 و
 رال وارچ وکب ووتهّرج و هغلع تق ویلا للعت ىلا ملا ىه وةر اب ريعبلا تب لا رد هغشب ندشیوکو رونو ۱

 ؟ردهسک لوش ءرطایذ نب بان و نونعظب و نوین ةعاج ىا ة رج ىلع ا لو ترا ج

 لرهس ندچ لهاهدنصوصخ ىح كنەدلب مانرهشدر هدچ هلغمل وا ندناصعا هنع هللایصر نام ترضح |

 رذرب ردنغل هلبصف و ای كج 6ا )رد هيا عار هرج تن موسو ردشلنا لنق یدنارکسعرس هکیلاطب
 لثلا هنمو حراشلا لاق * راردبا راکشوهآ هلکنآ رولوا یارب هدنس هتروا و غآ هدنجوا هکردجاغارپ هدنرادقم

 الا قاز ود هک بوک رول وا نک اس ه رکص بول وا برطضم هدکدش وډ هغاز ود وهآیتعب + اهلاس م ة را ص وان *

 ۱321 وز و + یمنا رولل ابری هدنقح ندا دایقنا یراچا هدعب ب ودا تفلاح و بصعترادقهرب را با همام

Gaنان [یسق 5 هغل وا یرلکیلد ىك ىز وساحیاج هدنید وبول وا ندرومد  | 
 ۱ نیبینح نسنخالا نیدیزپ و ردناقرب یک یسهناقس ناوجاب ردنا املا ےک هالرت هد رب یکیدنک ه وا یر بوربدل وط

 | زودیک نالبب عل سلماونوزوا هکردیع-| قلاب عونرب هل منک كنود دشم ءارو كيح» (یجا) ردن امص اه رج

 )]وولسز( 



e ۷۹۲ زقح 

 شاخ هلکنآ هکروند هلآ نانل واریبعت لاقخر هدیس راف هردنح عقاولایف رول وا ٴنظ برعم ندمس راف هدانعم و ۱ ۲ 1

 ردب ض ربع كلیا فرصت و تب رعت برع زدشه وا قالطا هد هنس هردنج دلحم هلتیسانمون راردا تخادرپ

 لاقن ردهنسانعم كعسک هلیوکس كنه لاذ و یصق كيج (رذجا) ردیاصع هنشيخ نب ةردنج هفاصرفوباو
 لوقیلع هنسالعم لصا روند هنداينب و هنکوک كنهنسنرب رذج و هعطقاذا لّوالا بابلا نم ارذج *یشلا رذج |

 ةبحما تلزت لاق ردم وس م هلم هع هدساسا + رول وا صاخ هدران و هکد وند هنساسا و لصا كیاسحو ؛لرک ذ و كناسل

 لوق یلع ردتغل هلرسک كيج هدرانو و روثلا اذه نرق رذج ظلغا امو هناسل رذج ظلغ و هلصایا هبلق رذج یف
 كسليا برض هنسفن یدنکی ددع نوا الثم یکیدید باسح لصا كفل قم هکیدلاق + رد هلآ رسک دنسانعم لصا |
 هنسفن یددع ج وا كلذکر ارد ځد ءادج و روزح هزو نالوا لصاح ردرذج ردب ورضم لصا هکن وا رول وازو |
 هلص ایا م وا دج وه رو ذی و هدملا اذه ونجم لاق . دما دج و روت ز وتل و راج جوا زول وا ومط هلا ب رض

 زرغم روند هنکو کكنوب رذح و هلصاتسا اذا ءرذج لاق رد هنسانعم كعس ؟ ندنکو کی هنر ردو ها

 ردهنسانعم تاک ندنک و وک هما یهنسنر دوب هل رسک كنم ره (راذجالا) ردروذج یعج هنسانعم قنعلا

 ( رذوطأ )و هدننز وردیح ( رذط و ردتغل هلبصق ت لاذ وهدننز وذفنق هلا هزه( رد ؤا ) هلص اتسااذا هرذجا لاق |

 ییعی هن دل و هیشح و هرش هسک لاذ و یصف كيج (رذوطا لو هدننز و بکو ک ( رذ واو هدننز و لفوف هلا واو |
 تاذیا رذح ةرق لاق روند هنغص یلیرواپ هدننز و نسح (رذح اال روند هنسیرواپ كناویح نانل وا ریبعتنغصا

 زا ریعشا ( رار ذجالا) عطقناف هعطق یا رذجناف هرذج لاق ردهنسانعم تلسک هدننزو لاعفنا (راذحتالا) رذوج |
 لج راا رأذج ا لاق ردهنسانعم كمکید یکد وع هنس وش راقن وجا كلتا هعصاخح بوش وکو س هلا هسک ر مدآ رهدننزو

 لطب مو تدن اذا تاسلا رأذجا لاق ردهنسانعم قلاق رودو بویفلیو نکل بوت تابنو بابسال بصتا ا3آ هل

 ردن دن قلاب هغ ردقكسونابق وا رول وا هایسهدناکشیرلب ع یکن زیر اهکر دیم اق لاب عون ر هدنز و هردیح (ةرذ یا
 یربارذح و ردنداعصاهدیسیکیا 'ینانکلا ردح ا نةمقلع و ردسقل یولبلا دایز ن هللادبعهدننزو مظعم € ر ذا

 بول وا زآ هدنفرط چا كن راکیکی راتا كنسهدوکو رون دهر ود وب زانقط نال و| نام ز د ینابره و نوغ و ېک قمم وط |
 روند همدآ یراینایره و نوغو یمهد وکی ج د و هدننز و ردح (رذیطا) رون دهه ود نال وا هدنرامج و هدفا رطا

 رد ےقتسمریغ مه وتهدهدامنال وا ددزنم هعس رو نکل ردشلنا تدنهدارو هلم و یرهوج رد هلا ه6 لاد و لوق ىلع

 جافا هرکصندکدلسک هکر وند هند قاد و روند هنل وا لوق ىلع هنلصا كئیشرب هدننزو روفصع (رومذطا)

 هذخا لا رونل وا لامتسا هنسانعم عیج و هلج هلا هقالع لواردریماذج یعج رولاقیک ل وتکد ج مو هدنک دز وا

 طبالع (رعاذطا ) ردفدا رم هديا یانعم هللا رومذج هل رسک كيج (رامذطا) هعیمج یا هریما ذح و هروم ذج
 كنار و یصف كيج « رل ا] دهعل عاطق یا ماذج لجر لا رونی ه هسک ندبا عطق كب قوتحو دهع هدننز و

 مه هد زاج رج و ه ذج اذا لو الا بابلانما رج *یشلا رج لقب رد هنسانعم مکچ هب ور نده وا هنسن ر هژیددشآ
 تكغاط " رج و روند هرابتسدلوب هکرول وا یسنج عج ندنظفل هّرج رج و ردیدآ عض وم رب بیرق هن راید یسهلیبق

 لبا لصارطا هدتفل بتکیتعب ردقلوا لبلا لصارلطا نالوا باوص دوخاب هنسانعم لبطالصا روند هند |
 را ءان هه یم“ ر ساشلا ردهنسانعم لبج هدننزو طبالع هکییسهلک لصا رطا ءا رف ماما هلغلوا موسم هلی رابع |

 هنا نالترصو روند هر هبکنا و روتجرجو ردشلنا تیاورو تد افع» هلکلیا مهف هرزوا قلوا لب لا لصا

 ندنسیت وص كن ریکس هودو ردف ورعم فرظ هکر وند هلډنزو روند ها یکلتو هنسانعم عبضلا رج روند
 قیلعت هنسوریک كنالا بوبوق تا شعشپ اک | ران وتاخ نالوا ربرفس هکر وند هفرظ هل وکر هدنزرط نایمش عونصم ۱
 یمهلوقم قردنوب هلکنآ رایعهچ ف لوشو ردا تکرح بونلاص هتوا یر هدر یکیدتکر رد
 لب الار ج لاق هنسانعم كمروس هحدتسهآ یرا وط رول وا ردصم رج و راردا دن بوراص یتاوداو 9

 رده انقم كنکی رمرانوا هلکغا راهم یاخرا ینکار لوق یلع كك ى رەالتوا ءودو اد ور اهقاس اذ | رج |
 اهها وفا یلع لبالا رحم نالف ساسالایف لاق یعرت اهبک ار اهکرت را یه و یار لبالا ترج لاق ۱

 2 زدهنسانعم كا قش یتناسل نوخنا نوسغا یسانا شوکه وداو لک ات یهو البلا رس اھب را ۷
 شید ۳ هرکصتدنمام یس هنس یییدل و هدنن راق هقان هبک و عضتر الثل هعشاذا لیصفلا ناسا ۱

 نیمی را وا نرهش وا ارهش ةنسلا ماعدعب اهدل و چ ماذا ةقانلا تّرج لاق ردهنسانعم كمروئوک ب وکح تونا

 ج ملاذا سرفلات" رج لاقب رد هنسانعم كمروتوکب وکچ هاکم انا عضو بور و هدیزندآ رنو يا کرامو ۱ 1

۱ 
 ل



 راود رنو هل اردچ هاعحاذا هل لج لا ردج لاقت رددتسانعمقلق ناشج و قیالهششر یهدآر و تلحاذادیلا | |

 ردهنسانعم كف یک هدنسهفرا بونلریس یراوبد دنکر و هط وح اذا رادطخا ردج لاق ردهنسانعم كمر وچ

 قل وا روک ذم تابن یراکدید ردج هدررب هل رسک كنەزم (رادجالا) رادطاب یراوت اذا لجرلا ردج لا

 كلا روهظ یکدوخن یشع كجاغآ و ردا هيف راص اذا ناكملا ردجا لاق ردنوجما تر وريص هزم ردهنسانعم

 لاش رد هنسانعم قمتج یک یردج یراجوا كتابا ندر و ص که رمن جرخ اذا را ردجا لاقت رد هنسانعم

 كېچ هلرحف ځد هدنروص یکیاتلاد و یصف و یعض كيج ( ۍردا) "ۍردج ا هلاک هس ور تعلطاذا تبنلارډجا

 روند هغج وچ شمراقيچ كچ هدننز و ظعم(ر دما )و( رودح ا )ر اقیچ هد راقج وچ هکر ون د هغجرابقنانلوازیبعت

 كچ هدننز و هبعلم (ةردحلا) رکداک ردجو رودحم وهف ردج و ٌیبصلا ردج لاقت ردندلیعفت یرب و ندیئالث یرب

 افیج ڪچ قجوچ هدننز و لیعفت (ربدحمل )لۍ رد اةریثکی اةردح ضرالاش روند هرب نال وا قوج یتلع
 ۳ ردفدا رم هدریخا یانعم یکیا هلا رادجاو رکذاک "یصلا ردج لاق رد نمضتم یرثکت ردهنسانعم

 ۲ كيج (ردلا) هدیش اذارا دم رذج لاق رد تتانفنقمایدنلب یراوبد و ردجا نعم تبثلا رذج و رجلا
 ۱ س دتحارج راي ند رض دوخاب قلخ هدندب روند هوو هژنیتصف (ردلا) ردهردج یدرفم رددآ تابترب

 1 ۱31 اق اللا ىد هرواو همرو ندبا روهظ هدزاغو و ردرادجا یعج هلاه ردهردج یدحاو رول وا ثداح

 ۳ دقعنمو رهاظ ادتا هدنکهچ كجو روند هن رثا قیرصا و هغرابق نالوا ثداح هدننوی كنعف كشاو

 ۱ ا لجیرا ولج لا دنیای قاچا روا هدنندب كناسا رولوا ردصم ردح و روند هب هبح نالوا

 رد قاری الاب" رهاذآ مرکلاردج لاقت رد هنسانعم قتوطزوب هغغلقا رب هصا و ردج ه جرخاذا عبارلا بابلانم

0 

 ردج هقنع قراص اذا لوالا بابل نهار ودج رام ا ردج لاق ردهنسانعمقلوو ایرنا قبصادوخابرواهدنن وب تاکشا

 قیلخو قیالورادج هبلوح یبدقراصاذا ر دج ناکملاش رون دهر نال واول را و دیفرطیکیاهدنز وریما(ریدحا)

 > یا! ذکب ر دج وه لاقهدننز و ءامرکر وکار دج ورد نور دج یجب ۍدن وا رک دیسهقالع ردهنسانعهراوازسو

 ۷ اقخناک ا اطا بابل نم ةرادج ذکب ردجب لاق زدهنسانعم قل وا را وازسوییالهدنزوهمارک ةرادطا)
 لاق رد هنسانعم لشاب هکر وکه دنلکش یردج یراجو ا كتابن هرادج وه ردجا وهوریلناب»ردج اام لاق وح راش ا لاق

 ۱ لاق ر ردکع د تقابل لها( ر ودحما) و هلیصف تلاد و ك2( ةر دحل ال "یردلا امناک هس ور تعلطاذاةرادج تبنلاردج
 اع هلص* و هنبج هنبحالثم ردع وضوم هنسانعمهدام *یعادو ثعاب هغیص و لصا هل یا رودح و لعف نا رد هنا

 FE هنلعف كموق صلع ییسبدنکه کر دراو دادعتسا و تلصخر هدن تلخ وه ردح سبد ردکعدیعاد و ثعاب

 ] رطح (ة ر دلا ) ردل وعفم ندیدعتم لعفهداروب رودح و ردکع د تقال لها یل ام هکر دکعدردنعاب هنغل را وازسو

 ةعمبطیا هم رک ةر دج هب لاق ردهنسانعتعیبطو تشرسو رونل واقالطا هبهردنامو هلیغآ هکر دیفدا رمو هدننز و
 هبرقو هدنن هل هلا صح هلنیتکف (ردج) رداقشم هارو هن هکردندآهردرب هدزاج هدننزوهاتک (ةرادحا)

 ندنس هلسق دزا هلاک (تردبا) یکی ردبح روند یردیج هرزوا سابق ریغو روند یردج هدنتبسن ردندآ

 دو ریخت وا هع هلناهردج هلی راغ ان رانا یهطحو رج لوق ىلع ییراو د كنهمظعم ۀبمکر دیدآ تعاجیر

 یباذا ءانبلا ردتجا لاقت ردهنسانعم قعاب راود هدننزو لاعتفا (رادتجالا ردیبقل یسهدلاو كم لک نخ یصف

 ۱ رونید هب یک هماقلا ریصق رودوب هدننزو نارتیش (ناردیطا) و ( "ورد )و هدننزو زدیح )ندی ا زاد |

 رونل واقالطا 4 یشک زسلچ ملل لیلق ید ویدنل وا رک دهکردکعد شا ردشفاب و شفلف قبال :دنسف رب( نودجا) |

 هدننزو بارح (رادجلا) ردیدآ هاکارچرب هدننرق هنیدم هدنن زورد , (ردجوذ) ملا لیلق یا رودح لجر لاق

 | و رونل واریبعت قوب وا هکرونبد هلکیه هلپاب ندشاط نانل وا بصن نوچ“ هفاخا و عنم شوح و هدرالر :ولنیکا ۱
 قرع طخ لوا لا هلناصف (ءردجن ماع)) عابسال ةرج نه عدزلاف ب بصنام وه و رادقم هل سیل رادحاک نالف

 ۱ ردشل وا فاضمهلغل وا رای موب هدنسهدوک رد ردب كتعاج ر هلیعف كنهزمش 3 دجالا ماعز رد هسک ندابتک

 | هد وسرف و هد ادوخاي قتع شا زاب هدننزو هج رحد (قردنطا#) ردیاعع کرد هرس نا هل.ص كج (هردج)

 سردام ىلع قلا "صا اذا باتکلاردنج لاق ردهنسان انعم كلبا ح الص او دب در دلش  بوربدزک ف هن رز وا طخیسهلوقم

 نوسلوا هلتخادرپ هل رکو هلحالصا ین رک دهنسانعم كل هداما نیراکن و شف نالوا هد وشرف كشاف و هنم

 یم هل هردنج هکر دحراش »هب هب اهذدعب هیشو داما اذ اذا بوئلا ردنجلاقب روش وا قالطا ید ةکوت وا هلتنانموت

۱ 

 د(



 سگ ۷۹۱ =

 + ینکر ودو هلیصف تالاد و كيج ( ردحبآ) رون د هنوتاخ رود هلنیتعف 4 هربتجا) ردنغلهدهلبا هم یخ دمدنسیکیآ ۱
 قاراو و هع رصاذاهردحج لاق ردهنسانعم قملاچهر هدننزو هجرحد (هردجبا ) رددآلجرر رد و روند

 لاق رد هنسانعمقجوا بون ږد ندن رب یعسق شوق هدننز و ج رح دت ( ردص ال هج رح داذآ رد لا رد هنسانعم
 ملا هجم نیش ( رشا روند هناویح و ناسنا لکیهلا مظع هلبع كیج «ی دال راطف لرحنادا رناطلا ردح

 ۱ یراهغروبق و ون د هناویحو نانا تده ليف مظع یس هی ی ر ای رااصفم و یلکن رد و زانقط یسهدوک هدننز و طبالع
 ۱ دن راانعم سئاح هدننزو رفعج ( رشا ) هلباه رد هرشاحج یئنوم روند هلآ قلراو نالوا هصیقا

 ارد نسنممقلزو یسهحار كتا هلیخق كن همت یاخ و كج (رفبا) ردیدآ لجرو هدنزو ذغنق (سشس)

 هب هه ورکم هار نالک ن دنجرف كنم تروع ضعب رج و هتحار تّریفتاذا عبارلا بابلا نم ارضچ معگلا رج

 فوج رضج لاق رد هنسانعمقلوا شیکک یسی رج ا كني وق رخ و رول وا ید ردصم هدانعمو هکر دح راش» روند
 ی راوطو الخاذا نطبلا رخج لاقب ردهنسانعم قلوا شون ندماعط نراقو عسنا اذا روب لا بابلا نمارضج و

  بارطضابونقلاچ هوا یر هدن ران راقوصو بولوا ریغتم یا نم هلک ا وص نکیا هننراق جآ یتعپ نکیاشو یسیرجا ۱
 تب رشاذا منفلا ترضج لاقب ردهنسانعم كمنروک هدنتروص لوزهم و نویز ةلغل وا لاح هتسکش یشان ندنکیدلیا ۱

 | هنوتاخ نالوا یو دب یحرف هدنن ز و ءارج مارال ةفساخ ةرخج اهازف اهنوطب یف ءالآ ضحضخت نطب اخ لع

 .هدلبرب صوصخ هنس هلبق هنهشیبب ءارضج و ةه ورکم ةحار یارضج اهلبقف تناک اذا ءارضج ةأرما لاق روند
 كرچاماد بولوا راط و ةلفت ةعسا و یا ءارضج ةأرعا لاقب روند هنوتاخ نالوا یو دب یندب عسا ویفوجو رد ذآ ۰
 هدننز و فتک < رنآ) صهرو صاف و ةقبض تناک اذاءارضج نبع لا رول وا فصو هزوک نالوا ولقایح و 9

 مس

 ۱ | همدا شل هح زا ینا كن رلقلی وا و نابج یا رحم لحر لاق روند ه هسک قفروق و روند همدآ لکاالا هم

 دز

 همدا تفابق د و هرهچ د و نیکرج و هلوا رصاق و زجاع ندهنسنره هکر وند همدآزغم هات لقعلا دساف و روند

 ۱ هبهردلوب (رخاجا ) عولا عیرسیا رخج لجرلاقب روند همدآ ناقیجا زیتو مت" یا رخج لجر لاق روند
 | لجرلا رخج لا ردهنسانعم كلغا عیسوت یتشاب كنببوق هدننزو رخف (رحا) مسا و یا رخاح داو لاقت روند
 | هل رسک كنهزمه (راخجالا) ردیدآ هب رقرب هدنساضق دنقرعم رج و هرب سر عسو اذا ثلاثلا بابلانم ارج

 نابلوا یوق راضجا و رنج ینمع رخج و لجرلا رضجا لاقن ردهنسانعم رج هدرانو هدننزو لیعفت (رض لو
 .مدآرب ورب مط ومریغ نم اریثکاءلم عین اذا لجرلا رجا لاق رد هنسانعم كما ادب وص قوج بوزاق همثآ ندر

 ۱ رجا لاق ردهنسانعم قلوا یود نیغلاق هرذق هحار هدالسا عضوم زونه هلکمالنا ایسا بونقاب یک یر ۱

 ۳۳ سا ج وزتاذا لج رلا رخ لاق رد هنسانعمقل نوناخنال واءارحج وهن قیفقن مل و هر د لسغاذا لج را

 | لاق رد هنسانعم كقک بولیکچ یب وص بولی راپ هلغم روق یراروماچنال وا هدنماكض وح هدنن ز و لعفت 6 رضا )
 | رفا اذا ضولا رج لاغ رد هنسانعم ققآ ب واق ییوص كضوجو هام هذ و هبط قلقتاذا ےک

 ولتماضضو یر ا تیاغب هدننز و طبالع (رداغا) و هدننزو یر دیح (یتر داال و هدننزو رفعج 6 ردا ) .ؤام |
 | یعچج هنسانعم طیاح روند هراوید هدننزو باتک (رادا) و هلی وکس ثلادو یصف كيج (ردلج) رونید همدآ

 .هروک هتناب كح راش+ هلبعض كيج رواکنا ردج و هلنیتعض ر واک ر دجو ردففخ هلن وکس كلادویعض كج رواکر دج |
 | ءروک های هد اصب كفلوم + یکن انطب ونطب ردیعج ردج ناردج و یکب تکو باتک ردیعج كرادج ردج |
 | وتت یانعم ندنسهدام رادج و رد هلب رابتعا هطاعما طیاح و عافتراو ون رادج نکل بوته هزاوید طباح و زادج |

 ۱ قالطا ردج هنابن نال وایان ندض را كلذک هدکدلیا روهظیرف هدرخ یکدوخ زردرصشا ردج یبمهن راشعا

 | ردقتشم ندرادج رون دهریصق ردیجو ردشف وا هبیشتهرصشرم هلباروک ذم رامتعا یخدنایبصل "یردجو رول وا
 رداهتنم یجدل وا هک اب وک یکیماهتناهرادج كئيشر ردلیعتسم هتسانعم اهتنم ربدج و ردشل وا هدایز فرحرب ام

 | ردجو ردرودجیعج رددآ تانرب صوصخ هلاسموق هدننزو رد ردج و +یهننا ردیتبمهکو یسانعقیقحو قبال ق

 ۱ هدنن د كغج وچ رول وا ردصم ردج و روندهنناحرب لراودو رون دهند راو دو رونل وا قالطا هب دبعک طح

 ددشيو لوهمباءان ىلع یبصلا ردجو هيف یردطا ردجلاق هن رلانعم قمرافیچ كچ قج وچو قنتیچ كچ 7
 | اردج رها ردج لا ردلمتسمهنسانعمقمتبج بور وشاب یکدوخن یشع كجاغا ردج و ردحم و رودح وهف

 ردلمعتسم هنسانعم یلشاب هغمقیچ هدنزرط یردج یرلج وا كتابن ندرب و صم اکہ رم جرخ اذا لّوالا بابلا نم |
 | تردج لاقب ردلمعتسم هنسانعم قمرابق ندلع تژک لاو یردطا هلاک هسؤر تعلط اذا تبثلا ردج لاق |



 ۳ ما
 نا روند یناربج هرزوا سایقربغ هدنتتسن زدهبرقرب دونم شات زارعا دژ نیلسغ (نبربج) ردندرلن ۲

 | قیرف هدشزو هی ا ) ردنداروا "یرعلا "یوعلاهتلاهبه ن دجا ردشللا طبض هلیصف كعج هطقن

 | هلی كنابربحم و ردمبقل مساقلانب یسوم نب دجا ندنیدحم و رونل وا ریبعت یجتقبچ هکر وند همدآ ناراص قةیچ و
 یماضعا ضعب بوش ود ندلحم كسک و رب هدنن وابص هروک هناب كحراش + ردسقل باطلا ن رع ن نج رلادبع

 رقلم هلکنا دعب نم هاکع دربحملا لبالأفت هدنراکد د سمکلا كيخا نبا ىلا یرظنا ه هصنح یس هع هلغم وا هتسکش
 ةالطا هنالسرا هدننزوّریکتم ( رج اا) ردسقل یناهفصالا ماصع نب دم ندنیثدح هدننزو مش (ربجا) یدل وا

 ردف ورعم دهاز راباج نب دم ردندیماسا (راباج )ل ردهبرقرب هدنساضق نیرح هدننزو دادش (رابجبابرلرونل وا

 فورعم وزج هدشدح معرد دحر 6 "یراجا) ردندننئدح راباج نب یکو ردشلنا تبع هل راتمضح یلبش

 هدننزو ه ورع یملایطلا ةيوربج نن فسو و ردیسیوار ضایع یاق یرباجا نسخا ن دمو ردربحاص

 س ن نورج و یولبلا یسیع نیا هدنزو نوه> (نوربجر) رد معاشر هدننزو ناغک (ناربج) ردنیئدح
 بط 6 هرباج )لو (ةروبحما ارد راثدح نوربج ن نایفسنب ثراولادبع ورابطادبع ن نوربج وی رمضحطا
 دنآ ردنابن عافنرب فورعم هلعما وب ءابطالانیب هلیصصف كنهزمه (رابجتالا) ردندنساعما كنهرّونم ةنیدم

 ۲6 رثاح) ربصق یازیج لچر لاق روند ه یثکر ودو هدننزو ردیح هلا هبقوف یان ( ریا ) رونلوا ذاا
 روند هناکم لوش هدننز و فتک (زِحا) رد دوم وبا هکردمالسلا هيلع حوت نب ماس نب مرا نیا هلبا هثلثم

 دم هل ( راس ) ۃراج وا میس هطلاخ بارت هیف یا رنج ناکم لاق هلوا طلتح قلشاط لوق ىلع قلقا روچ

 ردندتمارك بابرا هکدیاعلا ثدحا e لاص ندم نب حاصر ددا ه رق ر هدنساضق اراخ هدننزو

 قمی یرایدنک ةرروناج یمهلوقم عابس و تارشح هلن وکس كن هل یاح و یم كيج (رس۱) ردنداروا
 رد راجا و هدننز و هبنع رده رحج یعجج رونل وا ریبعت نا هکر وند هر ره ییعب هئیش ره یراکذتا ذاختا و رفح نوجا
 هللایض رةشباعلوق هنم وح راشلا لاق +هنار حجو هرج بضل لخد لاق رون د هنا ځد و هدننز وناڅع( نا رححاو
 دعب ةمرطأ ىف نانالا عقجاینعب ربدلاو جرفلادبرب ةثنلا ىلعنونلارسکبیور (نا رسا مرحةأرملا تضاح اذا)ابنع

 رک هنا روناچ هلن وکس كناحو یصث كيج (رص۱) جرفلاد ر نونلامضب یور وامه دحا یف ةمرطاتناکام
 هتسانعف ققوص ها بوریجاق یروناح و رحجا لخداذا ثلاثلا بابلانم ارج بضلا رحچ لاق رد هنسانعم

  EERرهجا لاقت رد هتسانعم كم نیا وناح هدننزو  | aهذا اذا 0
 لا یهو ةرسجا ماع تتا لا ردزاج هد هلبصت كناح رونل وا قالطا هب هنس نالوا دددش و طق تیاغب هدننز و ۱

 ةر یا ءارسچ نبع لاق رولوا فص و هزوک روتچ قیناب یرجما هدننزو ءارج (ءارصجا و طفلا ةدیدشلا
 عقب یا ةيراحج رب لا رونلوا قالطا هناویح زانقط یلهدوک یلکن ردو بص هدننزو هطبالع (نیراعجا)

 اف لخاودلا یا رحاوج ماوه لاق روند هراروناج نالوا رونلزک بوریک هنرلنا (رحاوطا ) قلما
 هدنن زو هجرحد (تمرصجا) رونلوا قالطا هنآ وحو ناسنا نالوا ردنا فلت اعادندن رابه و قیفر (رحاحا) | 1

 هر قجهنفص هننزو رظنم ( رس ) قالا ءوس یا ةمرسچ هب لا ردد از ی ردهنسانعم قلا ءوس قلی وخد

 | یا مهرحاج یف اولخد لاش ردرحاج یعچچ ردهن رانعم نمکمو ام رونید هرب قجهنلوصوپو ملاجمم 
 لوق ىلع یک ینالسرایکروند هب یش ؟نامزدو یربا و رد دآ تابنرب هلنرمسکكناحو كيج (رابنسا) مهنماکمو

۱ e دمراصس اور ر ا ودر ع او وج وب نیلمشو كند وك دز عساوو مظعفوج | 

( 73 ) 



 یک ۷۸۵ قم

 "عانس ازابح و رونل وأ ى الطا همدآ نالوا دنلب الاب ویوف و مظعو "قحرغ ین لاتف یارابح وه لاق رونل وا | قالطا |

 هیلح مانارطف یئراح ن رابج ردن د اص ا ثراخا ن رابجو رضنرابجو یلسنیرابج ورک ان زابج ردندلاحر
 هنجاغآ امرخ نالوانوزوا و مک رابجو ردندحم یئاطلارابجو رایدروی هیع هلا رابط دبع یراترضح مالا
 هدن رز وا یدنکن وچ ا هسکرب ندنربک لا هکر وند هب هسکر کتمو نیبدوخ لوشو ردتفل هد هلم هدنو رونل وا قالطا
 | یکیدلیداه رکو اعوطارهق واربج هدک د شنب جوک بول واهدنس هباثم*یشالهدندنع یدنکس کر ه هلوا راتب قوتحو قح |

 0 | هرکه ل رایج مارا )و ( تیبا لاقح هیلع دحال یرب ال کتیا رابجوهلاَه هلوا رداقاذم یارجا بول آ |

 (یورببا)و هل کف كنهددشموا و و یم كنار و نیت (م ورا )و هلنیتحف (فی ربط او هلنیت رسک( ةي ریا )و |
 هلدندشت واو و یعط كنار (ة ورا )و هدننز و هه ربص (ة رال و هدننزو تومظع (ت ورال و هلتیتصق |
 3 هلبمط كنددنشم یابو كيج (ةروبا) و هدد دشت كنابو یصتق كيج (ةروّا) و هدنزو راکذت (رابتا)و |
 ظعو رکر دلکد فرصشلعف ند رانو ردنصتم ی هفلابم رد ردصم ج وا نوا یوم هلیعط كيج (توربطا)ل و

 ۱ مظعا سومان هکر دعا فورعمتشرف هلن وکس كن ویعق كيج (لئاربج رد هسانعمتلالج و
 | یک لیعربج هاب لیربجو زساپ وهلا هزم لئربج ردراو تغل ترد نوا هدرو نم جم زد هراس راو دبع ربج |

 ل ارجو یک ل عاربج لئاربج و یک ل ب وع هلی كيج لیربج و هلمال د دشت وهزمش لئربج و هدنن ز ول قزح لی ريج و |
 یک لا رط لا ربجویک لاعزخ لاربجویکب لعربج هر د دشت كم الووکس كناب و یصق كيج لئربجو یک لیعارج
 هلو و یخ كيج نی ریجوهدنن ز و لیبسلس هلن ابلی ربج و هلا هح وتفم یابلیربج و هلا هنک اسیایزسهزم* لیربج و
 ناب د| ]ەنسانعم ناب اءانف :فرون ده دص ینال وا هدنفا رطا هربقم هدنن ز و با (رابخا زرد هل رسک ك ی ج نیربچ و

 ۱  صاصقو تیدبرطا رابج و الطابو اردهیا ارابج همد بهذ لاش رد هنسانعم هد وهب ولطاب ورده هدنز وبآرغ
 .ندهنسلر و رونلوا قالطا رابج هئیش نالوا تالهم و دسفمره و روند هنوص لیسو رونلوا قالطا هناق نابل وا
 ۱  كننوکاثلثرابجویدنلوا رکدهدنسهداماف هوالخ و "یر یارابجو ةوالخ هنمات !لاق رون ده دسک نالوا همذلا یر

ان (هبحن راحال رددآ كوصر هدن درود ممام نت سیجون و ردتغل هد هل رسک ڭ يج ردیم دق ےسا
 تر كر ن

۳ 

 0 هکزالبیصب هکر ديما قرابهدننزو هلیفس (ةریبطا)وهدنز و هاتک ة رابط )ردنا عوجریج ردریاجوبا یسهنک
 | لاق هنمو روند هرا هتخن یرافدراص یاضعاقعیجو قیرق هدن د هریبج و ررزوک زت بر ناو روند |

 ردندیاصصا کردی ها رز نا ردهدننزو ماند وخا هتک هرابج )مال امم ربحت یت ولا نادیعلا یهو ریبخا یلع حح

 مح را دبع ن باهت ولا دبع ندمالعاردهر وج لوق یلعردیدآ 4 رقر دوخابر نر هدنارت قشمدهدنزورهوج(ی وج |

 | ېګ ندم نب نجرلادبعندننثدح روش دید نار وجهدتبسناکا و ردنداروا نار وا دز ن هللادبع ن دج او |
 ردندا روا یر وادم نب ېلع ندم ندمالعا ردیدآهرقرب هدنساضق رواسنر وجو ردندارواخد ۍتآر ولا |

 ر دیسراف ظفل ردح هدیسیکیا ز سای( رابوج ]لو هلبن وکس كنا و یعط كوج ( راب وج )ر د دآ ه رق ر هدندا وسدادغب و |
 تاره هدناسارخرول وا كم د ریغصلا رهنلا لیسم بیک لادعب هلغمل وا هنسانعم یوج لینمرابو قمرا كچ وک ا |

 دنقرعم راب وج وردنداروا یدبارلیا ثیداحا عضو هک عاص ولا یه لا دبعنیدجا ردشل وا مع هه رق ر هدنساضق ۱

 "یرسلان دم رددآ هلحمر هدنرهش فسنو ردنداروایدنقرعسلا "یلعن نسما "یلعوا رددآ ه رقرپ هدنساضق |

 د ن نج رادبع ناعما بحاص ردیدآهرقربهدنرهشورم و ردنداروا ردیسب وار یر ماما هک ت دحمان دابع ن

 ردندار وا طظفاحا هات وک ن د نب لیل ادبع وراسعا لعن دمر د دا هلع ر هدناهفصاوردندار وا نج رلادبع ن |
 | ەدننزۇەمام (هرابجإ) و(راح)ردندا روا هحل ین ان ةیلط ندمالعا ردیدآ عض ومر هدنساضق ناجرجراب وجو |

 هدننز وهم (هربج)ومدنن زو ین ز(یبج) وهدننزود ادش (رابج )ر دنن زور ټه نج ) ر دنر تک( 9 ۱

 رفن شبهدنن ز وربص رج ردیعما مارک ة باعص رفن یکیایمرکی ( راج )ر دندلاجر ءاعا هلیسهینب رغصم (رییوج)ل و |
 ندو هرابج نن یسومن نارو رد راعما هاڪ رفن ر هدنز و هاتک (هرابج) ورفنزکس هدننزو ربز (ریبج)لو |
 ردندشداحاةاور هکر د هفو رعمیوناپندنیعبات عابنا هکر دت ات نم دم تن هدننز و هم (یربج) رد راثدحهرابج نب رفعج |

 ردهدننزو هنیفس هکنیصخ انا ةريبجووا و هدننز وریبز (ریبج وا رد هیعبات عاش ه ولبلارغیض ییا تب هربجو
 | که ریبخ ن دم نب "لع نب دجا و ردثدح هریبج ناز یدنل وا فالتخا هدنتبص احلا ةریبج و اردن دا ا |

 ردتعاج ر ندنیثدح هدهرصب هدشزو نو رب ز (نآوریبطا# رديه لرکاسع نا ردهدشزو هنیهج |

 یسیع نفسو نب هللادبع و لیعع"ا ولغوا و ریبج ن دايز ن هللادبع ن دیعس رد راب وسنه د وی ن تی 1



 ا ۸ =

 | رد ا تاک ناشغ بونلوب لوک هی لع اار ود همدآ ولتماعط هدولنو هدننزو فتک |

 | هنسانعم صصخ روند هغمناقبط هنسذ دا ناشیج یار مایا هذخا لاق رد نېم هنغیدل وا هللوص عفر

 ۱ و واثداح ندهیسفن تالاح یم هل وقم بضغ هکر وند هنیفب کیک قلقناب و ترارح نالوا ضرام هزاغو و ۱
 ا ا کرک تولا یزاجوب رول وام رامندکم هنسن ولغابكی هکردنلاحرب هبلش هتض وج

 OE اج ا )م یدلا لک | نم هيف ةض وج هبشوا قلا رحوه ور السا ینذخا

 ] دوجورژجور اجور اج تیغ لاقى رون دهرومخبناوارف كيهدنز و فج( ر وا ا) وهدننز ودر( زۇ ا ودننز و
 را قردنوننرم هدنسهدامروجهدح اعص زد هلدېمندهزم* ارهاظ هلغل واهلا هددشم وا ور وج هدار و ربثکر ب خیا

 ضغ ادا عبارلابابلانم ار ًاحلجرلاریجلاش هنسانعمقلاق بوناقیط هنسن رب هدنسکو کو رج اكمدآر رول واردصم

 ءان هتسهطاعروثل وا قالطا هنشهضرام لاهسا و ف نالوا یلوتسم كن هناسنا هدنزو باغ (را ۋا هردضق

 قارقرد هتل اتهم كلن وت یغیربق نیمی رد هنسانعم مکه فالخ هدننز وربص (بعال حالسلاو ولا یا را ءنخ الاغ
 كفلوم × + لص یا هرمکدض لوالا تابلا نمار مظعلاربج لاق یک ك لا داننکی اق قیربقوكلوت بو راض یکک
 اصا هح اکر دع وض وم هنسانعم كاتا حالصا یی هن فر لب ءوبش اند چ شور هروک هننابهدرباصب

 سا ہد د رج رهف یهاکو هکر بسع لکلهسایو ریسک "لکرباحاب هنعالک هللا یضر "ىلع لوق دنمو رونلوا لامعتسا هد درحم

 ی کی سانرونلواقالطا ههاشدانر بج و یپتنا ردبعشنمندنوب یناعم ر اسو هعضبوفتالوربج الا ید | هنعورونلوا

 سپ هنسانعم دبع رونلوا قالطا هلوف و ردندنلببق لدع لجروب و نوع :دایا حالصا دوخاب رهق هرز وا یدارم
 ۱ رونل وا قالطاهمدآ ردا و میهشربج و ردمسمریغ یتیدض هلغل وا هنسانعم لوعف هداروربج نکل رول وا نددادضا

 روثل وا قالطاربج ید همالغ و رک ذیساک ردیلباقم هر دق هتربج رون د هنلباقم ردقربج و عاص یاربج لجر لا
 ((ربجر) و ردندنیثدح رج ن دهاح ردندلاحر ءاعهاربج و روند هد هنسهراب حافآ قجهراص ققیج قیربق ینعیدوع و

 لاقب رد هنسانعم تا حالصا ب وراص یکیک قیریقرول واردصم هدنزو هباتک(هرابجلوهدنن زودوعف(روبجال و

 لام ءاطعا نکیآربتق لوق ىلع كلما ناسحا هرتقو ريلصا اذا لوهحلا یلعربغ ةرابجو | زوبج و اربج مظعلاربج

 9 هردزا هنسذرب یعدآرب ربجو رقف دعب هانغا وا هیلا نسحا اذاربقفلا رج لاقت ردلمعتسم دنسانعم كلا نیکنز هلکطیا
 یحدوبهدن زو لیعفت تار ههرک | اذا مالا یلع انالفربج لاقت ردهتسانعم لقلشبایاروز ییعب كما ءارکا

 1 «دابجالا)رج ینعم ریقفلا و مظعلا رہج لاقن رده رانعم كیا رادلام یریقف و قفل وکو ا بوراص یکیک قنص

 رب وږ هربجو ریقفلاو مهلا رن لات رج رم واطم ندریب گو ربج هدننزو لعفت ملا ) و هدننزو لاعفنا
 ۱ ارش لاق ردهنسانعم قفلفارپ بورشب جاغا وریکت اذا لجرلا ربت لاق ردهنسانعم كفلربکر بحت و
 ردهنسانعم قلوا اص هغمالتوا هجرادقمر بورشپ رارکت هرکصندقدنالتوا هعفدر راجو قرواو ّضخا

 اذا ضیرلاربحت لاق ردهنسانعم قلوا لاصثوخ بولو تقافا هتسخو البلق ملص مث لکا اذا الکلاربجت لاق
 سون ندیکندنلا كمدآرب و هباصا اذا الام لج لا ربحت لاقب ردهنسانعم قذوا لئا هلام هسکر و هلاح لم
 رګ و ريج هدنزو لاعتفا (رامتجالا) دنع "تهذام هيلا داع اذا لحرلا رب لاق ردهنسانعم كمريك هنلا هن

 ربتجاف ریقفلا رج لاقب رول وا ع واطم هنس هلک ربج هکر د هنسانعم قلوا یتغ نکیاربتف وربح هربتجا لاق رد هنسانعم

 | ءارکا 4 هتسنر مدار ییکربج هلبرمنک كنهزمه (رابجالا )رې ساف هرج لاقت رد هنسانعم رابتجا (رابعسالا)
 [ ردهنسانعم كلثا تبسن هربج یمدآرب و ههرک اذا مالا یلع هربجا لاقب ردهنسانعم قمردنوط یکاروزو كما

 رداطخ ونا ینوکسكناب هدن و ردیلباقم هر دق هلیسهصف كناب و كیح ( بریا ربا ىلا هبسناذا ان الفریجا لاق

 ١ | یتردق نددابع یسهشاط هرج ردییبم هجا ودزا و هلکاشم هنظف) هب ردق یحصف رداوص نوک ناب اب

 | هلهارک اوربج هللا فرطنم ردهدنس هباثم یرارطضا هشعر لاعفا نالوا رداص ندناسنا رارداث یرامتخا و

 | ندنسهنافص ءاعمآكنالع و لجقح یبحاص تزع و رهق و تمظع و ولع هدننز وراهف (رابطا) رايد د رول وا رداص
 هازوجو هدننزو تیکس روند ید رببج هک هن رونل وا قالطا هدرفهو یتاعره ندقولخم رابچو ردش مش مسارب
 | شردلاق قاموجر هدنلا و هرزوا قایآ ر دنیا كتروصرب هدنجر هازوج هکلب هکر د میره« ردیعفا كنجرب

 | ناش وط ر هدنغلارا یسهچ راب یکیا وردب | نایرج قصالم هنفرطغاصند رارهنردهدنتنیه ردنا برض هلعثخ هب هکر |
 | الصا کر ول وا فص و هلکوک نیکتس لوش رابج و ردعقاو هدنسوبونج كنهقطنم هموق رم تروص و ردرا ویتروص

 ۱ | وچ ندباسوفن لک هر قمن اعاد وة جزا هاخ.دن ال نک ازا راب باق لاق مچ وا لخادیرنآ تقفش و جراکا

 ) قالطا ( 



is.مهدیسیا موقلا روث وه لاق رونلوا یتالطا هننزنهم و دیس كموفر (رور و دد قوم ردنیم  
 نکو ډزو كباوص نکنوصو اقلطم و روند های نالوا رو هر

 قالطاهنفالزق نالوا هدنبان هلناصحه و رشن كتفش هدقفا و نونا یاروثلا هباصا لاق رون دهکلیلد و رون د هئیش

 رو و قجایا روئوهلاس رونل وا قالطا همدآ زغع و قجاو هيف ةرتاثلا هترجیا قفشلا رو طقسلا رونل وا
 هلدیعسن مام رولو ردقجهلوا جریصکیا ردن وسم یتروص رو ندبک ایک ءدنآکربدآ كجر ر هدف
 هدندالب ه مو ردندهلببق لوا دیعس نب نایفس ثدحمو ماما ردیعما كن رد هلبقرب ندرضم و ردیعما یسرف

 اھذا نبینا یان دارم ردهدنآ هراغم نالواروک ذم هدنیبم لیت هکردیدآ كغاطرب هدهکمو ردیعسا یداورب ۱

 اکا ةانمدبع نرو بول وایدآ كغاط لعطا روند ید لیلا روئاکاو ردراغ نالواروک ذم هدننآ هی راغلایف |

 كغاطرب یخدهدهندم رو و یدامزال كند روٹ لحطا هدتروص و نکل ردشملوا بوسام هنسدنک هلغل وا لزا |

 "نا مالعالارباک |نمهریغو مالس ندسع یا لوقاماو روت یلاریعنیبام مرح دنا ج ثب یدحخا هنمو ردبدآ
 مان رو ندغاط مانربع یسهزوح هر ونعمة ندم عب دیج ریغف ةکع وهامنا اروُن ال دحا ىلا با وصلا و فيت اذه
 رویلا هلغل وا هد هکمرول ردقوب غاط مان روث هدهرّونم ةندم مالعارب اک | راسو دبع وبا ردم مرح ردق هغاط |

 ثدحو مامااربز ردلکداح ودیج یرامالک وب هلبراع دردراشلا فیت رب وار هکر دیفعص» كنس هلک دحا یلایم هلک :
 رخ هرزوا هجوو اکب كرهیلیا تیاور ندندحمان یرصبلا مالسلادبع دمع وبا ظفاح ىلعبلا عاجش حیش دهازو |

 دعب ةرمو رار د روث اکا هکردرا و غاط كچ وکر هدنساذح لئام هنس هسک | كنغاط دحا هدهنندم هکردشمر و

 | تغیدل وا غاط كچوکرب هدنمان روث هداروا هل هدیدلیا لاؤس ندربرع نالوا هاک ۲ بروم ضرا یرخا |
 كلیا تیاور ردهقث و ظفاح هک ن ددم نالوا یردب یدنک "یرطلا ندلا فیفع حش هقشب ندن و ریدلیا رابخا |

 لها رونل وا هيم روث هکردراو غاط كچ وکی مرکدرب هدنفلخ نال وا یلاعش كنغاطدحا هکیدلیا رب رګ کپ هرزوآ

 لجرااروث لاق رد هن رلانعم ناروئورو ځد وب هدننز ولعفت ( رو ثتل ال رد رامولعم فلس نع افلخ هل كنەنىدم |
 هه ادا هه و هاو هراثآلاق ردیدمتم هن رلانعم قمروف زو و قغ زو ربك تموم (ةراتالاز رات ىع |

  ندهزمشءاه هک وقهزه ردمزالقلواهرثآ هلبادم هروک اکا نکل ردیولقم یلوقهرثا كم هدارو هکر د حراش |

 رد ملکتم ندهراثا هکهلغل وام وسره هلیترابع هتج یا هتژتساو دسالا و ديصلاترثا و هدساسا ردیآ ندنآ ردلدب |

 ردشلیا تبث هدنناونع الث هلباغیز هتبیغ ندمکتم فلوم ارهاظ ندنفیدل واموسم هن وکو یخدهدراذخ ام یاس
 هنسانعم كلنا شیتفت و ثح ندنزو چا كىەنسنرب و هرانآ تعم هرو لاقب رد هنسانعمهراثا هدننز و لیعفت رب وتلا )

 هرانا نعم هراثتسا لاق ردهنسانعم هرانآ جدو (تراثتسالا) هلع نع ثحم اذا نأرقلانع روت لاش رد جسم

 قشمدراردادماضعب و هللا رصق (یرو الرد راعض وم یکی هیت كناب(روئلا فرب و هست نيش (كابشلا روت

 هدننز و هرود (ةهروثلا) ردیسهنک نج رلادبع نیدمندنیعپات هلیس هی همش (نیروئلاوا) ردبدآلرنرب هدنارت

 هکر دلمعتسم هنسانعم نار وخ هلیس هين ەغلابم(را لالش ى الاجر ولام نم روت لقب روا وأ قالطا 4 هتسن ق وج
 جاهاداهرباثراتلاه رونل وا قالطا هبصغ و ےثخ هلتبسانموب ردلعافیسا ندا رو( راثلا روند هندعقمو رد كنا ويح |

 یالرت رذلعافعسا ندهراثا (ةربثلا ) ءاطغ یاریث هنیع یلع لاش رونید هنسهدرپ هل وک لب رسک كناث (بثلا) هبضغ

 ضردالاربت تناک ادا ةريثم ةرقب لاق روند هن زوک واتفج ندا سطن ینع ند زو بورا وق یتغاربط بوکوس

 هرواث لاق رول وا نوچ ادعاصفو دحا ورد هنسانعم قعشا رج هل رسک ك نا( را ولا وهدننز و هلعافم (ةر واثملا)

 بلغت هد هر زج ر وو ردندنیعبات هکرد هقالع نیدیعس هتخاف یبا نا هدننزوریبز ( و ول هاو اذا اراوو ةرواتم |

 هنتعاج بالک نی رفعج هکردیعمآ كرب قلموق و قلشاطرب بیرق هنلابج هبرض و ردیدآ النمرپ ندنل زانم یسهلمسق |

 هلبایرازودایرفهدنن زو باغ( راؤ اإل و هلنوکس كن ەز مھ ری كیج (ںاجا) بجا لف ردصوصخ# |

 ٹلاثلابابلانمارا وجوا رأج ةا ىلا رأجلاق ردذوخ ام ندب | یانعم رد هنسانعم كلبا دادقسا وزا وامدهقح هاکر د

 | احاصاذاروثلاوةرقبلارأج لاقي ر رد هنسانعم كمر وكر ود ی ةزوکا ورغص و ثاغتساو عرضتو هیلاءاعدلاب هت وص عفراذا |
 تؤلف عز ریل نسانعم قماز وا بوروسیوب تایر اجو ردن وچ | تدح و ماه ردلماش هد هن رغص ناب هرن

 هاب نا و تلاط اداره تحاصلاش اک ساس الا ف لاقاهتن لاطاذا | رأج تاسلا راجلاق ردنوخ ام نون

 ۱ دنمونت و ربنکصض غیارأجتدن هضراق لاش ر نوچ يدل وا ندا عافترا نونل وا قالطا هغلت وا نالوا ناوارف وا

 نجا )و هدنزوناتک آی الیضضا یا هنمر اجاوهلاقب و ضط یارأج لج لار ونلا قالطا همدآو لتماضضو | ۱

 موش



B~نمد " 

 هي ارام ردا لاق رود هوبم هدیسرات یون همش جانا هلن يتصف (رفلا» عزجو ددرت اذا لج لا غشت
 ۱ كم ردهرم هباه ردهرم یدرفم هلغل وا سنج مسا لالا عاو :ا یا رم هل ناک لا را الا هام عامر

 رد رانا یعومآ یتنم و هدننزز و بتک هلنیتعض ر درم یعلب عجب و یک ابجو لبج ردرامتیعجچهدنزوهر سهم
 قالطا ههرصش هر و ةهضفو بهذ یا رم هل لاق رونلوا قالطا هسشموک و هن وتلا ندنازلف رم و هدننزو قانعا
 رونل وا قالطا هتجوا كاد ناسللا ةرمو هنسانعم س را ءلج روند هنسسیرد كشابو ردلسرم زا هکر وشوا
 هدنج وا كنیچماق طوسلا ةرمو كنسل اذا هتذعب یا هناسل ةر کرک نیا ا ق لو ردذ خام ندطوس * ةر |

 ۱ قالطا هترذو لس و هفرط ىف ةدقعلا یا ۱ لا اهبشت هبءوبم رونلوا ق ةالطا ه هدقع نالوا

 1 ns هه ويم یخدوب هدننزو باح (راثلا)ءدل وو هت زذ و هلسنیا انناطلس ةرم هللا رک لاق رونل وا
 راص اذا لوالابابلانم اروم رجشل ارت لاق رد هنسانعم قت وط شع جاغا هدنزو دوعق (روملا زونلوا قالطا

 1 اما یحاص نوا قمالت وا راوط و لوغ وع اذا لجرا رم لا ر دلصتسم هنسانعم قلوا رادلام مدار و رُشا هيف

 كمر و هویم جافا حدون هلرمسک كنهزمه (رامالا) رها اهل عج اذا منغلل رم لاقب ردهنتسانعم كمردکیرب

 م هقلوا هلاد هناد خاپ نک رای بویقلاج غاب هرک هدمول وط و رغلا هيف راص اذا رضشلا را لاق ردهثسانعم |

 ره و رثلا نس كنبل ناساسالا ىف لاق دیزلا ببحت هيلع رهظ اذا ءاقسلا رمثا لا ردشغل وا هیبشت هرم ردلهعتسم
 ۲ ۱۳ ۰ O O ی همی
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 6 هنس هج رد اكلزوشود یسهویم رو هج اغا ندا روهظ ز ونه یسهویم سما اا

 مارال ین نا هرم غلب ادارُ a مک ؛ ج رخ اذا مما ٹر شوا را هبفراص اذار عو مما ره لاق روند هجاغا

 هلغلوا برغآ نکل بودا صیصتت یلیعج درک فل ؤم هج رک » ردیعج كنهرم هدنزوءارج

 1 .هدنقش عقاو هدنناج ةارس كشاط رهشو رددآ كجاغا عونرب هنیعب ءارم و ر دبلاغ قمل وا عج مسا یہ ک ءا ره

 ۱ ضرا قوچ یر و اهرم ج رخ دف راص اذا ءارم ةرجش لاق روند هجافا ولشع ءارم و ردیتسا كغاط كج وکر

 وليا هدقايو روند هضرا نالوا رها رشک دوب هدننزو هنیفس ریش رثلاةبثکیا ءار ضرا لاق روند

 ۳۳3۳ یهود یه ترهظ لاسقب روند دغاب نالوا رهاظ هل اد ه اد ن رستم وط زونه نکراقبج

 | یآ ربا برش لاقت روند هدوس شمامتیج یفیف و یغای زونه لوق یلع شت اروهظ یغای ہ هرک و حق نا
 8۹ را ل ردفدا رم هد ریخا یانعم یکیا هلا هربمت هدننز وریما( ریل هدب ز ح رخ مل یذلا وا هدد ز رهظ یذلا

 لجر لا روند همدا 1 املا یشکر و و ریثک ی ا روم و رم لام لا روند هریثک لام (روملا) و هدننزو
 رد هن انعم كلتا روهظ هناد هناد نکیا رایاب غاب هدمولوط هدننزو لیعفت (ریثتلا ) لاماوریثک یا نورو موق و
 ؛دنسانعم قلاب شع بوک و د ینیرلکچچ یعسق راجشاو تابن و د زلا بح هیلع رهظ اذا ارب ءاقسلا رم لاق

 ا , یتلام مدآ رب و هرم دقع و هرون ضفن اذا تاشلا رم لا

 E یدنل وارکذ هکهتن هکروند هجاغا ول ويم (رعاثلا) كلام هللا رم لوقت و هژکو هامن اذا هلاملج ار
 ا تک باتهم هدنن زو ریما )ریت ن الرول وا ینه رق هکر ون د هنکچچ كننابن ضاج و روند ه هل رکو ۱
 | کئدحم مات مح رلا دبع نی دمع هدننز وریب ز ریمل رددآ هب رقرب هدنع : هلنیتصف (رمن) ردیدآیدا ورب هدننز ورم 0

 قالع لوابونلوایالا هکرابم لامشلو امن لصالاق رم و ردش غم هارم هدننزو ةحرف (غرثلا ) ردیعمایدج
 ا فلؤم * ةوالح یسفن ف تللامیا ةره تایسفنام لوقت هنم و یدنل وا لامعتس | هد هبط سفن هرم هلا

 (روثلا) رونید هبهرفح نالوا ادي هلاوضص قولوا هکردیفدا مو هدننزو هرات هلن ون (تراعا) ردشلناریسفت هلا
 ا یا بوزو ندنرب هنسنر هتاصت (ناروثلا) و هدنزو دوعف (روثلا) و هدننزو روج
 دا راث لاقب ردهنسانعم قمارچص و جاه ادا انارول و اروژ و ارو روش "یشلا راث لاقب ېک یسمتاق كنهغلاطو
 | هکرکچ و شوق قلترغب ةصاخ و عطس اذا رابغلا راث لاق رد هنسانعم ما هاوه بوزوتزوتو بثو اذا

 8 راث لاق ردلمعتسم هنسانعم قمقیچ بو انیقناق ندند و ضهن اذا دارا و اطقلا راث لاق رد هنسانعم قمقلق
 ۱ و ]یاب زراو یا همی ذم ندنیروقدروخوپ یراکد د شکی نعي طق ارو و رهظ اذا

 ی راس رداع هلا ردصم هک ابوکنوصکب دتا هراثایض را روند هزوکو ا كکرا رول و هدننز و همنع

 )بر و نا رج هاو رد وهدننز هبله رده یشو هروف و هل مرک كف ید و ردرا وا
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 | :رقالتح نالواتداح هدنور و رددآتابر هوش هنت وازم وق شوق هلیس هين عج (ر راعتل ارد ا هطاحا یییرافرط

 ققشتلا هيف اد اذا فنالا زرعت لا ردهنسسانعم كلنا روهظ راق التج هدن ور هدننز و همبلج (ةررعثلاا) روند

 اذا لج رلارعتا لاق رد هنسانعم كلعا سس ثداوح ورابخا هلهتهج هعضا وم ندنالب هل رسک ك نهزمش « راعژ ال |

 | قلتوا هنوکرب ینعب ردندنبشع رابخ هلص و ینوکس كن هتم نیغ و یف كناث (رغثلا) بذكلاب رابخالا سسك

 هغی رای و هغترب شلچآ افلطمرغثو هلباه ردهرغل یدرفم ردب وبح كنعسق هود ردیسهدنزک ك راقلت وا هلمباب هکر دیعسا
 | لوق یلع روند هراشید و هنسانعم مغ روند هنغآو روند ه هنخرو هکدک نالوا هد رار ضعب و هد راغاط دوخان

 هدنرلتبنمرغت ضعبل ادنعو اباشلا ىلع قلطا مث سم ار غلا حابصملا فو حراشلا لاق + روند هراشید#ل وا ىتعي هن ربمدقم

 فوخ لح هکروند هدحرس نالوا هدنرف برا راد و زفل وا قالطا هرکصندقدج هکر وند هراشید نالوا تباث

 ندنادلب ج ورف اتلطسو ردنجهلوا رارب ناسنل واریبعت یزغآ نعشد رونل وا نیبعت نابزرس و ظفاع هماروا هلغل وا
 | دوخاب نشد ردرالګ لاف وخ کروند هرادن ردو ه رلکد کن الوا هدنلخاد و هدندحرس كتکلع و ه دلبره عب ||

 | رګ لحاس هدنرق نامرک رمشرغل و هدننزو روبنز روند ځد رورفت اکاو رد راهاکر ورم كنسهلوتم یمارح |
 ثلاثلا بابلانم ارغث لجرلارغت لاق هنسانعم كلنا هنخرو قجنآ لدک رولوا ردصم رغلو رد دا هدلب ر هددنه ]
 ردهنسانعمكللا تسکش یییراشید كمدآر و اهدساذا ةت ارغث لاقت رول وادض هلغل وا هنسانعمق وط لدک و زئاذا ۱

 لوهحا ءان ىلع نالفرغت لاق رد هنسانعم یعاف وا یراشید هلیس هثداحرب كمدآرب و هرغتسک اذا ات لفرغت لا

 تبا یتباث هنرب هرکص هکردهنسانعم كعش ود یراشید كوا لوقیلع یراشید كفحوج و روغثموهف هغ "قد اذا ]

 ولفرطیکیا هدننزو هرقن (ةرغثلا )ل روغتموهف هعضاوروا هنانسا تطقس اذالومفلاءام ىلع یصلارغتلاق رول وا م

 ةرغل و نيتوقرلانيب یتلا هرحم ةرقن یا هترغل یف نعط لاق رود هنت روقچ زاغو نالوا هدننب كنراربثچ نوي |
 كنسنک و ک ك دنن تآ سزفلا ةرفنو رول وا غف ندارتوا هکر ون درون نالوا هدنن ن كف وی 8
 هنسانعم هلمس قیرط روند هلو عالمو زود و روند هنسهیحان رب كضرا هرغل و ردن رابع ندروقج نالوا هدنتس وا |

 یراشید كفج وچ و هرغل قلا اذا م الغلا رعنا لاقت رد هنسانعم كم روش ود ی: راشد قج وچ هلب رسک كن همه راغت الا )

 لج رلارغلا لاق رد هنسانعقعاف وا یرلشید كمدآ رب وهرغل تدن ادامالغل ارغئا لا رول وادض هلغل وا هنسانعم كع |

 رد هنسانعم كع یراشید تفجوج دوب هلی رسک كنهدهدشمیا و كنهزمه ( راغتالا) هغ قد اذالوهحا ءان ىلع ق

 شش ود یراشید (روغتلا) ردن دلاعتفا هکیدما رغتنا ىلصا رانو و رغدا لا اک هرغث تین اذا مالغلا رغثا لاق ق "

 دنم و ردلمعتسم هنسانعم قرفتم قنغاط رددرفم كنس هکر غ هلیعص كنا( روغثلا ]ل رک د ا روند هغجوچ نالوا
 هربض (هرغل) رددآ نصح رب صوصخح هنس هلسقریج هدنم هدننزو روبص (روغث) نیترفتمیا اروغت اوسما لا 0 8

 یعض و یصف كناث (رفللا) رونلوا قالطا ه هندم اون ضا عا ردیعما كن هیحان رب ندهنندم ضایعا هدنزو

 یفیدل وا ص وصخ ه هقان ءایح روند هنجرف ةصاخ لرویط و شوحو یجب ر ینعب كلام و عابس هلينوکسكنافو
 ءفاضعب و هلنیتعف (رفللال رول وا صخا هکروند هنیرب كحءربک تلاییعب بیضق كلسم ندنراجرفلوقیلءیک ]|

 نوتسوفهدراهنادینالابو یلرعرونلواریبعت نوتسوق هکر وند هشباق نالواهدنسوریک كن رکا تآ رول وا نک اس [
 نوقسوق هنالاب و هرک | هل رسک ڭ نەز( راغنالا )جرمسلارخومیفریسلاوه و ەرفثدش لاقى ر ونل وا ریبعت مدلاب هلغمامل وا

 یه ادو ه هدشوا ارفث هل لع اذا جرسلا رفثا لاه ردهنسانعم ققاط مدلاب و نوقسوق لوق ىلع قعاب مدلا و آ

 یرکذ هن رد كنالف هکردندانعمو و هفلخ نم هقاس اذا لغبلا رفثا لاقب ردلمعتسم هتسانعم كمروس ندنسهسکا |
 هعلس دا م هکرد هانک ندهعلس هعب هنسانعم هتساب امتقزلا رارد ءوس ةعی هن رفثا هدر كج هند مدایط بوردشان

 (ناثفلا ةدالولا تن اذا زنعلا ترفئا لاق ردهننسانعم كمترولب ییتمالع تدال و یکی هبکر افثا و ردد و [
 رافتم ةباد لاق هلوا رانآ بوکلس هوریک ماد ین الاب و یتیرکا هکروشد هراوط راسو هنآ لوش هدننز و حابصم

 هدنن زوربنم ( فال رونلواریبعت یعاعرکذ م هکر ونل وا قالطا هن هسکز کو نو ام و اهرخ ومیلا اهجرسسب یمرتیا ۱
 یرلقلب وا یک یزب نوط كراتروع ینکتا درآ مدار (رافتتسالا) نو ًامیا رفثمو رافتموه لاق رد هنسانعم رافت |

 | مىق كيوکو اب ولم هبذخف نب هلخدا اذا هرازاب رفتتسا لاق ردهنسانعم كمروتک بوکچ هنفرط لوا ندنسارا |
 یتح هب ڏني هلخ دا اذا هذ بلکلا رفتتسا لاق رد هنسانعم قهردشباب دنن راق بور دصیق هنغلارا یس هچاب غی روق 1

 ىناثلا بابلا نم ارفث راما رفث لاقت رد هنسانعم كمروس ندنسهسکا یراوط هدننز و رفح ( رفثلا) هنطب هقزلی

 لاق ردهنسانعم كلا بارطضاو دّدرت یشان ندقلزسزبص هدشزو لعفت هلفاق 6 رقنتلا) هفلخ نم هقاس اذا

(4۹) 



 ۱ هکردیفدا رعوهدن زو راجفن(راحتالالرون.دهراقوانالوا وافل نرد زيا چھ نان رک :نانل وارکذ

 | لاقى ردهنسانعم قل وا نیقشاط كب یشان ندننرف ووص ورعمنآاذا ءال ارتا لاق ردهنسانعم ققآ بوب انيق وص ندر

 . بد اناوذ یا رج نارزریخ لاق روند هلاد نالوا یرموخوپ هدنزو مظعم ( رجال اریثکش اف اذا ءا ارتا
 هراکی نالواناوا رف كب یب وص هدننز وه زذ هلا هد دشم یار (5 لا )ر ديس هد رکو جه ك ر رج هکر دنالیغنا (ر وجال ۱

 هکرونل وا قالطا هنوبق دوخای 4 هقان نالوا عساو یراکیلد كنسهم و ةر نخ یاةرت نیع لاق روند ه دنزااو
 رول واقالطا هنویق و هب هقان نالوا نا وارف یدوس و لیلحالا ةعسا و یا ةر ةاش وا ةقان لاقت راقآ ناوارف دوس |

 هد هب هنعط نالوا ناوارفیناق كنجخزد رو هل رسک ك نا اوو را ااو وین یی ر یا ةاشوا قان لاقت
 0از کیا رة زما لاقى زونل واقالطا ه یراق ناز وا ولز وس ق وچو مد لا رشک اة رة نعط لاق رولوا فصو
 ه همشچ نال وانا وارف ی وص هدرا و هلرعض كنا( روثژلالوەدنز وهلاسلس (ة راز لاۋ وهدنز وهرا " رط((ةرا لاو

 ءدوسهدنز وروبص (ر وژلالرونده یراقیوکرب ونازواهراثرثورب نغیاةرورثوةراثرثوةرا رت نبع لاقى روند
 ۳ ات وازوس قو ین دو ت راثلا)ةاشلا تل ذكور نخ تناک دار ور ةقان لاق روش د هنوبقو 4 هقان ق وج كب
 نم یناعمهدنز ورورس(روژلا )و هدننز و هرا رح (ةراژ لا )و هلبعص كنا( ةر وژلا )و هدننز و رح لا
 اتو تروخادا عبا راو یناثلاو ل والا بابلانمار ورثو ةر ارو ةرورتوا رثاشلاوةقانلا و نیعلا تر لاقى ردراردصم |
 ونده هنسنلویرول وا فصو" روە رف وهدد اذا یناثلا بابل ا نم ار 7" "یشلا"ر /لاقب رد هنسانمقلقءدنک رپ همتا

 د هدولب قوچیرومغبو راثکمیا رل لجر لاق روندهمدآولزوسقوچ و عسا و یار ناکمو "ر نیع لاق
 زنم ور سرف لاق هدننز ورکر وند ځد "ژنم روند هلآ نالوا كناچ یشنربد و ءاملاربثکی ا "رث باح “لاق

 یزوسو هق فو هدداذا "یشلا رو لاقت رد هنسانفم اع ارام زات یدو هدننزو هلزاز (ةرثژلا) ضکراا عیرس

 ر لاق راک هسانعم كنب ؛ ماعطقوج و قدر ةر اذامالکلا ر رر لا ردهنسانعم كلطوس قوح هنود ه ود

 3 ) هطلخ اذا ماعطلا رار ر لاقت ردهنسانعم قمردشراق بوتاق هت رب یرب یجاعط و هاک اژنکا اذا ماعطلا ف

et ۱یاراٹرثلجر لاق روند همدآ [ناغضاخ و راذهمیاراثرت لج ر لاق روت ذه هسک وکه واي هدننزو  
 !سزابریثاهلب نیک تلخ زمه (ةرارثالا)ردیعما كنءردلوی رب دوخابقمربا رب ه دنن تب رکت ها راس ر اثر
 هدنرابد هما هلیعص كناث «روئژنلا) رونل واریبعت یل رب نداق هدیکرت ردناب یاود فورعم ا

 رب لاق ردهنسانعم كلا لانعیرب هدننزو لیعفت(ریژتنلار راردریغص رولر هتب ر وریبک رور هنیرپ ردیمما
 انرحا (راصعتالا ) هبص اذا *یشلا رع لاق رد هنس انعم كک ود هدننزو AES رتا هادناذا

 وولد هغانچ لوش هلیس هی لعاف مسا (2 رونعتلا) «بصذا یا رصعناف ءاملا ركل لاقت ردهنسانعم ثكلک ود
 لات فوصوم رونی بوی واروتجیدار ها وار ولیک ودبوشاطیغبنالوق
 وا هام لاقب روند هب هنسفیصق ۲ هلبناونع لعاف مسا یخ د وب ( رجم اال اهکد و ضیف تناک اذا ةرصتعت ةنفج
 وص نالوا هداروا دف ر نکا كب هکر وند هنسهب ز وا هل زکد لیس هی لوعفم ےس ۱6 رصعتلا» لئاتس یارک

 هلع یلا اسیقم یا آق ارتحال ارك 5 ۇس اب لوقو رول مرکب ی اسەت ۆك
 ۳ ۳و ساق هات اغ ملا م زید سایه نیا نمی عملا ج ىف ةعوضوم ةرارقلاک

 چو ج هدنرغصم كنس هلک رصتعم یتاغص و یره وجو ردمبکریغص ربدغ ینعب هرارق نالوا عوض وم هنبنج
 ناز یون و جم یتعی نسربد مرح هدنرفص» م ےن رع هک ردقل وا رجعت نالوا با وص زد طاخ نزای د زو نادا

 رب رم هکر وند هب هنن لس هبشهفعص لوش ردنف هلو هلعط كلاثوهینوکس كنیعو یعق كنا( علا
 | رع لج راارعت لاقب ردهنسانعم قمل وا قوچ لیکسهدند هلنیتعف (رعثلا) ردلناق ممردناروهظ ندنک وک كنجاخا

 8 رعثوریصفیار ورعل لجر لاق Es کر ودو هلص كناث (رورعتلا) ات تک ادا عیار لا بابلانم

 رلکدیدیتکین ناغلوق ثوئرط و رول وا یکی شاب رک ذ هکرونید هنج وا كئوئرط لوق ىلع هناب یزاکهجْولرط |
 [ رافصلا ءاثقلایه و رورعت عج چر اما تب نوت رانا نم موق ته ۶ ثیدط اینو ةياہلاف حراشنالق |

 | هنسانعم لول روند هلیکس رورعثو ءاضب نوکت ثدث ارطلا سر یهلیق و اعیرس یخ ءاثقلا نال اهوهبش|

 || هبدابروندهنشع كتاب یراکدید نوت وذ و رون د هن ریغص كنه یراکدید روجتو زون د هنکو ک كننافوصهطآ و
 [ راکس هج زوا واف رط یکیا هببش هن راشاب هم لوش هلیسهینب هشت و یعض ءلراث(نارورعثلا )و (نارعتلا)ردندنتابن
 [ هرمشط كنبرادم د كنم نویق ثلذک ردا هطاحا ینیرافرط هرمشط یکیا كن راهاخ كنم تآ هکروند

 ییرفرط) ( ٠



2 ۳۹ 

 روسو وف و هو نمد و E كمروسبوغوق و هنعلاذا هربثلاق ردهنسانعم كلتا نم رفن هبیخاذا انالفرث لاق رد هنسانعم كما دیموت و

 > ۷۸۳ و

 هکر وئلواقالطا هماقتنا لوش هلبط كی( لا راثلا)یدنلوا مافدا و بلق هات یا كلاعتفا ید تا صا كنسهلک
 هباصااذا یذلاوهو ےنلاراثلا باصا لا را وهتحا ربا وخ بول وا لدشوخ و هدوسآهدقدل وا لئان اک | یلاطكنا
 | قل وا غراف نادت اور ۆي ورکه کلا فوخ ندهنسنرب هدننز و نانی( رارجثالا)هدعب مانف هب یضز ب بلاطلا |

 هلغل وا دعن رای رب دهه ارهاظ هلک با هجرت لا تر د لونا وعزف یا چرا 0 ا "رها لاق نصا |

 لاق ردهنسانعمقچچاق بوکر واوریعناذا لجرا ره لاق ردهنسانعم قلواریصم و شوهدم رارضثاو ردل وا

 ییدامز , هلتسرد یر هلغل وا رصاق و فیعض هدنتهج ریبدن و دشرو مزح مدآ راو لفج و رفن اذا ابا “رثا
 دروان کرا ا ر وهم رضي ملو رعالا نع فعضاذا لجرلا رثا لاق رد هنسانعم قمل وا تردق یب هعطق و لصف |
 نکر دیک هتعس رب و هرهظ ىلع عج را دالحرلا " رها لاسنوسل وا هدنلاح فوق و لرکو تم نع *] رک ردهنسانعم كعود ۱

 هال رثا لاق ردهنسانعمققآو |وعجارت یااوتارت اذاریسمیف موا رنا لاق رد هتسانوم كم رد ورک 9

 (رثا)هلوا شق روقچ ب وزاق ییوص نالبکو د كغول وا هکروش دهروقچ لوش هل رسک نا (:راصتا)لاساذا |
 هیلع هبسبح اذا لوالا بابلانم اربث "یشلا انالفربث لا ردهنسانعم قموقیلا یمدآ رب هلبا شیا رب هدننزو ربص
 باخ ندهنسنرب قار , و هفرص و هعنمادا سهالان ء ان زلف ربث لاقن رد هئسانعم كلبا فرص و عنم ندص وصخ رب و ۱

 رزج اذا رصلاربث لاق ردهنسانعم لرلکچ ورک ندلحاسن ن كالا رزج ای رد و هدرطاذا هر لاقت ردهنسانعم |

 هیلع هسیحاذا ارش "یشلابات الفرث لاق ر ردهنسانعمقم وقیلا هرز وا شبارب یمدآرب یدو هدننزو لیعفت (ریبلتلا |

 لهاوعد لاق رد هنسانعم باذعو لي وو تالهادا ار ولج رلارش لاق ردهنسانعمقل وا لالههدنز و دوعف (روشلا ح

 هب هنسنرپ هدنز و هلعافم (ةرباثلا) هکلهایا هللا هربث لا رد هنسانعم كلتا لاله و هالبوا و یا هاروبئاو راثلا |

 رد هنسانعم قع ارج هدننز و لعافترب تل )ل بظا واذاةرباثم مالا یلعهرب ات لاق رد هنسانعم كاا لاغتشا و تموادم

 هغا ربط هل وکر رهندا اون ضرار وند هر زود قشمو یعا ربط هدننزوهرع(قرشلا لا وا واذا م وقل اراش لا

 هلیعط كن( ةرثلا لرد دآه رد رب هدند رو یس هلق ةبض هرڅو روندهروقچ نال واهدرب ورول وا هیبش هب هرو روند

  هلبرسسک ك نون عصنلاریث و ءارضطاریث و هلبصف كنا (ةربثالاربلرل روند هنمرخ 3 > هکردبفارمو هدننز و هربص

 كيوصرب هدندرو هن نهرو رد راسا كغاط ررب هد هکم رهاظ ءانیعریشو بدحالاریثو جعالاریثو چزااریآو

 هع رش یتعما لرو نمو رایدروی عاطقا یراترضح مالسلا هيلع مانا لوسر هب ینزلا ةرعط نب سیرش هکر دیعما
 لصفمو عطقمو ردهنسانعم سبح هدننز و لزنم ( رثلا ) هلدببس هارکتسا ندنسانعم تسارش رایدر وی لیدبت

 هود و هيلا لج عض وهقا دوخای تروعهدنا هکر وند هعض وم لوشو ردرلرب قج هل را و كج هلیسک هکر دهن رلانعم
 عبارلا بابلا نم ارث ةحرقلا تربث لاق ردهنسانعم قاجآ یزغا كنهراب هلنیتصف سلا روند هرب قج هنلرغو

 تررامال وقت E وا بوشل غا هل.بیسروتف و لسک ندشیا رب هدننزو راریج ا( رارالا) ته اذا
 راایلع وه لاق روند رفیعی دفل وا ر , دیلوصح صوصخر هدننز وباتک ( راشا) هنع تلقاث اذا مالانع

 راشو غساوكنءردورونیدهرب قچلا وروتج هلن وکس كجو یعط كنان (ة رحل اإل هناضق نم فا رشا یلع یا مما

 كن هيف وج یازجا عبا شخ ا العا عع و همظعم قیا یدا اة رج ف لیسلا فق و لاق یکی طسو روند هنر نالوا |

 روند هنطسو ك رب لوا لوق ىلع ردرب نال وا نیبام كکب وکه لا سکو ک کرونده رب یغیدل وا عجب كن رافرط یراقوب |
 ددا تعز چبلا سوت دهرا وت ناق راض هنر وچچ یسکوک كنهودربعبلا ةر ور ون د هنس هروچ كن روقچ سکو کو |

 ربا ( ریل )ی و فرظ ودرب یعجب روند هنن رب ره كن را هعطق نال واقنغاط ندراهنتنت واوا

 كنهنسنرخآ ینیدنسنرپ هدننزو رف (رج ا )روند هنسهصوب و هرج كنهنتف نالوا رولقیص راسو مزوا هدنازو
 هدحابصم هکر د د حراش × هفت یا سس ار هطلخاذ ال والا بابلانم ارحترقلا رحم لا ردهنسانعم قم اق هنسهرص وب

 نالوا ضد عو ظیلغ رحنو ءاتلاب لوقت ةماعلا ورقلاق راصعربتا یععصالا لاق و بّرععوه ورصعب * تلک لادا

 هدننیب ماش هلا یرقلایدا و لوق ىلع ردندآ كيوصر هدنن رق نار 2 رحم و ضلع ظیلغ یارح قرو لا روند هئیش | ۱

 مس لاق روند هق وا نیلاقیید و هصبق ورون د هثیش نال وا ضيع و » ظیلغ ید و هدنن زورجا (رجنالا) ردعقاوآ

 هدننز و لیعفت ملال روند هثیش ضیرعو ظیلغ خد وب هدننزو فتک (رتلا لریصق لصالا ظیلغ یاارجآ |
 نالوا هددوجو رحت و دض"رع اذا 9 لاق ردهنسانعم كل ولنا و هعس و اذا ترم لام ردهنسانعم ققلالوب |

 | روند ه هق رفتم تاعاج هدننز و درمص ( رجلا واخ ر یاریحت همی لاق ردعما هکر وند هکلکو پلس و هکلکشوک



 هی ةثلثلاءاثلا لصف و

EINE |راقراثنال وا هنسانعملعافو رد هنسانعم لعاف هکر دکل دعیرب وردهنسانعم روت ام هکر دہبک ی ظفل دیصیرب  | 

3 VAY #- 

 | ردندآ هرفر مزاتماضق نارحناروت و یدنلف صوصخ بقل هن راک لهشنا راو هاشناروت هدمبرایدبدنارپ اهلتبسن
 هل بط كن هېڅ نیغ (ناروت بغ) ردنداروا یاروتلا زازقلا دجا ندمح و یناروتلا یضورعلا نسخ نیدعس
 ندلعو راکرب کرونده یش کلوش هدننز و راح (باثلال ردعضومرپ هدن رق هدلب مانلمدلا روخ هدنسهکلوا دنس
 روتفدعب لمعلا ىلعم وادم یاربات لجر لا هل وارد ا تموادم و ترشابماک | رارکت درکصنذکه لک لالکو روش

 هنن یسیغاشا هلیسبراقو خان هزدرف اهم دف رم شو[ وند یلقاروتوا و زود هدننز و روفیط (روهشلا)
 | دلو یت هرو هکر وند هنغلارا كنسیغاشا هلیس هبت كغاط ثالذکر دیغلارا كند هليس هبت دارم هکر وند

 1 اد کو بیک روت فرو هتلجر لاقب روند هب ینک دمو دنس دوخ ونب دوخ و

 رولکر هایت وریهابتیعجج هل وارابیغیدراپ یب وص لیس عب فرج هدن آ هکر وند 4 هبتندموق وهغلم وق لوش و روند
 هنسانعباحصهرون دهدولب (روهاتلا ) هنسانعم لی وطمانس روندهگروانوز وا هدنز و یرهوج (یرهوتلا)
 رهام نالتساتفم ترول واریبخت موق هکرونید هنس هغلاط نالچاص بولي راپ كرکد هدننزو دادش ( راشلا)

 ر یشکخ مدما وهب رس ناری دلاقیراقوب یتشاب ندنرکت یاغرایتو حد دنا اجو وفا ورايا لب راک لاق
 زاقرابت و هرکی ا ههبن نم جوملا حومط مطب هایتیا رایت لجر ساسالا یف لاق رب کتم هلان یا رایت لجر لاق ١

 هو توخن و ركه رسک ك نا (ربتلا) هب را عب رس یا ارایناقرع عطق لاقب رول وا فصو هرمط ندیا نایرج 1
 زوجكفل وم * رون دهجاخآنانل وا عضو یروفرآ هننبب یرا و دیکیا كن هناخ و هدنلایا ربتلا هذخا لاق رد هنسانعم

 هراوندیرب یتشابر هکر دقج هل وا كل رب دنیلاق نانل واریبعت هلشیرک و قوا لوا و ردیس راف طظف ریتزوکه ناب هدنسهدام

 .دیجرددآقمرب ار هدننارتزاوها هدننز و یریض (یریترنا) رولوا هدرلان ریکر اکر اردنا عضو هراوید رکید یشابرب وا
 | یربت ن ورع یدلیا تافو نکیا هدمابق هرجا زامن هکردندحرب ردهدننز و هب وریش a : وربت نا دوخاب لیوطلاریتن
 یصق كنا (رآنلا) هه( شل ءاثلا لصف ]ح زدیفش ٹاک بم نا ودار طاح زما ندنلعف راس هکهدننز و یریس

 ۳ e یا نالف دنع یرأث لوقت ردعما هکر وند هتدو مد نالوا رقتسم هدنتمذ لتاق هلیئوکس كنهزمه و
 ۸ o لا رول وا ردصم هنسانعم كلعابلط ییصاصقو تیدو مد ندلناق كل وتقم و لیثقلانم
 2 دم :هسکندیالتق برف و یج ثامدآر رآثوردشلنا تبثدرز وا هحاسم فل وم × همد بلطاذاثلاثلا

 تكلا و یصقكنهزمه رولکر اأ ی عج هی لتاق وه و لحذ هدنعیذلایرأثنالفلوقتر ول وا تبا ماقتنا ومد

 زه و یعط كنا ردهروولو هلبن وکس كن هزمه و یمط كناث ردهرو مسا ندرانوب ردب ولقم هکر واکراثآ و
 :رونل وایت حوا هکر وند هماقتا و هنکنال وا بولطم یذخا بول وا تبا هدنتمذ لتاق نوجا لوتقم هلدمو
 -ندنظفلرأث تاراتسید ز ةلتفا ب یا دیزتاراتابنولوش ویلحذ یا یتروژژ و یترو) ژ تکردا و یرآثهب تلتق

 هد ا تاهمانکل ردشلنا توکسندنوبفلوم هدندص عجب هکر دح راش × روندهلناق هرزواروک ذمهج ودکرول وا
 تارات لهااب هلفاضم فذحال وا ردموسرم هلهج و یکیا هد دح هک ناق تراثا ۶ وبشا هده انو ردصوضنم
 ماقتا وعیدصت و عیظفت وعب رقت یرالتاق هلغمل وا هنسانعم لت اقرأث دارون یار دکع د همد نوبلاطلا اپ هکر دهدن ر دقت
 _ ] تالوتقم کر دشلوابهاذ هل واهج ویز شخ ز و ردشغ وا ادن نوجا حرصت و مالعا نيرا هننکت دش هدنص وصخ
 ق دا رف و دنیسح-داد هراید زب رانل وانادناخ بح کدتنراردنا ادن نوا اغاو 7 ثح هماقتنا و هنک ذخا ینیرارادباح
 هلرغتآیربره ندب ولطمو بلاط ارب زرونلوا قالطا زا هددمدآ ندا ماقتنا ذخا هکیدید یرشن ز تاذکر ارد

 8 و یهتنا ردلعاففلا ارز زلوازوم# ینلا سپ جین ولو لا شر دراج قلو ارض یی فو ذی ندیم

 | تراث ساس الا ف لاقهلناقلتفاذا ارأثلىنقلاب هر نو لنقلارًثلاقع رد هنسانعم قلآیمافتن لبا تقی انا كل وتشمرأثو
 ق لوقنویهتاه رۇثمورۇئم كې و رۇثم هل ودعف ناف تلتق اذا ی ھحګ وریا لوقتو هب هتلنقاذا یی االف

 لاممتسا دن انعمديلاب عفن یر نمی هنسانهاتعفنل لپ دما دیانالف تراثال راب عو كنم یرأث هتک دا یااذکب كتر 8

 | لج را رأثا لاقت رد هنسانعمقلآینمافتناو هنیکه سکر هدننزو راهظا (رأثالا) رددوخام ندنسانعم یی تراثراردیا

 8 | رال تاغتساادا لسا "لو رآثتسا لاق رد هنسانعم كليا بلط ددمندرخآ نوچ ا ق لآ ماقتا (راشتسالا)هرأث كردااذا

 ] هکرون همت هدنزو اب( یدنلوارک ذ هدنس داما هکردیفدا مو هدنز ور ورؤت (رورولا) هلوتتم

 | ۱ هرآث كردن ی یشىلعقبالنکاذا ر رات لج ر لاق هیلوا لوغشم هشیا ر عی هیمروطهرزوا هنسنر هقدلآ ماقتا

 : | دأناویرات هنمتکر دایا نالف نم تر أثا لوقتردهنسانعم قتل اقا هلیسک هل رک كند دیم یانو ټن مری (رأثالا)

 ( كنس )



araبن  

 و 7

 ندزم هدنزو هخرف G رقلالردیمما كخاطر هلرف كن اچ ال زدیدآ هدب رب ناف نابصم (نا ۳1 رددآ
 بسط یا ةر سفن لاق هنمو ردهلب رادتعا فوص وم نت رذلمتسم هننسانعم م نیکاپ و هبیط ردفصو ذوخأم |

 هكر وند هنسهراد یردلوش هلی كنا( 0 ردشوخان جا زمیدعشهلشوب یب نعبر مریغ یسفن ناییعدلوقت و |

 سر فن زو نان( کرد نالوا هدنرب ناتخ دا م رول وا هدنناب كنشاب رک ذ ییعب كقوف

 قفلیناق ب ولکه ما وق ی کید زاق لسان ت تلآ و بلصاذاع راز اما لاش یک امرخ یروف ردهنسانعم قوا یاقو كب

 ناذزج و رونل وا قالطا هلسانت تلا هدنزو مط ( رقما هظمن دنشا اذا رکذلا اما لا ردهنتسانعف |
 هنسانعم د رف و دحا ردکعد هسکر هلع كيم و كنات ( یرموتلا) روند هننالوا دیدش و بلص كنهراف یرلکدید |

 ردشلنا رتسسفت هلا ناسنا هدنس هدام ما ینو فل وم +دحا یا "یرموت رادلابام لاق ردص وصخ هتماقم ینو و

 حراش» هنسانعم یمن نوناکر وند هل ورف و هغاح وا كجهروشپ كما هلي كن هددشم نون ویصف ك نات (رونتلا)

 جک یم متاحوبا و ردشلنا تقفاوم ید برع بولوا یجعا یسک روت وبشا هرزوا ینایب كحابصم کرد

 مالکر درت یسانب لصا ارب ز رایدلیا بی رعت برع رد یا مسا رونت هکیدید یبطرقو ردرینانت یعج یدد ردلکد

 روت و»*یهتنا ردموسم هرزوا قلوا ذوخأم ندیسراف هدرهنعو ردقوب هلک ل قشم ینو ءارلا لبق هسسیا هد ص
 رون د هرب ناقیج بواننقوص وی الا هعروُنلا راق وچ یلاعت هلوق سسف 4 و هنسانعم ضرالا هج ورو دهن زول و
 هن سانعم یداولا ءاملفحم روند هر قجهلوا عقم بورا و یب وص كنهرد و یکیزوکر اکی هنسانعم ءاملا رغم

 یقیاحوا روند همدآ ناب روت هدننزو داذیش (رانتلا) رددآ كغاطر هدنب رق هصیصم رهش روت و

 یکیا هدنساضف روناخ هلیس هب رغصم (ریتیلت) ردندآ هبقعرب هدنسوشراق هلابز (رینانتلا تاذ)) رونل وا ریبعت
 ردیع هب رقرپ هدنشالو نادوس هدننزو دیلح (مربت) رارید یلفسلا ریثینت هن رب و العلا رینینت هنر رده رق
 هنسانعم لوسر روند هه یچلا روت و یرجاذا اروتروت ءاملا رات لاه ردهنسانعم ققآ هدننزو روج (روثلا)
 لاق یکه رشمو قادرب و ساط رولیاب د ندجوت و ندقاربط کردیا ڭكىاق رکج وک ك ج هجا وصو

 قاشع هکر وند هزفج زق لوش هاه ( ةروتلال ردر ک ذم یس هلک روت هدن و ديف ب شما1 یو روا اضو

 ,ةيراحیه و ةروت هبلاتلسرا لاق ردقج هلوا كنوز كج وکر ونل وا لاسرا نوجا كمر وتک بروت وک مالکه دننايم
 تقو (ةراتلا) كاذ دنع ةرات و اذه دنع ةرات اهنال ردذوخأم ندهرانهروک هننای كح راش + قاشعلا نیب لس رت

 هرصف كناب و یرسک كنات ردربتو تا رات یعجردکع د هّرکر هکر د هنسانعم ه "ره و هکر دهن سانعم ماکنهو نحو

 حرارت كراب عوب هدندرفم بغار رد ثلا صیصت ییفیدل وا لصالا زوم و رک د ید ازوم4 ینو فلوم

 الاح یاتارات هلعفو ة رم یا ةرات هلعف لا هنمو ردشلنا ذخأم ناب ود رد هنسانعم ماتلا هکرد ذوخ ام ندنلوق
 هدنص وصخ هد ووم نوکر مارک ب اععا هکرد روطسم هدصا وغلا ة رد هکر د جرم + “یش دعب ایشو لاح دعب

 یراترضح هبلا راشم رایدلیا تعجارص هنب راترضح ههجو هللا مرکیضترمنالوا لع ةن دم باب هل را فالتخا
 زل وا ققصم قالطا هدوؤم هک دلنا نارذکمع بس تارات ندنتسوا كنهد ولوم هکردشللا لاکشا ؛هدفع لح هع روب

 هللاونعوب رايد لا هللا لاطا تقدص هللاا نابز نامه هلغلوا سلحلاب مضاح جد قوراف ترمضح
 هانلعج مث نیط نم ةلالسنم ناسنالا ان دقلو 3 وبشا دارم ندعبس تارات و یدلوا رداص ندرانا ادا اعد

 هان اشنا مش ام ماظعلا نوسکف اماظع ةغَصلا انقلخف ةغضم ةقلعلا انقلخف ةقلع ةفطنلا انقلخ مث نیکم رارق ىف ةفطن ق

 یرد هرکصادنلالهتسا بودا دول وابح دول وم سد رد عبستاقبطنال وا نیب» هدنس هع رک هب الا 9 رخا اقلخ

 هداعاة "رمدعب هر یهنسر هلب رسک كنهزمش 2 راب الا یهتا رول وا قالطا هد وّوم هسرونل وا نفد قره وا

 هکه تن رد هنسانعم كلنا رظن هلتقدو تذح ه هنسذر وق  دعب ةهداعا اذا*یشلا راتالاق ردهنسانعم كلها رارکت و

 عض ومر هدنم رق كوبهدماشضرا هلادم(ءا رات) هنرأتا ییعع هیلار ظنل اترتالوقت ردهانعمو جد راتاهلاهزه

 (تاراتلا ]ر دەر زجر هدننایم هلبا هبصق هلا مزق( نا رات زمدا هیلعرد وب ت رطح دج هدآءا رات دمر د دآ

 ماقتا هکردب ولعمرات وای وغ ردب ولقمرت و تاران یکهدنل وقنالف تا راباب راب ص ویدنل وار ۳ هکر دیعج كنا ۱

 هدنسار و نوحه رب ورو ارواب عیج هلیعح كنات (ناروت و رول وا كم د نالف ران وا اب رد هنسانعم لوتعم

 لس وروت هکیداراویلغ وا چ وا كهاش نود رف هکه لوا م ولعم »روند هاشن روت هنهاشداب ردیعما كن هکل وا نالوا

 یاصفاندنا نی كوي بود ادهع لو ردیلغ وا كج وک هکر ارد ج راو ۱

 هج را هنفرط یر هل روت کد یدنل وا قالطا نارو هلتسسن هروبهروب نم كوان یی ضب وف لده رغم



VA: 

 ا و یرهوجبونلوا قصصا هرزوا ل الخ اخ ماماوب ەکلپیدملوا ع وعندى رع هلا دیقوفیات از ردتو
 راسو ینارعا نیا ردشلیوس یارب بولوا وی بی نبا هدربخآ لوق فلؤم هکر ید حراش + دل وا عبا کا
  یرومبدولب هدننزو دوعق (روفتلا) ردراشملا صیصت یتغیدل وا تغل ردهلنوت هک دنظفل نارغن هات نارغت هما |

 | لوبلاب رجفتا اذا بلکلا رغتلاقب و ءالاب ترجفتا اذا اروغت ةباح لا ترغت لاقن ردهنسانعمققفآ یک همشج

 | هدیکو روند ۵ هتباکو هتساط كوي هیبش هنکل هکر دیعما هناا هد زو لاغیق هلن مسک كنا (راغشلا)

 ۰ راعت یا راغت حرج لاق یدنل وا رکذ کرد هنسانعم راعت بن زو داش نافل زد ذو ام ندنوب یریبعت راغت

 ] ر الصاو بونلتدش هکدنیکو بورویک یزغا نکردرکس هکروند 4 هقان لوش هدننزوهرابس (ةراغتلا)

 | قشتالو دتشتو ودعلادنع دتزت تراص اذا ةراغت ةقان لاق هلوا ردنکی ک قوا تسار عب هیلوا رابص هبناح
 آت قرعلا رغت لاق ردهنسانعم قق بورقسشف ناق ندرمط هلباوکس كنيغو یصق كنان (رفتلا) اهّرم ین
 لا رد هنسانعم كما جورخ وص ندنرارب كيلدو قترب كمولط و كن هبرق و رجنا اذا ثلاثلا باسبلانم

 1 هدننزو هلک (ةرفلا)و هلن وکس كنافو یعض و یرمسک كن ( ةرفلا ) اهیف قرخ نم هال جرخ اذا ةب رقلا ترغت
 هدناز و هلک هرفت و روند هغاناک| هد دنه روند هوب نالوا هدنسه رواكغادودتسوا هدنز و هد ۇت (ةرفتلا# و

 هلل وا كچ وکكي هکرون.د هتوا لوش لوقیلع هنابن تب هدن رانا ج اغا روند هنابن نایلشاب هک زونه و ردد تابن
 اا ولساب ۱۲۱۰۱ ازر یک از رات) باز ندف منا زاوا راوط

 هلل میک ك هزم (رافت الا حح“ و یا نارفتو رفت و رفات لجر لاش » ییکرک ابیک و مج” روند ه یشک نالواتفایق
 ۲ 3 لج رارفتا لاش ردهنسانعمققراص بوقبح ردق هوس نالوا هدنسهت روا كغاد ود تس وا یرالیق ین ور كمدآرب

 [  علط اذا مطلارفتا لاق ردهنسانعم قل وا رهاظ یراکهچ ادتبا كنجاخا نالیفمو هترفتآ ىلا هفنارعش جرخ اذا
 | تراصاذاةرفتمضرا لاق روند هضرا شفل وایعرنکیا كچ و کز ونهیرلتوا هدننز و هنسحم (هرفتلا) هناشنهیف |

 یتوک نامرق هکر دعا اب ورک هدننزو هلک هلفاق (ةرقنلا)) ردتغل هدنآ و هدننزو رفد (عفتلا) اربغص اه مالک لکا دق |

 |[ انعم لباوت یکدوخحو رپ و زوطر وند هنج ا وح هرصت هدننزو لک «رقنلا) ردناب یراکددتوا هجولتط و

 لکل ردط وبضم هعمروب هدن راهن لوصا راس هچ رک هلیعق لراهددشم فاکو  یعض كلراترکنلا) و(یرکتلال
 ردیعا هبرقر هدشناجیغاشا كلدادغب ردقلوا هدننز و لبج هلیع  رهددشم فاکو یصق كرات نالوا باوص

 مدل رب هد رغم هلیعض كنات (رورکت را روند هرک اکت هدنعج رونل وا قالطا ٥ چ مین هک وا دن یک و

 | یدحاو ردسنجمسارون دهنامرخ هکر دف ورعم هلینوکسكيم ویصقفكنا(رقلال ردف ورعمیرلبرع رورکت رددآ
 1 رم عود او هکر د حراش + هلیعلرات رد نارمتو رومتو هلناصف ردتا رمت جج هلباه ردهرمت

 ] همدا ناتصامرخ هدننز و ناتک راقلا )نوچ دل وا یل ومش هلبلف وریثک زغلوا عج هرزوا یتقیتح سنج اربزرولوا

 ((دوقلا) هب یا ی یرم لاق و رقلا عیاب یا رآمت وه لاق رونیدهمدآ نوس كب یو هلتیسنیای "یر روند |
 ٤ بول وا یک یکرکیسهزات ام هدننز و لیعفت (رتنا)» روند هم دآ نال واامرخ یسهریخذ و داز هدننز ورومعم
 1 یسهویه لوق ىلع قم وط امرخجافا و بطرلا "دح ین راص اذا ارت بط رار لاقت ردهتمانعع قمراو ھت تح |

 ردهنسانعم كمرد امرخ همدآر و ابطر اهیلعام راض وا رقلاتلج اذا ةلصلا ترمت لاق ردهنسانعم قلوا بطر

 رق لاق زلوا رم هنگ روق یبطر اریز ردلمتسم هن سانعمقمتروق ییهنسسنرب و رقلا مهمطا اذا موقلا رمت لاق
 اراغص هعطق اذا لا رم لاق ردلمعتسم هنسانعمكلیا ددق و قمتروق | بنّوا ض ول هکت هکت او هسش اذا * یا

 قراص اذا بطرلارمتا لا ردهنسانعم قمراو هنیدح امرخ بطر جدو رز ریک ك نمره (راقالا) هففجو

 ] رولوا ردصهدنزورما (رملا) مهرمژک اذا موقلارمالاق ردهنسانعم قلواقوچ یمامرخ كمدآرب و رقلا دح
 : ] یسامرخ ( صاتلا ) رقلا مهمعطا اذا لّوالا بابلا نم ارت موقلا نالف رت لاقب هنسانعم كمردب امرخ همدآرب

 ۱ [ یراق )یدنلوا رک د هدنسهدامرما (سومات )مهر راک | دا نورمتموفورمانلج ر لاقبرونبهمدآنالوا قوچ

 | كچوک ندهچرس هرم نا دوخان هدننزو هرټ هلیع كنات (ةرقلا ) ردیعما كن رصشه داب عور هدش ز ویا رغ
 ۱ ورد )رول وا امرخ هلی هدنزفآدسلروک ت قون رول وا هدرللادرخ هکر حراش « ردیدآ كشوقرب

 |یرفصل اةر لو هدننز و هردیح (یربکلا ةر ) ردیعما عضومرب هدماش هلا رصق (یرچ) رددآ هبرقرب هدماش
 / الامت هرم و هدشزو رب ز (ںی# )ل ردعضومر هد همام : هلنیتهف (رم) رد رادا هب رف یکیا هدنساضق ناهفصا

 د میش هفوک (یقلیج) ردعض وهرب هد مات هدننزو هرج قیغش 6در یقه )جد ناب ا4 یک ییا مد هما



 ردهنسانعم صنع و لصا هلیعص كنات لا ) ضکرلا عیرسیا ّرنمنوذر لا روند هریک رابنال وا كاج وتسج ق

 هه ۷۷۹ زوم

 بعص رولک تو دنزو لاک اجت و هدننزو لاجررولکر ات یعچچرجافرجلاهنمو روند هب ینا" و و

 رولوا قالطا همدآ نالوا رهامذاتسا و قذاح دشا یادی دیر هی
 هلاهروند ځد هرحات رونلوا قالطا هب هقان ولجا ور نالوارواک هرازاب یناص و قذاحیا سهالاب رحا وه لاق

 رونل وا قالطاهنعمفتآنالو|نسنُج٥ رکاب و یوص تیاغب وقوسلا قو ةراضلا ف ةقفان یا ةرجانو رحات ةقانلاه

 نالواهاکت راحت ردناکم مسا هلی كيج وكي (نرصما) قاتع ليخ مرك ا ىلع یا ةرجات مرک ا ىلع وه لاق هنماو |
 كلعا قلناکر زاب هدنزوهانک راحل لو هدننزو رجز ( رجل ) املا و امف رج: یا رحت ضرا لاقیرونید هرب
 روفصع هلا همم یاخ (رورضلا) یرنشب وعي ۵ ناکاذا لوالا بابلانم ةراح و ارح لجرارح لاقت دنا
 ادلج نوکیالیذلایا رورخنوهلاه روند همدآنال وادنکو لیقث ه و كداچ 4 عب نايل وا فشکو دلج هدننز و

 ییطقراد نددنکو ندندح مان یتیادم ردندح ردهدننزو "یراح هک "یراضلا نیسان "لعن دمحم و افشک الو

 ندنرب یرب بولپسکكيکهدندبهدنن زو دوعق (روزلا)و هل د دشنكنا رو یعق كنان( لار دهن ثیدح تیا ور

 رد هنسانعمكلسکه سر قلم و عطقناو نا اذایناثلا ولوالابابلایم ارورت و ارت مظعلا لقب رد هنسانعم قل ربا
 هدننز و هماصم هرارتورورتو ریو دعابن اذا هدلب نع رت لاق ردلمعتسم هنسانعم عشقا رب ,او عطقاذا *یشلارت لاق

 ةرارت و ارورت وار لجر الا ردهنسانعم قغاق هغایوهتا راکیک بولاقیص و بولوط هل محشو م یبک یک ناب
 نوذ ر لاق روند هریکر اب نال وا كباچ یک تآیشن رد ویشیوف رول وا فص و "رو همظع یورو هسج "التما اذا

 تیاهن و ءاضعالالدتعم یا "را سرف لا روند هنا نالوا لدتعم و نوغب وا یمادنا و اضعاو ضکراا عیرسیارت 7

 تر لا ردهنسانعم قمهنغاص بورتج یشوف هودو هدوهج یا هر لذب لا ردهنسانعم دوهح و تقاط

 اذا لوعفلا ءان ىلع *یشلا تا لا ردهنصانعم كمك هلی رسك كنءهزمه < رارتالا) هنطب فام قلا اذا ارت ةماعتلا
 یشنرپد و یثیوق دوب ردلعاف مسا ندرازتنا هلنوت ( نمل ال هدعبا اذا هرتا لا ردهنسانعم كلا قارباو عطو

 كلذک را راردنا ر دقت ان هلکنا هکروشد هبا یرلکدناریبعت یرچ كرارا حمو لصالایا لا ع رک وه لا

 ءانعر هدنز وریشارش (ربتارنلا ) ءانعر و ءانسح یا و ةبراح لاق روند هربق نالوا ءانع ر و ءانسح هلع كنا

 هکر حاذا "یشلارترت لا رد هنسانعم قمالغ را هدننز و هزاز (ة رز لا )رد ر وت رت ید رفم روند هرل رق نال وا ءائسحو
 یتحءوهکنتسا و هوع عزو هوک رح یا + هورترت + لاتفر ما برش هنا ن ظ یذلالجر لا فد وعسم نىا ٹیدح هنم و

 مالکلا کا اذالجرارترت لاق رد هنسانعم كلغا قلب وکر ب و ققلاغوچ یزوسهرترت و برشامعبل خر هنمدج وت

 روبنز( روترتلا) ءاختسا یاةرترت همالکی وا هندب ف لاق رون د هفلبقلاص و هکلتسس نالواهدمالک تالذکه دندنهرترت و
 رهش و كنشابوص هلیعض كن هزم (رورتالا) ر د دآ شوق رب روت رت و یکز ا ولج رون د هنکنهرس كنطباض رهشهدنن ز
 فعض هیف لثلا هنمو حراشلالاق * روند هنالغوا كچ وکو رونل واریبعت یغاش والوق هکروند هنمالغ كنطباض

 ردهنسانعهقع الغرا و قمل راص هک ردیفدا رهو هدننزو لزازت «رتزننلا ) ریغصلا مالفلاوه و و
 نادشلايا رتارتلا هتاصا لاق رد هنسانعم دنادش و نحم هلیصف كنات (رتارتلا)ل لقلقت و لزازت اذا رب سل ارت

nندنظفل رت اه روک هنناس ,كحراش» هنسانعم هعوطقمد رون دلا شطسک هدننز وی واهر د: دشتكنارو  

 هدنن ز و راح ( رانا ) ةعوطقمیایرتدب لاق و ردشل وابلاغ هدد ۱ ردندنسانعم عطق یک نسحونسحا ر دش ۇم

 قلاصیثان ندهضرامرناس دوخاب ندقلجا راتو روند دمدآ زانفطقیص یسهدوکو لط نتا ردلعاقےسا ندهرارت

 هدلبف ورعمر هلی كنهزمه (ارتا) هریغ وا عوج نم خ تسمیا رات لج ر لاق روند ه هسکنال وا مادناتسس و
 یروس كنهروب زم "هدلب ردنطیریبعت نشش هلا نیتمگمنینیش رددآ هدلبرب هدنار | هدنن زو بدنج (زتستا) رددآ

TRیسیکیا رددآ كار ندهیمور روهش هلسمک كنات ( نشت ) ردروس  

 راردبا راتعاندنآ مور ٌهشاطیبهنسسأر ردینا نرش یسیناثو لوا نشت لوا هکردب رایآز وکو ردنا مشت |

 قمرقیح هلیئوکس كنيعو ین( )رک رسا لا رهن ورد هاب نت هو و اک رام ۱
 لاق روند ه هرابنایمروطیناق هدننزو دادش ( راعتلا) حاص اذا ثلاثلا بابلانم ارعت لج رلارعت لاق ردهنسانعم

 ارعت برملا ترعت لاق ردهنسانع»قل وا لعتشم برح شن آ بوشیزف كنج هلنیتعف ((رعتلاو اقرالىا راعتحرج |

 نایلغ هلبا هه نیغ (نارغتلا )رد دآ كنصحرب دوخابلبجرب هدنم هدننز ولعت ( رکعت ) تلعتشا اذا, عبارلا بابلا نم

 نالواباوص شبان دو تلغاذ عبا رلاوثلاثلابابلا نم انار غت ت رفتوردفلا ترغتلاقب رد هنسانعم قانات زو | |



 هج دبق وفلاءانلالصف ]وه

. ۷۷۸ 

 | رریجا ایا )هرخقاذا انالف ر هاب لاق ردیفدامو هدننز و هرخافم (ةرهابلال تءاضا اذا ةباصملا ترهبت

 | نی هنرادقم یثیلث دوخاب كم یزنک ا دوخای قعصاب بوکو چ یغنلوک ارق لوق یلع قلوایراب هک هدنزو
 (تارهابلا) هثلثوحت قب وا هتماعتبهذ وا هتل تبک ارت وا فصتنااذا لیلا "رابحا لاه رد هنسانغم قلاق یهصح

 هکر دیدآ رمط رپ ( رهابلا) ردءهرهاب یدرفم نوچ راکدشا قش یثان ندنسهبلغ یوص رونل وا قالطا هرلهنیفس
 (رزهبلا روند هنالسراهدنز و لورج (روهبلا) رول وا دتم ردق هخ وفا ندنسهساکب ویلشاب ندنفامد كناسنا

 روندهمدآناشیذ و فی مش ور ون د همدآ دنعثوه و دیشرو فیصح یبحاص نیتم یر هدننزو رفعج هلا هم یاز

 [ اهرخنوزواو روند ه هقان مظع یم هثج هدننزو هذفنق (ةرزهبلال فیرش اذکو  لقاع فیصح یا رزه وهلاش
 1 کر زاهب یعجج ردتفلهد هلیصت كناب هدانعمیکیا وب رون. د هننال وارولیروش ید هلبا لا یسءویم لوق ىلع هوم اقا

 |[ رک كناب (ةرببلا) رددآ هبرقرپ هدنساضق ًاسنو رددآ هدلب رب هدنشی ماطسب هللا قهی هدننز و باتک ( رای
 1 gas هکر د راکدد ثكحهرب الاح هدن رانک تا رف هدلبون رددآ هدلب رب هدنن رق یسهعلق طاسیعم |

 .دج ورد رادآ هب رقررب هدرع نبا "هریزج و هدنرلانعق باطرفکو  بلحو رددآه رقرپ هدننب ر سلبان ها شدقهریب و

 ر AS ردهدننز و یربس نالوا ما ندنسهلک راس هکی ریپ ن لهسن لضفلا ن دبع نا

 راهظا لرى نه زمه (رأتالا) 4 ةبقوفلا لا لصف لس ردیدآهدلبرپهدنب هل رکا الا زصم هلص |
 ا اا هتعنا اذا ارأتا رصبلا هيلا واهر أفا لوقت رد هنسانعم قلاقهقاب هجادرا كناهنسف رب هدننزو

 لا أتا لاقى رد هنسانعم ققاب هلنقد و تدح ېک رک« هنسن ر و اهب هت رض اذا اصعلاب هترأتا لوقت ردهنسانعم |

 , زم و یعق كات (رأتلا) ردع ومس تر هل وادب زم هد هروب زم “ناعم هدامو هکر د حراش » هيلا هدحااذارظنلا

 رک فل وم»هرهتا اذا لاثلا بابلانم ارأت االف رأت لا ردهنسانعم كمروس بووق هللارازآ یهدآرب هلینوکس ۱

 كنهزمه ویصقكنات (ةر تل لرد مسفم وموس ممهدساساهرز واینای كحراشنکل بویللا ناب هدننهدام ی زاها

 هزمش یفان امنا تیک بول وازوم** هرزوا روکذ م هج و لصالایفهنسانعم مردم دم زکر هلو کش |

 ردشلنا تا ید هدنسهدام روت یو فلم + هلق كن به و یک نا روک ر ویچ ردشغلوا كرتا

 دايم نعبیللرلق هدنزوروبنز (روزوتاا)2 هدر * میاةراتدعبةرأت وةراتترذ لعف

 وعآ تیالو "یلاوو هاشداب و رونلوا رببعت یغاشوا لوقو كنهرس هکروند هنن راکتمدخو عبات لرطباض
 لا افلطم هلبنوکس كنابو یرسهک كنات (ربتلا) رد ر رأت یعجهلوا هدنتمدخ قرهبلوا راوخ هفولع هکرونید
 شمالباب یش رب بود را یتعی تافل واتخاص زونه لوق ىلع هنسانعم هضف و بهذ روند هشموک و ا

 نالوا رسم ندندعم یعبلا دنعو روند هضف و بهذ هغایصلا دعب روند هن راهدرخ شنوکو

 ا جاجزلا رسکم روند هن رهدرخ و هن راشرق هچرص و رول وا طلتحت هژقا ربط هکمدقم ندزغل وا تخایص

 ا هدنزوربص (یثلا)رونلوا قالطا هنازف قج لاب هنسن بول وا لمعتسم اقلطم ندرفابو جوتو
 دنا ز ول عفت( ریبتل )هکلها اذا هربت لا رد هنسانعم كلا لاله و هرمسک اذا یناثلا بابلانماربت "یشلاربت لاقت

 هدننزو باخ“ (رادلاإ) هکلهااذا هربتلاه ومرسک اذا هربت لاقت ردن وجا هغلابم و رشکت یددشترد هنسانعم رت

 جوک هناب كحابصم *ک رله یا هجا راب لا نیلاظلا دزتال و یلامت هل وفهنم و ح راشلا لاق ردیسا هنشانعم لاله

 ن ندرټرول وا فص و 4 هقاننالواكنر بوخ هدننزو ءارج (ءاربتلا) رار د امادو عدو و امالک مک هکر دعما ندرت

 ڭا ربثلا) تالاهیا روم لجر لا ردهنسانعم ثالاه (روشلا) نوللا ةنسلا یاهاربت ةقان لا ردذوخأم
 یرسکكنا رو كنات(ذیربتلا) اثیش یا ارب ربت هنمتبصاام لوقت ردص وصخ هیفن ماقمیلامعتسا ر دکمد هنسن هلیحق
 كاله هلنیتصف ( رتلاإ) رونل وا ربعت قاکوف هکر وند هن هنسذ هدنزرط كاړک هدنرابد كنم رالیق شاب اش شنای

 :ندهنسنیغیدنل وا یهنهدننزو لاعفنا 6 رابقن الالثالهاذا عبارلا بابلا نم ارهت لج راربت لاق رد هنسانعم قلوا
 ارت یراهکل وا هکر دیعما ف ورعم موق هلی ك را ( رتتل )یهتنااذا مالا نعرا لاق رد هنسانعم لا عانتما هل وبق

 هکر دم وس م همر وه دخ راوت بتکر رد جیم » ردقج هل وا هشاطنانل وا ببعتراتان الاح ردشادرونس هنسهکل وا

 | یبغ وا یکیا مات رانا و لوغم هارو بودی لاا ها اندننادناخ ثفای ن لر نایک تنطلس تبون

 ( ریثاوتلا ) یدلوا رهتشم و بعشنم ندرانآ یرلقاع وا راتات و لوغم یدلیا سقت هدنرانیب کلم هلج هلفلوا

 نو ناوعا و هن راکنهمم كن رلطباض رهش و یشاب وص هکر دهنسانعم هز والج هدننز و ریشابن هلبا هثلثم یا

 ربو ع یارجات وه لاق رونلوا مت ناکرزاب هکروئید همدآ ندا dik 1 وو رجاف (رجانلا) روند

ae 



۱ 

 ۱۳ یو و ا

 مداوفهرطکلب یتا رد هبنرع یی وک کک دا شوقرمر هایا یه روند هکیلبنال وا ف تانا اا ۱

 نالوا هدنشاب یکیا كباب نعي كسوق بس رهباو روند کو لا رهابا هدعب فا وخ هدعب بک انمهدعب روند |

 ردرب اک یی راست یاد دز هیلک هلی اف اطلوقیلع روندهنس هق رآ لرارب یرک | ۱

 رارروک اک !یحن وط رارد اریبعت غاز هب یرد یرافدراص هار واو ناک هشوکه رلشا كاب  رزادناریتهکهلوا مولعم ۱
 را و راردنا قالطا هضبق ردیطس و كباب هکهرب قج هتوط لا و لاص 4 یرب ندنآ و نصقردب رو  هکهنسیرب كن

 سباب عیرض رهبا و هلوازعاثارباربیغتو للخ هنماظن بوقیچ ینوصلیس اک هکر وند هض رایوص وه ریک اب لوش |

 یهرکدرب رول وا تبا هدر فوج هروک هنناپ تادرف راس وردن وا یراکدید قربش هروک هفلوم عبرص ردیعا

 ییوصنمرکد نعي ی رلاءام هکر دیرعم یس راف رهبآ رهبا و رونلوهدلحاوس هلیحرط اب ردْهجوم هکردت وا ولقارپپ
 هدیسراف ره بآ هچرک فل وم جرم » یدنل وا هیعسآ هعظع رهشرب عقا وهدننیب ناز هلبا نب ورق هلتبسانموب ردكم ډ
 دوخاب یولپب ارهاظ ردلعا هتبلا فل وم × ردشمافل وا بای رفظ هدیسراف تادرفم نکل بود كعد ی وص نمرکد

 ءارهز (ءارهبر) رد دآ كغاطرب هدزاج و ردیعما ید ؛لرهش كچوکر ب هدنسبحا ون ناهفصارهبا و ردیناسل یزکس

 (رابلا) ردهرز وا سایقربغ هلن ون روند "ی وار و یار هدنتبسن ردد زاب ز هد هب رمصق كفلا رددآ هلق رب هدنز و

 هکر دیعو یراص و كچ وک كن 4 داباب یراکد د یزوکر غص ندنعون ه دابا رددآ تابنویشوخ ر هدننز و باص |

 روث د هنس هنیسكنآ و یک ب يباح رهچ رون د هئیش نالوا رادبات ورینم و ب وخاقلطم راه و ردن راکد دهب دابا یراص

 ورم راو ردقج هل وا ضایب نالوا هدرب ۍغیدروطدن هکر وند هضاي نال واهدنسهنیس تالذک هنسانعم سرفل اې بل
 روندەت هلیعص كناب( راھبل ا ردن دار وا یراھبلا ےہ ها رب |نبداقر ندنیث دح رار د ځد نب راپ هکر د دا ه رقر هدنساضق

 زویچ وا ندناز وا ورون دهغوع شذلج ولو وبا و یک فاطخ رون د هنشو قم رق و هنسانعم ځص
 نصاعلا نا ورع هکر د حراش» روند هرادقم و نزو نالوا لطر كب لوق ىلع زومتلا دوخاب زوبترد دوخاب لطر

 ورع سپی دارا وشم وکو نوتلا راطنق ر چ واهدنرب ره هکی دلی لر راهبز و هدکد لیا ت اف وا ديب نم کرد 3

 نو هد ع مالک رونل وا قالطا هلط ر زویج وارا هکیدیددسبع وا و یدلیا ترابعندف رظ قحهنل وانز و یراهب

 هکر ونیدهنعاتما رد راهبویهنا ردشل رضتیغیدلو !ماشتغل وی عیره زا نکل مدیا نظ هطبق یهود نمک

 هود رو ؟هکروند هنکند لو لوش و یکی راز اس و فدص و ول و رد هعتما ندا دو ندای رد|

 روندهن وئاخنال و | هفن رش و هدیسهدننفب یعوقهدننز و هربما (تریهبلا) ردي كاق هن وکر هدنز رطقیربا راهم وه وا

 یسیرغص هکر ون ده وتاخ لوش و رون ده وتاخ نوب زو فیعض وریغص یتقلخ و رشةدیس یاة ریه لاق یک هژیقع
 "شما ذاف فا درالا ةليقث تناک اذا ةر أ رعا لاق هلوا رولوصر اهر اهندنتلقن ب وړم هکچ ن کر روب هلغلوا لیقثولویب ی
 نکیاربتف و بحلاب یتا اذآلجرلارهما لاق رد هنسانعم كلا ادب . هنسن بیع ر مدآ رب هل رسک كند زمه ( راہ الا)تزهینآ

 لاقي ا :سانعم قلاب بوناب ندنترا رح كنتقو راهنللا فصثو ردم ةتسا اذا نالفر ہا لاقت رد هنسانعم قل وا ینغ

 ماکو وضکبت هاکه کرد هنسانعم قلوا كنراکنر هلتهجقالخا مدآرب و رانلا ةرهب رح نم قحا اذا لجرلا رهبا

 هدیس .مدارو یرخا اّبخو ةرم ةئامد هقالخا ىف نّولت اذا نالف رهبا لاق ردنرابع ندکلنا قلیوخ دب
 یکیدعا باکترا هسکر هدنز و لاعتفا ( راهش الا ال ةریهب جوزتاذا نالفرهبا لا ردهنسانعم قلا نوتاخ هشسث و

 | اعدا ود مدل والاص و ماره هلنوتاخ نالف الثم ردهنسانعمكطا اعدا ندنالیود مدتا یجینشلعف یسهلوقمروخ

 | تیمکلا رعش نمو ح راشلا لاق × رجيم و ترغب لاقوابنک ی عدا اذا لج رلا رهتالاش یک ك ما ارتففاهنسفن یدنک و |

 تلف لوقب نا رایتبالا و لعش ملو ةنالفل تاعف لوق نا اهت لاری اما وا راهتب اما + ةاتفلا تعن لثع حیف
  ردهنتشانعمقلف هدزولآ هلا دانسا هب هسک ء انک : رخآ یھ 5 لعفیعیدلوا تکتم یدنک م دآرب راهتا و لعفدق و

 قرهبل وا شوماح اعطق لوق ىلع كما روا للدتو صولخو عرضت یامدو هیفاعهامر اذا ان الف رهت الا |

 هنلایخ مدآ رب و تکسیال ةعاس "لک وعدی وا لهتا اذا ءامالا یفرهشا لاق ردهنسانعم كلی امد تعاسره

 | كلنا رودقم لذ هدنفح كن هسکرب و لیخام یلع مان اذلجرارهثا لاه رد هنسانعم قمو وا هرز وا هنس یعیدل 1

 .عدب ملاذا نالف فو نالفل رهتا لاق نوسل وا هدنن یتناهاو رض رکو ییاج و عفنكنلرکر د هنس نعم

 امرشا ذا لوعفلا ءان ىلع ةنالقب رهتا لا ردهنسانعم قلوا یاوسر هلدبس یسو رر و هيلع وا اا

 اش ( رهشلا) نیفصن سیکنا اذا فیسلارهتا لاق ردهنسسانعم قلوا هراب یکیا بولیربق ندنسیراب هنسنرب و

| 

 لا RA قم ا بوش باح * هدا وغو اا ادا هاب را رهس لاق رد و قلوط دزو ۱



 اس مه رس

AESقلب یر يرو ام دهدلبرب ہد رہصم : هلی كناب (هزون) روند ی : هدنرتبسن كرانوب  

 ۰ ردرابوسنم هاروتاوذضعبریاسو زب زعلا دبع نم دجیسداز ردارب ودعمن هللاذبه ندالع و ردب وسنم هار وا

 دج نب رو و ردیثیراخم ماما ممضانیروب ردندلاحر"یماسارو و ردهدلب ر هدنراید سرافهدنزو رون (رو)
 رده رقرب هدننرف ها ریکع هدننزو یروش (یرو) ردیسا لرثدح ضعب راس و یناهن رو ونا بلا راع نرو و

 رد ما ندنلعف راز هکهدنز و یروز هلیرسک كنار (یروب)ل ردنداروا ثدح مان "یناروبلا نم "یلاعلاییا نب دخ
 . تن نارو نالوا یمهلیلح كن هفیلخ نومأم هکردیعما مامط عونرب هلبعط كناب (ةيناروبلال ردندالع مالعا

 | یناروبلا رکبوا یضاقو ردماعط فیطارب راردناریبعت ینارو هدراراید مز الاح رد و نم هلهس ن نسح
 ردراثدح نیرو ن رکب واو هلیعط كناب نیرو نب دم نب هلادبعو رديعش كنم "یوادیصلا عیج نا ۱
 ناکم هلیعص كناب (یروبلا) یدبا را و یرلقلامرخ هدنآ ریضن ون هکر دیعما عضومرپ هدننزو هه ۶ :روبا)ا

 بول ارلش ماتکیدهتسیا هلش ور هنابلابا ال بویلشو هنشاب یدنکیالغرب هکر دندانعموب دک د بوم هو ۱

 7 ۳ ار هارو ارت مپ زرد هتووب هلس را هسلوا روناوا هحماسمو ضامنا ندنلامشوکو بیدأت ۱

 )رتاج شوب هنر وک زو مدنقج نالخوا نالوبامو ون زس بب رتو بیدأت هلوقمو |

 د هنسانعم كا وس نالپ هنسانعم هج رح د ( ةه ]! ) هنسانعمهریصق أمم رون دهن وتاخ رودوب زساه (نھبلالو

 صوب هکروند هغج وج شلاج دوس هلیسهدش كناب و یعص كلاد و كناب "یردهبلا)) بذک اذا لج راّهب ۱

 هنسانعم همم ضرا رون دهر شیکک هلباه (ترهبلا) و هلن وکسكناه و یعض كناب 6رهبلار) رارب د جد "یردخح
 رولوا تباننجو ر اچ هدنآ رول وا ناواب ردیلحنال وا بیطا وریخ هکر وند هنطس و كنهرد و هل وا حستع هکدتک

 غ ردراشءاص هرم هات نیش هک | هلی هل اتم ريخ ر هلن رابع هریخ و یداولا رس فلؤم

 ضرا رهبو رولوا بیطا وریخ و شوخ ندنرالحم راس هکروند هنر ناویایو هنطسو كنهردرس ارز
 هو مح.ا هدنو ردهنسانع»قمول وص راه راه بولیسکس فن یشانندقل وا باتیب و هنسانعمدلب هکر وند هب هنیعم ۱
 درافص و ند روب زه یانعم هدننز و ریما (یهبلا) و( روهبلا) رونلوا قالطا هد هنثلعنافلوص تحرولوا |

 | هبلغ تح ادع اذا لوعفلا ءان ىلع لج رلا رهب لاقت روند هب هسک شماغوا هنتلع ناغلوص و نولوص |

 و یدنل وا کد رک دف داره هدل وا یانعم یکیا هلا رهب هلیع كناب a) ةرهبلا)ریهب و روهبم وھف ورا

 3 و لیللاةرهب لاق روند هنس هتر وا كئيشرههرهب و ردنآ عض ومر هد همام و رددآ عضومرپ هدنسلحا و | ۱

 !راهراه هلکلسک سفن بولیرو هدننزو لاعفنا 6 راهبن الا ال هطس و یا ةقللا ةرهبو سرفلا ةرهب و
 زو دوعق (روهبلا)و هدننزو رهو 5 ( رهبلاءايعالا نم عبات و هست عطها اذا لحرلا رهسا لاق ا

 تماضا اذا ثلاثلا بابلانم اروهبو ارهب سما ترهب لاق ردهنئسانعم قلوا رادناتو ندنآ تیاغب
 انعم قتل وا قاریا و ء الماذا ءن الا رهپ لاق رد هنسانعم قم ردلوطو هبلغ اذا هرهب لا رد هنسانعم قلوا باخ
 برا هه "بلا و حراش + باخ اذا لجرلا رهب لاق ر ا یک وا باا و دهی اذآ لج ذآ رهب لا

 ردهنسانعم قما غوا ه هاو هصغ و ردشللا صیصت داهشتسالاب ود ردقلوا ةسلنا و نالوا باوص بودا
 اط و عسوو ناتهبلاب هفذق اذا انالف رهپ لاق زد دتسانعم كاا شفا وفذق همدار و هک اذا ممالاهرهب لاق

 ۱ هل ارهب لاق ردهنسانعم كليا بیعت و هتقاط قوف هفاکاذا اتالفرهپ لاق ردهنسانعم كلیا فیلکت ناز

 هتم و بولغ» رد وصنم هلا روچعم ریضم لعف ردندنسانعم هبلغو رهقوب و کاله ینعی اسعتیا هلارهب لاقو
 ۱۳ ا بک اوک سس ایه كن رهبو بلفپ ناب دیلع امد هلارهب ساسالاق لاق ردکید نوسلوا
 هنسانعم قمل وا قیاف هننارقا و ان ۱ یشبلق اداره لقب امت اجب ین
 کردند رمطرب هدهقرا و هتسانعم رهظ روند ۵ هقرآ هدننزو رجا (رهبالا) هنارقا قاف یا عرب اذا نالفرهپ لاق

 دید لعاو هنسانعم قنعلا درو رد راکدند رمط هاش هکر وند هنرمط نو و ردینال وا مظع ندرارمط راس

 ةویط قع ءابطا رار دیا ریبعتیرهط ناکا رب نالوا دنس روا رم جوا قچ آن ہدلوق روید هرم

 | رول وا دن ردق هغای بودا تشن ندشاب رمط یرلکدد رهبا هرزوا ینایرثا نا هکر د تم * راردنا قالطا

 .هددقرآو رهبا ۱ یک ودرو ههزانوو همان نکیا هدشاب رولوا لصتم اکا رارمط كچ وکی رلکذد نییارمشو

 1 یملسک رهط لوا رول وا بعشنم ندنآنییارش راسو ردیا تکرح ردلصتماکا كروب ردیرمط د هلرو هکر ردنت و
 یک ار * یهتا رار د نفاصعد را وسنهدنلب وا هرمش لواو ردوب یراکبد یدبوق یدوا هکردکاله ببس |



۱ 
1 

 سطن لو لوف ىلع ردقح هلوا هتم ضرا هکروند هضرا شریک ن ابص و نتشاع یا درب طد تولو

 ۱ مرز هنسرهبارب ز هلوا شمال و !عرز هنسن هنسو بوردنلکد نوجا ق غل واتعارزەنس كج هلک هکر ون ده الرت شا وا | ۱

 ۱ نوو راردا هدا را یل وایانعموریبعترو هلرعص كنابهدراراید مز رول وا لیلق و فیعص ینرلصاح هللرو هسأل وا ِ ۰

 | هرتخااذا اروهروبات الف راب لاق رد هنسانعمقم هنص و قمالفو نوح اقل وا فقا و هنهنک ك ن هنسذرب رول وا ردصم | 1

 قمرا و هداسک را زا و كله اذا اراو وارو لحرلا راب لاه رد هن شانغم قل وا ااه هدنز و راد و ۱

 کت حاص و تک هن رلانعم اف كلاه رول وا ج راب رو و تدسکاذا قوسلا تراب لاش رد هنسانعم | ۰

 یتسیدنکه سیا هبکرک ار ز هنسانعم كلما ضرع هروغپ ن وچ ا كلب ردیکدردی هک هقانرول وار دص م تاک ر و و :
 | هنسنرب و الما عتالا رظنیل لحفلا ىلع اهضع اذا ارو ةقانلا راب لاق ردنا لّوبت هنهج و هدكدليا ماعشتسا روفب |
 | ینغیدلوا هبکروو روب وه كل وا رکم وچ یاعت هل و هنم و لطب ادا هل ع راب لاق رد هنسانعم قلوا لطاب و رده ۱

f ۷۷۵ p= 

 ؛ یللا | يللا ةدعاق كنسهکل وا هبلاقص هدنز و تر هلا دم نیغ €( رغلد ر ردن تدح رحاب نب ن حا ن دبع نب

 اوب ةيلاتف هبلاقص رار د راغلب هماع رول وا دیدش تیاغب ین وغوص رشود هنفرط لاش ردیعما كرهش نالوا

 زوبص (روئبلال روند هعسا و ناکم هدننز و رفنضغ (روهلبل) رد واح یتیراتالو راحمو هج وهلو سور ردیب زعم
 | تمزالم هراندعم هلبصف كناب (ة ردانبلا )ر تح یا رون وه لاق رون د همدآربتح و ب رح شمنانص لاح ره هدننزو

 رونلوا اریبعتزابهرطم هکرون د ه راج نال وا راقاص ییایشا و هعتما نوجا قناص ولاهپ لوق ىلع روند ءراحت ندا
 | عیاضبلا نونرخ نیذلا وا نداعلا نومزاي را یا ةر دان مه لاق هلیعح كناب ردرادنب ی

 نوکیا طیض و عج ینیداحا یرلکدلیا چرخ 7 كالام ماما رددبقل كزاشب ن دم ندنیثدحم رادنب و ءالفل
 ریمزا الاح هنسانعم "الکم و یس رم روند هر نالوا یناعلیکو یاس یک هدننز و رفعح « ردبلا)ل ردشل وا بقا

 ةا (سصنبلا) رد هلا هب الموب یریبعت رد هرهش نالوا ی رقم ناکرزاب بول وا ہلکا یکه زد کا

 , یظفل رصت ورارید مان یهدیسراف رونل واریبعتقمرپ رپ زسدآ هکر ون دهفم رب نالوا هدننا قمر دج هر ۰

 هلرسسک لداص ندا ص6 د ح راش» رد هیلصا ین و ییعی ردمه و يک ةد دام لا یوكن ره وح رد وفا

 نالوا اهلاح ىلع مدقم ندزغل وا راجعا و حالصا نوح ا تعارز هلی و کک واو و ىح كناب (روبلاآل ردضوصنم |
 أ

| 
| 
 أ

 أ
 أ

 ی

۱ 
۱ 

 | اهلايح نم اهحاقل فرعیل اهمعشت اذا ةقانلا لح#لا زاب لاق رد هنسانعم كا ماعشسا یی هان روغب نوجا كليب |

 | كلبا عاج و ه رج و هربتخا اذا الالف راتا لاقت رد هنسانعم كا راشخا و هبرع ی دوب هدننزو لاعتفا (رایت ال | ِ

 لاق ردهنسانعم كلتا لاله هلی رسک کنءهزمه (ةرابالاا) اهعءاح یا اهسکت ادا ةأرلا راتا لام ردهنسانعم |
 الا راوی و یدنلوا رکذ هک رد هن رلانعم داسک و لاله دو هلیصف كناب (راوبلا) هکلها یا ةرابا ہللا ءرابا ا

 ¥ لا را وب نم ةلابذ وعن هاکن و فل وم ردت رابع ندنسلاق بوب روچ هد وا ب ویمرا و را كنو ناخ لوط هکر دنداتعم و

 اا دەدات ولو ثالاه هلغل وا دساف یمهدیقع و تین هکر وند ه هسک ل وش هلع ناب (رربلا) رد 9 هن دحم |

 ردردصملصالایناریز رد رار ثنومورکذم و عج و هش و درفهدنو و هیل وا یس نا شحالف یخ قلعتم هترخآو ۱ ۱
 ارو اموق ےتنکو چ یلاعت هلوق هنم و حراشلا لاق + هبفریخال تالاه و دساف یاروب موقو رو ةأرما و لجر لاق | | ۳

 نوا تعارزو سرغ هکروند هب هد م کتدقع .داسفل یلاعت تلا دنع نیکلاه یا

 | رو ضرا لاق رون ده هروک ذم ضراهد ران و هلاه (هر هاو ابا وا هما وا راعاو حالصا بولدکوس | ۱

 | دیک أت یظفل راح هلا هسب رام وب روند ه هسک نالوا كلاه هلفلوا هدیتعلادسافرت اب ورم اف ةكورمىاة ابو ابو | ۱

 ماطق (راو إل ادشم عیطبالو ادشر ریال *یشل هج: ۸ ناک اذا راب را لط رال لاق رونلوا عابتا نوحا |

 لوش هدننزوربنم (روبلا ف الهلا یا سانلا ىلع راوب تلزت لاق ردي لاله رد بم هرزوآ رک ههدننز و

  eفرام یا رویم ل لاق هلوا ردا كاردآو سح تداغب یفیدل وا بولوا هبکح كن هقاث هکرونید |

 .(یرابلاو هللا دمو یحصف كناب (ءایروبلاژز و هلبعص كرلاب هر وبلا لو (یروبلا لث اہ ما مقال اهن ا

 | رونلوا شرف بولیروا ندقازاس هکر وند هریصح هلا اید دشت فن رابلا و هلا دم و ءا فراغ (ءایرابلاو و | 1

 | نسح یش كسم ماماو یراخ ماما روند راو هن اتص ریصحو ه جریستح ردي رعم یس راف یایرو |

 رواسین (رابژ هنسانعم قیرط رونلوا قالطا هلو ءا روو یرو و ردبو-نم هنعب یراوبلا عیرلا نت ۱
 ردهدلبرب هدم : (رابلاقوس) ردندار وا "یرواس لا "یرابلا اصل 1 نسخ ندمالعا و2 رقرب هدنساص |

 میلفار ندهریزچ لاعاو رددآ كغاصسر دن هکل و ماش (مراب) رده رقر هددادغب هلنوکس كلاب (یراب) |



 ا in س

 ۳ د 1 زوسدن(یکیل )ذکر ا رک ابلا»دنم 92 ةرکاپ اسمان اذا هرکاب الاش لاق رد هنسانعم كل نکرا فک ا رب رب ځد ۳

 ۱ ۱( رکشلا) روکبل ایلع "یوقیارکب ورکب لج رلاش رون دهمدآنالوا رخ ره ردنصوندروکیهدنزوفتکرکبلا)وا

 . [ لاش ردهنسانعم كللا هلع هلنیتعق (رکبلا) م ذقت اذا لجر ارکی لاق ردهنسانعم كلا مدقت و قبس هدننزو لعفت
 اا ترطما لاش روند هروب ناغای هدرابب لّوا 6روک ابلا) لع اذا عبارلا باسبلا نم ارکب ؛یشلا ینا رکب

 رون د هروک اب هد قم یکم ویم هدنفرط رون د هب هنسذ نش كياچ و ها چند ر اساقلطمو "یعمولا لّوارطلاوهوروک ابلا

 لغ لاق روند هنجاغاامرخ نالواروشتب مدقهندرب اس یسهویم وردزاحوب و هنسانعم هرڅر ونده هویمهروک ابو

 هرومناناب هدراب-لثاوا هدرلنو هدننز وروبص ( روکبلا) و هدننز و نسح (رکبلا) الّوالردتتراصاذا ةروک اب

 هلنیتعض رولکر کب یعجج رونلوا قالطا هنجاغا امرخ نالواروشتب مدقا ندرناس یسهویم روکب و رونا وا قالطا
 هسبا لوا زد یضتعمقل وادنام هر وک اب ربع یکہ دنت رابع رکب هعچ هرزوایتدامارز ردشالا شوشتن هدارو فل و م

 ردص منم اویدیکل سر و لوسررد رکب كر وکب وریک او یعج ك روکا به دناهما راس وهدحابصم هکهت ردعجا رهروکب ۱

 روش د هنچاغاام رخ ند اا ردا مدقم یمه ويم هد ران و هدننز وحابصم 6راکبلا)وهدننز و هنیفس (ةریکبلا)ل

 ونل وا قالطا هضراولت وف و یوصنالوا تابنالا ةعررس راکبموال وا كردت تراصاذا راکبم وةریکب ور وکب

 رکبا یمجج تیام ًارذع رونید ءزق نالوا هربش ود زونه هلل رسک ك ناب( رکبلا و تابن الا ةعیرسیا راکبم ضرا

 ریبعت هرکابو ردذوخأم ندنسانعم مدقت هکرب د حراش + یکهرذع رهن تاتعم قل وا رگیزف گردم زاب یردصم

 ) ۱ تر الغوا شمالیا جوزتزونه یی رونل وا قالطا هتمو رک ذمرکب وردطلغ
 هتعنصو لعرهنایلوا لشلاب قوبسم ورون درکب هنل وا ئیش ره ورول وا هدنمکح ریش ود کر ونل وا قالطا هب هقان لوش

 1 ا ا راى نت لول هکتار | رغص اوا لماحزون :هورون و !قالطا

 ۲ | یالطا e ومزواادتاكاو E جرا واق اله دلویکل 8 |

 E )3 بوک درک و اهن هرض 2 رگ ا

 ر ادوخایردق همت وایثروند هنضاخحم وکار ااو ا ا

 ۱۱05۲ ] ممک ررر و هلی كنابرولکن اركب ویکسلفا رولکرکبآ یعجیرون.د هنایل و لزاب
 لوا ندندح ین ع ؛عذج ورون ده هقا وریعب نارا وه شام وقت شاپ ى هروک هفلوم

 ۱ "ار ون دهنال وا

 ییکیا نوبل ناو ردنالوا شرک هب یکی بو یتشاب رب ضاح ناو رد هنسانعم قمرا و هنشاب ب ج وا
 ردن هلجبیرلتن ز كق ءدننز وتاکر ح(تارکبلا)ردنا زا و هبیحز طلاب وردنال وا شهرا وه یصج وا
 7 ۱-لوا رول وا یتالطاهرلغاطیلاع ا رو یماجبب وذون ارو ری راجا

 ۱۳ EOE رفعج ىنبەدننزوناتر ق (ناترکبلا)رونلوا ۱

 کی )رد دا نصح رب هدنم هدننز وقنع (رکبا) ردیعسا لجرر وردداهبرف رب I و

 فای اط ر دیس همنک ح ورسم ن عیفندوخ اب ثراطا نب عیفنندباصصا هدننزوم رڭ( رکبو ا)) ردندلاحر ءام اهدنا زوریب ز

 رایدلیا هدنکت هلا هرکب وا یراترضح مالسلا هیلع مانا رطف هلک یا لوز یغاشا هلا oe راس یاس
 بایف رشا دتا هدلاج رر د ناغع یمما كن هفاق و ی ردب و هلن دبع یم منع هللا یطر ردن دشارءافلخ وا (م رکبوا)
 لئاو نب ریو ادمن رکب ینب كلذک م دنتبسن ردیکیدلبا ا ادا یم هښک ببس ردو نالوا مالسا

 یمهلبق یط هدننز و رکس (رکبا) روند ۍوارکب هدننبسف هنتعاج بالکنیرکب نا یبو روند ورک مور تيس
 ودج (نورکب)لردبرلعما هرف رب و عضومرب هدنسهیحان هت رض هدنزونارکس (نارکبلا)ردعضومرب هدندرو

 e RR نددنه كولم هدننزو روفکت (روهکب)) ردیسا لجر ر هدننزو |

 | رونسرولب و رونی درول ځد هد زال هکر دیعمافورعهرهوجهدنز و رطبس (رولبلا)و هدننز و رونس (رولبلا)و
 ۱ : لع ههاشداب نالوا ناشلا یظع نددنه كولم راسو روند هرداج نالوا لکیهلا مظع هدننزو
 ۱ دج ردیدآ هدلب رب ها هاو لا باب هدنهکل وا رزخ هدننز و رفنضغ هلعج (رج» کد نابار یار

1 
 (ن)



 i ۷۷۳ یخ

 رغص (شبلا نویعا) رد دآ هعشچ ر هدنسهبصق راکع (رفبلانیع)ل رونل وا قالطا هلوب هلصق كفاق و كيم (مرقبلا) ۱

 هدنراید نیطسلف و رول وا هج زآ یتوالحو قلاو و ول هناد یرباو هايس هکروند همزوا عونرب نانل واریبعت یزوک |

 یفنلقآ نکل بول وا هجالاءایس و قآ یکنر هکردیعسا شوق عون رب هلناص# (ةرفبلا) رونل وا قالطا هکیرا هنوکرب
 | (رشنورف) رددآ عضومر هدنرف لحم مان نامخ بيرق هب هف وکر قن و زیماه ردرش یسنج عجج رول وا لئام هزو

 ندموق ییعی هصعد یکیا هدانهد "قش هدزاج هل رسک كالاد ( رشاتصعد) ردیدآ عضوم ر هدنراید صام ی

 (ةرقابلا ) ردیعما یدا ورب هدنغلارا عض وم یرلکدد هلیخا هدنغل وروق هبصق مان هر (رقن وذ) ردیعم | كن هب |
 | ةعداص یا ةرقاب ةف لاق هنمو ردهلب رابتعا فوصوم ثینأت ردکعد یج ربآ ردلعاف ےسا ندنسانعم قش

 |( رددآ دل ر هدنسیقرش سلدناو رددآ نصح رو هدسلدنا هدنزو هنیفس 6 هریش لاصعلل ةف اش ةفلالل ر
 باهش ن هللادبع نا هدننزورببز ( ربش  ردیعسا یسرف كنهسک مان عنشآ نب رح” نم ورع هدننزو هنهجا

 ضي یا ةيرطس بایت لاق روند هرابوثنال وا عساو و ضای هلیعض كناط و كناب ( ةي رطقبلا ) ردثدح هکر دیع| |
 | ندنسیلاها تاره هدننز و هر (هریکب لرد وسنم اکا هرو نم بایت ردىدآ لج رر هدننز ورفصع ( رطشا) ةعسا و
 | هکرد هنسانعم هودغ هلبن وکس كفاکو یعض كناب (ترکبلا) ردشلنا تیا ور ثیدح هکر دسقل كن هسک مان مالسلادبع |

 | هتینا هس ر ونل وادا رم كم د مدلک ن کر ا نامه بویلتانییعت یتنوکرک | هکریدح راش» رونل وا ریبعت حابص نیچو نکرا |
 هلغل وا ند هنکقتریغ ف ورظ نسر دة رکب هتننا هسرونل وادا م كع د مدلکه دننق و نکراكنوکنیعتم رک او نسر دة رکی |

 | یکح ابصا ردعما ندن آه رسک ك نە زم( راکبالا]) ردهنسانعهرکب نکر ا یس دوب هلنیتحک# (رکبلا) زفل وا لاخدآ ن ونت

 | كلا تعرس هب هنسنر وقرکباناذ اراکباهرکیا لاق هنسانعم كلکنکرا هر ر رول وا ردصمراکبا و روند هکلتکرا
 |نوسلواهسرولوا هدتق وه تعرسو ردیعشذم ندنآید یناعم راسو ردذوخ ام ندروب نم یانعمو و رد هنسانعم

 ۱ رد هنسانعم كمما نیبعت یی هسک رب نوجما قمردلاق بورا و نکرا یمدآرب و ناک تقو یایف هیلارداباذا هیلارکبآ لاق
 | مدقت اذانالف رکبا لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم كلتا مدقت و قبسو مهلع رکب هلعجاذا هاعصا یلع هرکبا لاقت

 | كفاکو یصق كناب (ةرکبلا) ةرکب مهلبا تدرواذا موقلا رکبا لاقب ردهنسانعم كلک ه وص نکرا یراهود كمدآو و

 | هلفوایعلرکت هدنسهت روا بول وا هبثخ یعرکد هکرونیدهنخ رچ یو نان وایت هرات هات ر دک ز ۱ 69
 | روند هغیرقچو 4 هراقم نالوا ناز ودلا عبرس و مظع یتعی هب هعبرس هلا لوق ىلع رارکجوص برو پیا اکا
 | ه ورکه رکپ وهدنن ز و تاصف رد تارکب و هر وکه لوا یک ق لح و هقلح هلذبتعف رد رکب یسنج عج رد راج هد هل يک تفاک
 | ەكىدىدەدىبع وا هکر د حراش * رد رکب ی رک ذم هل رمسک كناپ ردراکب یعج رون ده هقان مک ردهنسانعمتعاجی و

 | ردهدنل رام ةأر ها هقان و لج ر لجو ناسناریعب و ه راج صولفو زق چک كو نالف زا چک هدناسنارکب ندهد |

 "نس ینعب هعولض هیلع توطناامو هسفن ین ام یتربخ یا هبصن و "نس عفرب + هرکب نس ییفدص » لاثمالانم و یهتنا
 لج هنسانعم نف رع یتقدص هدن روص یصنو ردیتبمهزاحتو مسوت تر وص یعفر رد ورم هلیبصت و یعف ر كنظفل

 دوخا رول وا یلاح ف ّرعم سو رولوا كم دیدلیا فی رعت ف ر عماکب ذس كن رکبرول وا ینا ل وعفم یس هلک نس هلغغل وا
 رولواندنلسق لاصیا و فذح هلغفلوا ریدقتیف دوخاب رول وا كمد هرکب "نسربخ ینقدص رونلوا ردقت فاضم

 مدار هکردوب یاشنملروب نم لثمرار د ثیدطا هقدص وثید ا ین قدص هکه رول وا هدنکبس هرکب "نسیف ییقدص |
 هود هکیدید رد لزاب هدکدلیالاّوس شا ندنبحاصبول وا كجهدبا ازشاهود جک كاکرارب ینعب رکبر ندهسکر |

 نوجما فیقوت یبحاص هلکلبا را رف ب وکر واند هنسن ره ود هدلالخ ل وارد هت رکی تيد را و هلاک ب و راب ی یزآ كانم
 یرلکشوک كج وکی ظفل عدهار ز یدلیا دارا یعوق رم مالک یر شم هدقد ضا ود عده عده هداعلا مسح |

 هیلاو هیلعرکب لاقب رد هنسانعم كلکنکراهر را همدآرب هدننز و دوعف(روکبلال رونل وا ماکت نوچ فیقوتو نیکست
 ةرکبهانااذا هیلع رکبلاش رد هنسانعمر وکب ځد وب هدننز و لیعفت (ریکىتلا]ل ةرکبهانااذا لوالابابلانم اروکب هبف و

 هنسانعم كللا ادا هدننقو لّوا و كلک هدننفو لوا هزامن و مدقت اذا هيلع رکب لاق ردهنسانعم كالا منو قبسو |
 نییعت یدآرب نوجا قمردلاق نکرا ییهسکر ریکت و اهقو لوالةولصلاینا اذا یصلارکب لا ردیعرش لامعتسا
 | كلک نکرا دوب هدشزو لاعتفا (راکتالا) مباع رکب هلعج اذا هباعصا یلع هرکب لاق ردهنسانعم كل
 | رکتا لاقب ردیعمش لامعتسا هنسانعم كعشی هنل وا كن هبطخ هدهعجو ةرکب هاا اذا هيلع رکتا لاق رد هتسانعم

 | ةهكافلاةروكاب لكا اذا لج را رکشا لاق رد ةنسانعم كلنا لكا نس هدنفروط كنءهویم و ةبطلنال وا ك ردااذا لج رلا |
 | مدننز و هلعافء(ةركابملا )ل والا نارك ذتدلواذاةأرملا ترکشا لاه ردهنسانعم یقمروغوطنالغ واءادت|نوتاخ و ۱



  ۷۷۲ Feمچ .

 مان ځام لمرو رددآ یداورپو روند هنبحاص رفص هدننزو داذش (راقبلا) ردراعجب مسا هروقاب و روقاب و

 . | رورمبعل رددآ بعلرر صوصخ هننایبص برع راش و ردقوچ یسهشناط نج هدنآ رددآ لحرب هدعضوم
 | دسایب هلا هددشمنو ویعط كفاة(راقبلاةنق)هتسانعم دادحروش ده جرومد راق و رک ذیساکرد راکدندیریش |

  :دیدش یا ةيراق اصع لاق رونلوا قالطا ه یتنام وص دیدشو تخم < هتراقاصع)) ردیدآ هردرب هدندرو
 بلکلارق لاق ردهنسانعم قل وا ناربح یکدم ندنحرف لاک هدکدروک یییشحو رس لم بلک هیت (رتبلا)

 دوش اهشنوک هلن (رض)لو لینوکس تاتو یحتق كاب عرض و عرف عقرب ىأر اذا عیار بابلا نم ارقب
 سسحاذآ رو زلا بابلانم ارش و ارق لجرلارش لاشه ردهنسانعم قلوا نعروک بوشاق زوک ندتقاب هب هنسف راس

 فاقو ىح كناب (رقبلا) ايعا اذا لجرلا رش لاش ردهنسانعم قلوا هدنامورف بولیروب و رص داکی الف
 تراشا هتلاث باب هلیظفل هعنک هدرا هس هچرک هقشاذا لوالا بابلا نم ارقب هر لاقت رد هنسانعم قمرا هلی وکس

 ل ییهنسن راط رش و ردموسرم ندلوا باب حد هدهریاس تاهماو ردشلنا طیلفت حراش نکل » بولوا
 هدهلا رش لاق ردهنسانعم كمروکۍ وص *لرهدناتقد و رظن هن رارب وص و هعش واذا هرشلاقت رد هنسانعم

 مس بودا وتسج یبهدامربو ردیتبم هنغیدل وا انب هدنابلوا یلش# هلا دهدهكفل ؤم » هأرف ءلا عضوم رظن اذا

 ۷ 6 ریقبلا) هشنق ادا ملا نع رق ساسالا یف لاقممشتف و مهرما فرع اذا نالفنب یفرش لاق رد هنسانعم قلوا

 لوش هلاه هریش و ریش ) و قوقشم یا روبتهو ریش صیق لا رد هنسانعم قوقشم شراب (روقبلا و هدننزو ۱

 هت ولو تا لوش ریش و راریک بوروک هن رازاغوب هجزسکی ب ودا قش نامه یناوسن برع هکروند هن هماحو هدرپ
 ربا رپ اضعب رد رد یراکدد شياو كوصالسو ریشه هکسام هل وا شتا دل وت هرجا الس دوخاب هکسام هکر وند

 | تعسو ردببقل كن رات رضح مهنع هل یطر ىضترملان نيسان ىلع نب دج ماما (رقابلا) رردبا قش هلغتیچ

 1 دیدآ رمطرب هدنراکی كزوک رقاب و رد هل تهج ریبک قاقتشاو و ردیییم هن رصتو عس وت هدنلیضفو مع ردندنسانعم
 رق لا و عس وتاذا "یفلارقینلاش ردهنسانعم قلالوب هدنز و لعیفت (رشیبتلا 2 رونل وا قالطا هنالسرا و

 كل وا و "یشلایف كش اذا لجرلا رقیب لاق رد هنسانعم كلا همش و كش هدهنسنرب و ايعا اذا لج ع
 یموق یرب ندنعق یودب واهل زن اذا رادلارقب لا ردهنسانعم قمنوق هلع ر و تام اذا ٌودعلارقب لاقت

 وقرا و ماقاو رضحلا ىلا لز اذا نالف رقب لاق ردهنسانعم كج وک ه هرقو رهش یسیدنک بودا

 یردال ثیح یلا جرخ اذا نالف رقب لا رد هنسانعم كمك بوقیچ هتم قجهلوا ناشنو مان مدآر و
 ار وه هسوک ر یلامو هسأر اثطاطم عرسا اذا لج را رپ لاقب رد هنسانعم كقک بوب وب هلتعرمس لر هکآ هرب
 و ینلارب یم ت آو هعنم و لالا عمه صرح اذا لجرا رقیب لاقب ردهنسانعم قلوا صیرح هنراخدا و عج
 دس ماخ اذا سرفلا رقب لاقب ردصوصخح هنغابا نوفص هک تل رد هنسانعم قعصاب هلیج وا كنغنرط بوردلاق

 ةلطمو قارملایلاماشلا نم جرخ اذا لجرا رقب لاق ردهنسانعم كلا تع زع هن راید قارص ندنسهکلوا ماشو

 دار و ضرالا ضرانم رجاهاذانالفرقی لاق ردهنسانعم كلا ترجمه و لقن هارخا ضرا ندضرارب

 كنهددشمفاق و یعط كناب (یربتبلا) هعاتمو هلام ژک اذا لجرلا رثب لاقب ردهنسانعم قملوا ناوارف یعاتمو

 | لج وچ ردو ید راقب نانل وا رکذ بیرقنع رددآ بعل هن وکر صوصخ هنن ایبص برص هدننزو یہ هلرعف

 .هسرول و بودا نیبعت مکره راردا مکو عضو ی هنسنرب هنچلا كنهموکر  هلتک ازا بوغی قارپظ هموک ج اقرب

 ووا یریقب نانلوا رک د هدننزو لیعفت (ریقبنلا) رونلواریبعت ینو وا هم وک هغاربط رول وا یوصس هلدکوا

 | (یداقبلا )ر ددا تاب عون ر هدننز و نا ر ربح (نارقسلال یریقبلا بعلاذا اربقبت یصلارقلاق ردهنسانعم قمان وا

 | ۵ هیهادو ٽفآو بذکلایا یراقبلاب نالف یتا لاق روند هزوس نالی هلیعتف كنارو ید دشت كفاقو یع كناب |
 | رفصلاب نالفءاج» لثلاهنمو رد هنسانعم هیهاد یخ دو هدننز و درص (رقبلاا) ةيهادلایا یراقبلا هتعزفا لاق روند |
  (رثب الا ) هنسانعم كاح روند ههالج هدنز و لقیص (رشبلا) ةيهادلا وا بذکلا یا «یراقبلا و یراتصلاورقبلاو |

 ] هیف خال یارقیا لجر لاق رولوا مارب هشيارب الصا هکر وند هب هسیک تعفنم یو ريخ یب هلبا ریغصت ی

 1 ا قلوا هدنام ورف و ریکتلاک یشماذالج را رقم لاق ردهنسانعم كعرو یک یشیورو تر

 ( ةربقلا )
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 | کرد حراش + روند م رهسوک نایلوا دیلک هدنراوبق هرزوا یلقن بیبح نا هل رسک كنیع (ئابعاب ) 3

 هلا هثلثم یا (هژعبلار ردمل وا ثوبد یر و فایضم یرب ردقبه هلاتحا یکیا لوا و ردبلاغ قلوا یمجا و

 | هشنفو هيلا رظن اذا هّیعپ لاق رد هنسانعم كف شیئف بودا رظن هلماقها و تقد ه هنسنر هدننزو هجرحد

 REE موش و هق رف !ذا "یثلا رعب لاق ردهنسانعم كمر وج هن رز وا كرب یر بودیغاطی هنسار و
 | راثا وهفشکف هجر سا |: ذا یشلاژعب لاق رد هنسانعم كما ا جارضتساو فثک یی هنسن نال وا هدلخاد و ضع ىلع

 هژعب و هالعا هلفسا لعج و همده اذا ضو ا ژعب لاق :e كمردن ود هننس وای 1 بوقبي یضوحو هیفام

 نول روند هکنر ول هکل ولریک و سفنلا ناثغ یا غول |هتنخا لاقت رول وا سا هنسانعم كمن ود بوت الوپ هدعم

 اک هلق ژعب اننا ةلص و هلج و رايدليا هنکت هلكنآ هلغلوا كانحو كب عاش مان عب نبا هنسانعم محو
 للبيع یمدآر و هک "رح اذا ةراذعب "یا رذعب لا ردهنسانعم كمتر د هک كناب (ةراذعبلا) ردندلاحر

 }5 رکعبلا ر رد هنسانعم نیکلسکردقنوا هضفن ا E د ح راش × هصقن اذا اب زلف رذعب لاق رد هنساتعم

 هل کف كنم نیغ و كناب (رغبلا و هب هعطق اذا فیسلاپ ه رکعپ لا رد هنسانعم نیک لق هدنزو هج رحد |

 كلیا ادب ضرم هلدبس برش تژک هلغل وا نمهناق بوچا وص امناد یم ہود هلینوکس كنيغ 6رغبلا)لو
 بربشلا نم ما د هذخاف ور مو برش اذا ثلاشلا و عبارلا بابلا نم ارغب و ارغب | رغب وریعبلا رغب لاق ردهنسانعم

 رولک یرافب یعجج روند هود شماغوا هتلع نانلوا رکذ هدننزو ریما (ریغبلا) و هدننزو فتک (یغبلا)
 روند هرو ییقنااص كن ناغای ندرب ردزناج هلنیتعف و هلینوکس كنيغو یحق كناب (رغبلا ) هلی و ىح كناب
 طما اذا ثلاشلا بابلا نم ارغب ءاعلا ترغب لاق ردهنسانعم قمردغاب رومغب یلقناغاص ندر رول وا ردصءو |
 اه لوقت ا ا , ىلع ضرالا ترغب لاقب و ةدیدش عهد |

 كلا ثادحا رومغب بول وا طقاس ةب شم بوک ناجا تب ]الد هن روهظ روم هدننزو روهظ (روغلا اک

 ثلاثلا بابلا نم اروغب ملا رغب لاق یدنلوا نایب هدنسهدام هکتت ردب راکدید ءو كراب عوب هکر د هنسانعم

 | رذم رذشییکر و ردلمعتسمهنسانعم رامرات ردینبم هرزوا 2 یک رذم رذش (رغبرغشل رطلاب جاهو طقس اذا |

 هد هل رسک كرال وا هدرانو و هج و لکی یارغب رغش اوف رفت لاق ردهدنسهدام رغشون و یدنل وا رک ذ هکهتن ردیک |

 [] لده هه 'رلف بول هافغل وا عرز هدنبتع رول هکر وند هنیکا لوش هدننزو هرم (ةرخبلا) رد وا
 | روثل وا قالطا هب یاد ءاطع هرفب و رونلوا ریبمت ول باد هدنشب رضا هلوا قاب یرثا قارپط لندن آ
 | لوش هلنیتحصف ( رغبل ماد یا ضیفبال یا ءاطعلا نم ةرغب هللاقب ردذوخأم ندنسانعم روم یلقناناص

 تلعر لوفیلع روند هکمما قوچك یوصو هارغوا هنتلع رغب راوط نجما ندنآ هکروند ه وص ثیبخ

 | رغبلا یتذخا لوقت روند هفلرسوص رغب و رونل وا ریبعت قاهصوص و بال ود اکآ هدیکرت یدنل وا رکذ هکر ددا
 8 رق كج هملبا مد نوچ ما یرلت یمهفناطتسرپ تپ هکر وند هشاط لوش هلبعط كناب ( روبغبلا ) شطعلا یا |

 هثلثم یا (ژغبلا) ردروهشم هلبا روفغف ردیراصوصخحم بقل كن راهاشداب نیچ روبغب و راردیا مد هدنرزوا كن
 | روند ملا رادرم ولسا واک رود یک شر ی ةو لقملا فيعضو قجا هدننزو رفعج هل
 | ءارعش طیقل نم ژفبو روند هءود كازا نامزید و یریاو حح“ و اذکو مخو لبق فیعض قجا یا غب لجر

 | تفرخ اذا هسفن تّرغب لاق رد هنسانعم كم ود هدعم و قم الو لک و ک هدننز و هحرحد ( ژغبلا) ردند هیلهاج |

 | ةزغبىف موقلا عق و لاقب و | وطاتخا و اوحاه اذا موملا رغب لاقت رد هنسانعم قل وا هد روش و شرومشراو ٹثغ و

 لجرر ندنس هلق بلک هدنز و رفصع ( غب ) مهق رف اذا مھ ژغب لاق رد هنسانعم ققعاط و طالتخا و چه یا |

 ERE AE اذا هسفن تژغبت لاش دا هدعم دو هدننز و جرحدن ٠ (رغسا) رددآ. |

 هکردس زعم همین راۇرۈجچوكىئو رود ىر روا سایفریغ هدنتبسن ردهدلب ر هدننب سخرس هلا ةاره هلی کا |

 ها این لادم تولوا ندن رم مم هکمسساقلا نا ی .هداز ردار و زیزعلادبع ن "یلعندمالعا ردکعدروقچ ولزوط |

 دوعسم نب نیسح ماما هنسلا يح عیباصلاو ریسفتلا بحاص و سابدلا "لع نب دعو مشاه نب هاربا و ردبقلم |

 | هلکغد هروقچ یس هلک غب هدیسراف هکرید جزم * ردب ض روک ذم بیرعت هکر د ح راش ردند هم وقم *ہدلب یوغبلا
 | هش ۇم ورک ذ مر دیفدا رع وکه دیس رافرون د هنمسق رغص هلرصق كفاق و كناب (ةرقبلا)رديلغا قمل وا لسا ندی رعت فلت

 | هلنيتمص ردره و یک تاکرحر دنا ره یعیص عج و زساه ردرش یسنج عج ردنوجما تدحو ییاه رونلوا قالطا

 هدننزو روفیط روقی و ردهدننزورپما هکریش ورقاب اما ردرقاو و هلی كنءهرمهردروها و هدننزو نامتر ردراش و |



 یک ۷۰ لس
 SONG 7 عرب هنادلاعملاق ردا قاز اطب 3 رم کروم تیام توکل هود و |
 ۱۳, مسکن قاارنوز بورغاپ نبوی كقاخ امد دنزو قیرطب بل )لرد ذآ ضوم جوا هدرفم

 رب رطب لجر لا روند هها رک نالوایداق و كمهنه هدنلالض و "ی و نالا لیوط باص آر رب لیلا
 رد هنسانعم كلا ناربح و شوهدمین هسکرب هل رسک ك ن هزم ( راطبالا )هل اهر وند هرب رطب هد ؤم "علا داق یا

 + اذیا ارطب هلعج اذا لالا هرطبا لاق رد هنسانعم كتا رطب بحاص یمدآرب هلببسرپ و هشهدا اذا هرطبا لاقت

 سه دنسانعم كليا نو زوراز ینندبهلکطیا مطق تشاعم دوخاب لک لو هدانز ندنتفاط هناوم و ناسا

 هک هعرذ هند یلبا و هشاعم هيلع عطفوا هثفاط قوف هلج ادا هعرذ هرطبا لاق ردذوخآأم ندروب زمیانعم

 زفتسن الو هن اکما قلقالیا هعرذ كبحاص نرطنال هدشاسا و رد هنسانغم تقاط هدارو عرذ ردلاقشا لد

 اه یا ارطب همد بهذ لا ردهنسانعم لطاب و رده هل رسک كناب(رطبلا )ردم وس ره هل رابع قاط! ا ربغ هفلکت

 س كن هم یاظ و یصف كناب (رظبلا) ردثدحم رطبلا نب دجا نب رصن ردنداعما هدننزو فتك( رطبلا])

 - رونا وا ریبعت كج لیدو قالید هکر وند هدناز م نالوا هدنسارا كن راقاد ود یکیا كنجرف تروع

 "اتعم رظب هد ران وب هلکه و یعط كناب(ةراظبلا لو هدننزو ذفنق (رظنبلا )و هدننز و لقیص (رظسلا )رو

 زعس*نویف ةاشلا ةراظب ورود هنسهراب تا هتف راضنال وا هدنطس و كغادودتس وا هلع كناب هراظب و

 ر روند هن واخ نالوا نوز وایرظب » هدنن زو ءارج (ءارظبلا اروند هنسهراب تا كجوک نالوا هدنج وا

 رظبالا ل روند هفاخ رظب و روند هفل وا نوزوا یرظب كنوناخ ردعما هلنیتصف (رظبلا رظبلا ةلبوط یا ءارظب
 زا نالوا هدنتلا قتل وقهدنن زو هرم (ةرظبلال فلقا یا رظبالجر لا روند همدآ نالوا زستنسهدنزو رجا
 د تسوا جدو هدننزو هف غ (ةرظبلا روند هنس هقلح كزوب زمسشاق یتعی مسیسرک و روند هرالبق

 ز یج اچ هزو هلبرمسک كناب(رب رظبلا) روند هزکحنا ی ك یسهناد كج رم هجقق راص نال وا هدنطس و

 یش ؤم بودا ریسفت هلا باص لجر یرب رطب هلا هل 6م یاط فل وم* هنسانعم اخص روند ەل وتاخ

 !قالطا هب یثکنال وا هدروک ذم فص و هلا لج ه هغلابم ییاهكن اص هدا رو هلبا سابق اکا یدیشلنا |
 انعم لطابو رده هل رسک ك ناب 6 رظبلا) ر دشفل وا هشت هرظن ناسا هدنوت رول وا كم د هر رظب هدنشن ۇم

 5 مش رظی اب مهل وق هنم ویدنل وارک ذ هکر رر هدن ز ولقبص (رظسلا )ا ردهیا ارظب همدبهذ

 م یه لاق روند + یراق یصلس هدننزو هثدحم (ةرظبلا ) ردندنناگ مانشدو منش ص وصخ 4 یراوج

 | ترظپ لا رد وجا هلا زا ی مان ردهتسانعم كلا تنس ی روع هدنن زو لیعفت( ریظہتلا ز ةضفاخ

 كنيعو ىف كناب(رعبلا لنالف رظ ظب صصما هل لاق یا * هرظب وهصع وه+ لاثمالانم و امضفخ

 اه ردهرع) یدرفمرونل واریبعت غف هکر وند هنسرت كنع-فوهآ و ی و نویقو هود نعي فاظلاو فلناتاذ

 "| تلاثلا بابلا نمارعپ زعملاوا ريعبلا رعب لا هنسانعم قلب رول وا ردصم هدننزو رعق رعب و ردراعبا

 !ایارعبلا هزحما لاق ردلمعتسم هنسانعم مان رقفرعب و ردع وع ند ع جد یلوق بنرالارعب هکر د ح راش

 كناب (ریعبلا) رونل وا قالطا هنر د كنمسق یاب راج اقلطم هدننز و ربنم رعبلا و هدننز و دعقم(رعبمل اإل

 رد یزآ لزاب رونل وا قالطا هده هقان الیلق و روند هن هود ثاکرا نالوا عذج لوق ىلع لزاب هلی رسسک الیلق و

 رونبدهاویحنروتوک لب ا اوون دمکشاربعن و رده ودشن یک هنشاب شب عذج وشمراب

 ۱) هللرسکو یف كنابر واکن ارب و نارعب و ربعاباورعاباوهرعبا یعج كریعب و ردینباور 4 ولاخنبا ندناحنانعم

 بلا )| ریعب راص ادا عبارلا بابلا نم ارعپ لمجأ رعب لاق ردهنسانعم قلواربعب بو وب ىع“ هود هلنیتعف

 ةرعبلا) لاف ةبضغیا ةرعب نالف ىلع هآ لاق روند هکلیا بضغ لاف همدآر هلی وکس دو یف كناب

 رغيف نکرافاص ینیدوس 233 هل ونق لوش هلک كم (راعبلا) هل نماتعم رک نوت هتشاب رک ذ لتا

 ان زو بارغ ( راعبلا ) روند هفلغبف نکر ولیغاص یدوس ردعما ندنآ هدنزو باتک ( راعبلا هلوا
 ورعمز وردیدآ عضومرپ هدنزو داش (راعب )ر ونل وا ریبعت یسا رک ناتسب عردسهوبم كنجاغا ردس کردینا

 . | دوخا رددآ هدلب رب هدماش هدننزو ن رپ (ن رعب) رد دآ عضومر هدننز و هردیح (قرعیبلا ) ردسبل لجر

 | ]| یابیعاب د وخاب هلا هشع یاب و هدحوم یاب و ر نر (نیابرعاب ) ردن راب هلفلا نالوا باوص ردهیماعوت

 | لیعفت (ییمسلا)و هل مک كتهزمش(راعبالا) ردیذآ هب رقر هدنساصف لص ومو رددآ هدلب رب هدنس هیجان نیبیصذ

 | هیفام لش اذا ربو یا رعبا لام RE كایآ : رم بوراقہج یتالضف نالوا رکا ير زو

RENEE 



 ۳۳۹ ی

E aد ید ام  

 ندز زلوا تنس كنق ربق ردتغل هدنظفل رظب هل وکس كن ەم داض و یک كناب (رضبلا)یدنل وارک ذ ەە ٠

 سگ -V0 F کک

 دیعس ن دن دلا فرشیحاصهدر هو دیصق هکر ,دحراش »ردذآه رق تردهدنسهکلوا سصم هلیعض كلاب (ربصوبا)ا

 رعص دیک و نسولف همان تاب و رددآ تاب عور ریص و و ردندریص و نالوا هدنسهبحأت درعص ىريصؤبلا

 | ارصب هرصب لاق رد هنسانعم تک بو یک رصبلا زل رول وا فنص شب هکر دان یرلکدید یغیر وق |

 | ور نما تک نوجا تاکید هنن رب یرب كنس هعطق ناشحهءاب نیشیم یکیا و هعطقاذا ل والا بابلانم

 | كمسک ی دوب هدنز و لیعفت ( ربصشلا ) ةطابخل امهاتیشاح مضاذا نیم دالا سصب لاق رد هنسانعم قم ردشواق
 ةرصبلا یتا اذا لجرلا رصب لا رد هنسانعم كلك هءرصب رهشو هعطقاذا | ریصبت هرصب لاق ردهنسانعم |

 كنەدوكو هح وا و هف رع اذا مالا هرصب لاق ردهنسانعم كملنا حاضیاو فیرعت همدآ رب یتقیقح لار و

 لکم طق اذا ملا رصب لاق ردهنسانعم كلا TE هراب یزات ءا نالوا هدرانآ و تیرارب قان واو ك

 دینیع حق اذا ورطا رصب لاق ردهنسانعم قجآ ین ,رازوک یکینا كيوکش عوط یکیو حلا نم هیفام و لصفم |
 كثیشره و ردهنسانعم بناحو فرط هژءعص كناب (سصبلا إل هعطقاذا ا لاه رد هنسانعم كمك شابو

 ناب ر هدن وب هنسانعم دلج روند هی ردو هنسانعم رشق روند هغ وبق و هنسانعم ن نطق روند هعوع و روند هنجوا

 عض ومر هد زو درص (رصب) ردتغل هلئالث تاکرح كناب هدن و روند هشاط ظیلغ و طحهو رد راج هدهلیص#

 م روند هنا (روصابلا) هنسانعهریغص بتق روند هنکچ وک كنجاغا دواه هلرحف ؛اداص((رصابلا) رد دآ
 كمالک و قطنم و كوهدنز و نسح (رصبم )روند هل هود نالوا هیچ وکن دیلابنیرلکد ید عطق و هتسا هم

 هقشیراکدد هربصب هنس وېق یرداج و طس ویا ر صم یشم و قطنم و بو لاق روند هنلدتعم و طم و ریس و یشم و
 یتعب یتسهسیرف ندقاربا رول وا قالطا هنالسراو ردلعاف مسا ند راصبا هکر ون د هنیشن هیځ ندیاقیلعت هروب نم

 یج زس وکو یحروک رول وا لعافماندراصبا تانک صبمو نویگلا موبه و دصق بوروک یب راکش

 هلوق و هيف صم یاهگارصبم راه او یلاعتهلوق هنمو هن رانعمراکشآ و حا وویچ ر دلي و یصلت ویجنوروکو
 . ةني دهضا ودیآیا  ةرصبم ةقانلا دوم اني آو # ىلاعت هلوقو ةحصضا وةنيب یا هک ةرصبم راما ةيآانلاعج و #ىلاعت
 | ن لیجج ردهدننز و همطط هک یرصب ون ا) ءا رصب مهلعح یا ےھر صبت یا وچ ةرمصبم نی هتءاحا 9 یلاعت هلوق و
 ۱ عضومر (مصاباردزیاکیراصنالا دریصب وا قلا دیساةبتع هدننز وما صب راو رد
 ,نایعو حاوی هنسنرپ وقم وا نایعو ما و رول وا یدعتمو مزال هکر د هنسانعم هنابتسا (راصبتسالاردیدآ |

 هدن وجا بلط نیس هکر بد حراش+» هنابنسا ادا لجرلا هرصبتسا و نابتسا اذا سصالارصبتسا لا هن رلانعم قلقا

 یسهبقنم لرو ر :نامهدن مصن هدننز و باتک(راصب )لر ولوا هنسانعم ت رضينا رر
| 

 همد بهذ مهلوق هنمو روند هنسلوا لطاب و رده كتیشرب هدنزو هرضن (ةرضبلا روند هنن ناز م مدقم

 لاش ر رد هنسانعمقل وا نامداش هرزوا طا رفا هل كتارا (رطبلاژ اردهیاملا وءابلارمسکبارضما رضب

 ی و عطه هنلهک هلغل وا نا وارف ك یلامو تم كمدآرب و رشاو طشناذا عبارلا بابلانم ارطب لجرلا رطب |

 ناماض و لابقا یمتسمو نانل ودون هکرد هنسانعم قل وا ناربحو شوهدم یک ت سم یشان ندنفیدل وا هلص وح

 یسیدامتو ترفو تالابقا و تم و لامو ةهعنلالاقحا ةن ا زار لا ردیسهوبش كرانلوا

 ردذوخأم ند هب ص هکرونل وا ریبعت هللا قلروط و هدزغناسل ندنوب ردهنسانعم كلعا نایغط هلتعن نا رفک هلمببس |
 | اهةح مايقلا ةلف و ةمعنلا لاقحا ءوس عم ناسنالا یرتعب شهد هدنادرفم بغار ةمعنلاب نعطاذا لجرلا رطب لاق |

 جیف و هب رک ین آنکیا لکد قبال هحابقتسا و تها رک هنسذر رطب و ردشطا ریسفت هل رابع اههج وربغ ىلا اهفرص و |
 رب ورک ند هنسف نال وا قح "قلا رطب وههار کلا "7 یقحصسب *ناربغنم ههرک ادا "یثلا رطب لاق رد هنسانعكمروک |

 ةياهنلا یفلاق ردشلنا ملت هنر دح هک قارطب ربکلا  وبشا هلکن ون فلؤم + دن رابع ندکم لا ضا عا وابا هلبیس

 قحا دنعربحمب ناوهلبق والطاب هندابع و هدیحوت ن ماقح هللا هلعجام لعح ناوه قلا رطب کلا ثید اهم و

 ۳ یصقكناب (رطبنار ردشل وا بهاذ ها لوق فل وم سد هلبق الف ق | نع ریکت ناوه لیقو اقح هاربالف

 دلو نیم هدنن ز وریما 6 ربطبلا)ل هقشاذا یناثلا و لوالا بابلا نما رطب هرطب لا ردهنسانعم قمراب هلی وکس

 , نوج ؛دلیا دصفیراوط و بوسک یتغثرط كرا وط هنسانعم دنبلع رول وا لعاف یتعع و رد هنسانعم قوقشمشل راب

 | (رطسلالو هدننز و ریزه (رطسلالو هل (راطمبلا و هدننز و ردیح (رطببلا) باودلا اعم یاریطب نالفلاقب |

 ۱ هحرحد طلا ) سا ا و والطا4 یزرت هدننزو ریزه رطب و رون دهدنبلعت هد رانو هدناز ورطیسم

٩۷ ( 

 ل



f VU F- 
 | سح ردقج هلواکاردا یروظنم "یشهلا هرصاب هساح رونلواریبعت یسروک لزوک هکر دنرابع ندنک ارداو
 1 73 وا هدنآ و هزوکی عب ههرظان فح را رضب هرو نبی هد راض كفل مر ولکراصبا یعجب ردجسا هنسانعم نیما

 .  قالطامصب ثالذک ت ريصب هبلق هکر دم تّوفو چ رصبلاب محل  یلاعت هلوف ل والا نمو رونل وا قالطا + هیسحت وق

 تامروکییمپهدل وا ورد ر اصب كتريصب و راصبایعجلرصب ورونلوارببعت هل ز وک بلق هد زمن اسل ندن آرد زاحهکرونل وا
 هب ترصب ندینالثو هت صبا ندلاعفا ردکلع/د ارم هکهدنریصب یتعیهدینانور ون داراصبا هترصبا قر هلوا دن نعهدنسانعم

 كمروک هل زوکب لف هکردترابع ندنرطاخو رظن بلقلارصب و » یهتاهنسانعتلع ندعبارو سماخ باب روند

 ] قلوا رروک مدآرب هلرسسکو  یحف كناب هراصب و هلنیتصف رصب و هلا رکف و رظن ردکارداو لع دارم روت وا ریبعت
 [ هداروب فلم × ارصبمراصاذا عبارلاوسم انا بابلا نم ةراضب وارصب هبرصب و ه لجرارصب لاقتردهنسانعم

 روک ذم هج و هدریاصب وردشللا تراشا هلیناونع ارمصبمنکل بويل لا رک ذ یتسهغیص راصبا هنسانعم كمر وکه چ رک
 هلغل وا مسفم هل رلانعم كلعب و كمر وکر اصبا و هراصب ورصب هد هریاسلوصا و ردیفانم هارو یصیصخت هرزوا

 ] کی هرصاب ةف بودارظن هثیشر ود ممرولی هروک هل رسک كن هزه (راصبالا) ردشلنا شیوشت هنن فلوم
  .[ز لاق رد هنس انعم كلك هن رهش هرصب راصبا و هرصب له هیلارظن اذا "یثلا صبا لاق رد هنسانعم كلا فرص

 ۰ اتسكابارظت فرتص ود مرروک ییهنسنر یدو ہد زو لعفت ( صبا ةرصبلیت اذالجرارصبا
 ۳ | رد هنسانعم قل وا علطم بود اكا ردا هلا هظحالمو لمات یکی کرک هنسنر و همصب له هیلارظناذا هرصبت لا
 3 قعتفاب ه هسنر ود زروروک مدقا زيف مدآ یکیا هدننزو هلعافم ( ةرصابلا ) فرعت و هبفلمأن اذا هرصبت لا 0

 ۱ رد هنسانعم كشر وکه لرب یر هدننز ولعافت ( رصاشلا )لبق رص اما ارظناذا ةرصابم امصاب لاقت رد هنسانعم

 سو رصہم یج روک ردلیعف ندنریصب و رصب هدننزوریمآ (ریصبلا ) اضعب مهضعب رصبا اذا اورصابت لاق
 لجر لاق ردهتسانعم انادو ماع یجب و هدننز و ءالع ر ولکء ارصب یعج رصہم یاریصب لج ر لاق رد هنسانعم
 .یلاعت هلوق هنمو رد هنسانعم بلقلا ةدبقع هدننز و هنیفس (ةریصبلا ) اه اعیا ةراهلاب ریصب نالفلاش و لاعیاربصب

 _ [ 6 ةیصب لع نلت و هنع هللا یص ر نافع ثیدح هنمو حر اشلا لاق ققحو ةف رعم ىلع یاد دریصب ىلع هللا یا اوع دا

 ۳ ا وا داشکی زوک بلق هکزد هنسانعم تنمارف و تنطف هریصب و نبش و کما نم ةفرعم ىلع یا
 ۰ یا هقداص ةربصب هل لا ردیهلا رو لوا و ردنرابع ندقلوا ردا لاردا یغبناک یتنطاب و رهاظ لرعارب بودا
 ] لا را و ه هقشکهدنفلا را یس هقش یکیا كنس هيخ بع ینعب كنیم ءزیصب و ةغلابم ةريصب تاذ ةسارف هل لاق و ةنطف
 3 هام هیلخادو هجران الثم هنغلارا كنک و لب یکیا هدنر هناخرهش رولیروک ندن آ هرمشط دوخاب ورګا هکروند
 . | 18۰ قح یا هیلعقریصبوه لوقت رونل وا قالطا هناهرب و لیلدو تج هریصب و رونلوا قالطا هب هلصاف نالوا
 [ لع ةج تنا لجرال لوقتاک ةريصبلا وه هلعج شفخالا لاق  ةريصب هسفن ىلع ناسنالالب  ىلاعت هلوق حراشلا
 هللا رارف هفرط ر هکرونلوا قالطا هناق نانلوا لالدتسا هلیسیدنک هراکش نالوا رادجز هریصب و كسفن

 رصبم هل رناعا رونل وا قالطا ههرزو هناقلق و رونل وا قالطا هنناق یتراکب هلازالا دعب كزق رکبو رونزا هلکنآ
 ةريصب كلاما لوقت رونلوا رابنعا ندنآ هلناعما و تفد هکرونل وا قالطا هثیش نالوا تربع رادمو نوچ راقدلوا
 . | لامت هلوق هنمو راصبلا یف فلولا لاق + ردکعد هاوکو دهاش هکر دهنسانعم دیهسش و اه رتعت ةربع یا هبف

 | يلا ثیئأتو دما موب هيلع و هلدهشت و هرصبت ةريصب هحراوج نم هيلع یا هک ةريصپ هسفن ىلع ناسنالا لب
 [ ردکعد یحاص ناعماو تفد ردیسن لعاف سا 6 رصابلا ةغلابلل ءاهلالیق و هحراوج انه ناسنالاب دارملا نال

 [] ل داص و یحصفكناب (ةرمصبلا) قیدحت و رصب وذ یارصاب حلاق رول وا فصو هرظن و 2 ةغلابم هکرول وا هاکو

 ق رصبلوق ىلع ردقاعردن هکر ددآ فورعمرهشر رددزابز هد هل رسک داص و هلناحصف و یرسک ك ناب و هل وکس

 | شاط یک ەفوک یراکد د هرصب نالوا مجزا هکرد ح راش + ردکعد وللو قوچ هکردسپ رعم یمراف هارسب
 ۱ همصبو رد شفلوا ان هدننامز مظعا قوراف تفالخ ردهبعسآ ثعاب یقیدل وا ینبم هللا رنآ و بولوا قوچ هدنرب
 | هکروئد ه هظیلغ ضرا هرصب و یدل وا بارخ هدنرورم هنس زو رد ندب رج ځرات ر ددآ هدلبرب ید هدیرفم

 | بویلوا ضاب صلاخ یعبرولوا قاضای هدناو بولوا شوکه کرون د هشاط ع ون ورادل راب ندقا را روو اریبعت ر رود
 یتا رپط هلی كناب(ةرصبلا )ر دب راک دن | ریبعت یکف وک دیکر تون روکب وب ادل را ندقا ربا لغم وا یشلضابب ر رب نکل ۱

 هدننزو یلبح (یرصب)) رول وا رون روک هکر وند هنس هبق دوس هجزآ و روند هضرا نالوا تبنمو هریک اب و لزق
 ردداروایورصبلا یاشاا فلخ ندج نم ردهبرفرب هدن رق ءارکع هدنساضق دادغب و رد هدلبر هدنرابدماش

 (ریصو )



 هه ۷۹۷ e تا اس

 شنو هناا مالا رشبا لاق ردەنسانعمقلقولتفاطلاو قذورو بوخ ین هنسنرباب یشیارب و تحمل اذا ةقانلأ ۱

 هدژم دوب هدننزو دوعق ( روشبلال مشباف اربشت ههرشب لاس : رد هنسانعم كلبا هدوم هدننز و لیعفت (رشبتلا) |

 لاق رد هنسانعم كلعا ءدزم هکرد هنسانعمیئالث ( راشبتسالال ه مشبف اروشب وارمشب هب هرمشب لاق رد هنسانعم كلا |

 (یرشبل الو هل مک نا (تراشبل)مشبتسافهمشب لاقى رد هنسانعم لو لانح رف بونلتراشب وم رمش نعم ههرمشبتسا | ۱

 تابهدان ییاوپ رونلوا ریبعت د اههدژم هکر ون ده هیطع نالی رب و هرشبم بم هراشب و روند + هدژم رد راما هدننز ویب وط

 نی او لجا و نسحا یا هنم رشبا وه مهل وق هنم و ردهنسانعم لاج و نسح هلک كناب ب (ةراشبلا و رد راج هد هلعص

 عضومر رشب و ةشاشبلا و ةق طلا یا رشبلا رهظافینیقل لاق هنسانعمتقالط تللول زوم راوکه لب رسک ك ئاب( سمبل |

 ردا تابنا لوقبلا رارحا هکرددآ یدا ورب دوخاب وصرب هدندروب بلغت “هلق و ردیعما كغاط ر هدهر زج و ردیدآ |

 نسخا واو رددآمارکباصعارفنیدب یعرکب شب و روند هناتابن نانلوا لکا نب زسکعشپ یکهرت لوقبلا رارحا و
 كنعاججر هدننزو ه و بیس (ه ورشب)ردرلثدح نو رشبلا ورع وا ودجا ن دم ن دج او هللا دبع ن لهس بحاص |
 یرا هلم كناب (یرشب )لر د دآ هب رفرب هدنبارت هیماش هل هد هم رکم ۀکم هدننز ویزج( یرشب )د راثدح هکر ديما

 هکه نسانعم سانلا طاقس رونا وا قالطا هرا هنسک نایمارب هشياهدنز و باغ( راشبلا) ردمدآ ه رقرب هدماش هدننزو |

 ھل رسک ئاب (هرشبرل مهطاقسیا سانلا راشب ن نم وهلاق یکراشخ و راشق و رد را وا هدنس هاشمی .هقنوب ناسنا

 ه ی هدژم ردلعاف عع لیعفهدنن ز و ریما (یشبلا )ر د دآ یس رف كسيقن هت وام و ردیسا یسه راج كهللادبعن نوع |

 هلا رشبم نوجا حاضبا دوخا ندنهدل وا هنسانعم رشم یکر ذن ید یظعفل ریش ف وم +× رد هنسان :عمرشیم روند

 یلسرشب و هلبااه رد هریشب ین وم ردذوخ ام ندء راشب هکر وئلوا قالطا همدآ لیج و بوخول زو راوکو ردشلاریسفت
 كتعاجرب ندنیئدح و ردیعسا مارکب اصعا رفنیتلا یمرکیو رد دآملقا هدسلدنا و رد دآ كغاط كچ وکو ندنلابج
 هدنتلایا نزوز هدناربا ریشب ٌدعلقو ردرلثدحم نو رشبلا رد نت بلطمو مکا ن هللادبع و دم نیدجنا و رد اعم

 بوخ یسهرشب و نولو یمادناو تقلخ (ةروشبلا ردنصحرب هدننایم هلح هلا دادفب ریشب نصحو ردهعلق رپ 1

 ادد دانم یر هدننزو بیشاعت (ریشاشلا) نوللاو قلا ةنسح یا ةروشبم ةآرما لا ر روند هن وتاخ | ٠

 کر ریطاقت و بیجاعت و بیشاعت ردندنالک نالوا دراو هرز وا عج هی یس هلکر شات وب هکر د حراش» ردکعد هدوم ۱ ۱

 هک وک شام هروکه ناي كساسا + زا وا فرصتم لعف ندنو و رد درفم هک ی دنل وا لاعتسا هدنسانعم هدوم ةغلابم ۱

 یتمودق كصص هکرونل وا قالطا هنلثا وا كحابص تق ورجفلا ری شابت الثم ردهنسانعم سیم هکر دیعج رشت |
 كئيشره و ها وایا جاري اب تعلط لاق رونل واقالطا هنلئا وا كحابص تفو حا ریشاب و »*یهتنا رداریشبت |

 ندقمریص بونقوط هد لی هکرونلوا قالطا هرلهشرطلولوب نالوا ثداع هدنزو ر و رونل واقالطا هئا وا

 هزات كنامرخ لخملاریش ابو رونل وا قالطا هم رارثا غا نالوا عقا و ضاس ضای هدنراناب كراوط و رول وا اد ق
 هدنجاغآ هدقدلشاب زونه هفل وا بطر امرخ وریک او بلایاریشاسلا لخلاف سانلایأر لاق ردترابع ندنراهدنفرط |

 8 هلعافم (ترشابلاث بطرت ام لوا امنا ولا یا للا ریشابت ترهظ لا رونل واقالطا هناولا كنراکنر نالواثداح

 رر ديراب ندکماطا ضیوفت هربغ هکر دهنتسانعم كلا ع ورش کا هک تاذلاب هنيا هدشزوآ ۱

 . بوت : یسیکیا لوق ىلع ردلمعتسم هنسانعم كلنا عاج و هشفن هيل و ذا رعالارمثاب لاش د ردذوخأم ندور ا ۱

 | ترشابف دحاو بو یف اراصوا اهم اتاضا لا قاب لا زد دین ام غلات ر یس هر یرل هرشب هرجا دحا و | ۱

 دید ىدە زن هکردیسا شوق )جیب بیت هاش و مد او كن ( رشبتلا) امشب ا ۱ ۱

 "یودعلاریشب و هدنن زور زا یا ردندیماسا هدننزو لع( رشب )هدنن زو هنانک (ه راشب )هد زو ناتک € تا

 ا نرش وراس نریبشیو تکنو اک و لوق ىلع "یلسارشبو |

 .ردعقا و هدنلوف رشبم مدؤم لجر لرابرع هکهدننز و مرکم ( سشبلآ) ردرلثدحم ربشب نم ز زعلادبعو لس نریشب و
 ۱ | ردیدآمش ون رم رق بلح هلک تنش( رشاب "لت )رده انکن دمدآ ب رح و قذاح ردموس مم هدنلصف مدا هدو باب | ۱

 , ی هعلقهبارخرب هدنساضق باتنیعنال ؤا زار طقسم رو زم عض وم ردندار وا یرشابلا نج راادبع ندع ندم العا ق 1

 ۱ هللادبع و رد راهبنک كن راترضح مالسلا هیلع و انين ىلع هللا ص مدآ ( یشبلاونا) ردیشاب هیحان ورد هبرفرب لس |
 ا ربغو باذک یتعی رد لاجد هکر دیس هنک یدنرلاناولندنسهرزثیداحا ةاورو ردیس هک ك دع مان رخ الادب عنب ۱

 | سج كن ەرصاب ند رهاظسجخ سا وح هل داص و كناب ( صبا ]ردد رش نب نسب انب یکم ورد قووم |



o ۷۰۰ 8 

 | لادیبع نر رسو دیج نب رسب و دیس نل رسو ن نب سسب و ردراثدحم نورښلا دلولا ن ا ی دی وا
 هکر دیدرف ارج هاه 6 ةرسبلا ال ردد هب رقرب هدنسهبحات ناروح رسپ و ردندننعبات رم انا ناییلس و ا

 اا د ولط ل وا یفسعشلایه و ةرسبلا تدب لاش رونل وا یالطا هشنوک نک ینا عولط زونه رانی و ید و رکذ |

 2 سر دب ر هلس یناتف هرو رددآ قحت وب عور هرمسب و رونل وا قالطا هنشاب كنتل بلک ی تعب كاك ب یصق و
 9 لصق هنر کل وادنه و دنس هدفیصمسوم هکر ونده ر ومغيل وش هل سک نا (تراسبلا )رد لس و هلعقنا یلص مرکا

 | راسبلا مایاهمایا لواهدنناسل همساس ردندنصاوخ هموق رم دالب هکر رد ح راش » زل وا كفم یرادقم تعاسرب بوغای

 .  كنهف ورعم تلعر هدننزو روسان (رونابلا) رددنه هموق ره تغلو رارداریبعت هاسرپ هلش رڪ هرومغب لوا و

 [ ندقارع الصا و ردلیلد هر لوط رول وا یومد و ګر هروب نم تلغ هکر د حراش * رولکربساوب یعچج ردیعا
 ] (ةسابلا) ردلکد یم ضعبلادنع و ردذوخأم ندنسهدام هرمسبروب نم ظف ا ی ورا وا تلف
 ۱ نوا ذب راحتی رابجەك كفرطل واندنرافدل وار واکنج تیاغب هکر درکسعرب هدنسهکل وادنسهدننز و هرصابق

  یرسبلا هللادبعن دزب و هدننزو یرصیق رد یرس یدرفم راردا ذاا دنول یرانآ هللا هفولع صوصخ
 دل مصق هدرصم و رهاق هکردیعسا سهارب نده رصم ءا مما ردهلن وکس لارا یرمش و نایت یی

 :نفیزوف هلفمالواعرکو یوص هکر وند هنجان امرخ ل وش هر رسک كم( راسبل لرد ها رخایلاح رد وسنماکا

 ق الطا هرالب ل وش هدننز وتا رمشبم( تارسیملا ر مسلا ا راسیم لک لاق هلوا نمردشت بودا

 جایریا تارمسبلا "بوت لاقت ردهرمسبم یدرفم رونل واریبعت یلیرومب هنل والالدتسا هرومب هل راب وبه ی وا

 | لیتعوت مدنتزو هزج (نرسبلا) ی هنتسابع روند هنالسرا هدنزو روبص((روسبلا رطلا ىلع ام وب لدتسب
 1 ا اکی رک ز ونھ روید رو نیا )رف بس ما رال )ردر اکو رمدادرو

  اهفادو ماع لبق لحفلاب مه < تراص اذا ةرسابم سرف و هال لاه هلوا رون روس بودا لیم هککرا ن زسقلوا

 1 ۱۳ رو دجوقنروب و یت کارد یسن لعاف سا ندروسب و مسب نانل و رکذ هدننز و هرمماخ(ةرسابلا))

 1 غم هلک ویرمسک ك ناب (هرکسب رک ذ اک ةبطقتم هه کت دة رساب ذئموب هوجو یلاعت هلوق هنم و رولوا
 شبلا) ردنداروا یلذهلا مماقلاوا هرابج نب "ىلع ظفاح ردهف ورعم هلکعد لیلا ةرک ب هکر دهدلب رب ۱

 o ردتبسن خاصیبا نا رداقلادبع مالسالا حس نوک كن هرم نشو یعص كناب

 راش + ردقح هل وا یرلت رضحت هرس سدق یالبک رداقلادبع هبلا یوم ردشللا تین همس رو “لیا

 ندنسیجاون دادغب هکهلیح كنون ردیف یربتشنو ارهاظ ردشماطا ناب یتفیدل وا هرین یراتبسن لحم

 درفمو یاو رکد ردقطان ناویح هکروند هناسنا هلبصف كنيشو كناب (رشبلا) رده رقرب هدنن رق نابا
 اج رهاظ كناسنا رشبو روند راشبا بونلعجو هلیسهدارا درف روند نر رشب بونلق همش اضعب و رد واسم

 د رول وا قالطا هندلج رهاظ هدکناویح رناسینعی رایدلیا میم راضعب روند هنن زوب هرمشط كانسب رد ینعب

 at هنسانعمدلج رهاظ لطم هرشب لصا هروک هنناب هد ادب كفل وم* ردراشبا یعمجا عجبو هلباه ردهرمشب یدرفم

 . هل ر وورعش و فوص لرلنا ویح یاس ارب ز یدنل وا قالطا هناسنا هل رابتعا یدلج روهظ هدعب بولوا عوضوم

 هل زد هلن وکم كنیش و یصق كن (رشبلا) یهتنا ردع رفتم ندنآهلتیسانمررب هراس یناعمو رول وا روتسمیرادلج ۱
 سشقاذا لوالابابلانمامشب هریغ و غدالاشپ لا ردهنسانعم قع وص و قعربص بو زاق ییزو كنهنسنراسو

  رهظن تح هافح اذا براشلا رشب لا ردهنسانعم كلا نیلاب بوقربف یب ردق هحل وا رهاظ هرشبو هترشب

 | شب لاق رد هنسانعم كللا قالبج یرب ا ودنا لک ا هلمجاب ینس هل وقم تابن نالوا و رب ئم هکرکجاو هت رتشب
 ` ق رکذیساکەرشاباذا مالا رشب لاش رد هنسانعم كم روک هلبلا یدنکه سفن یشیارب وض نالادح ولعام لک اذادا رجا

 ۱ هدژمربب هنسنرب و ردغلبا لیعفت نکل هرمشب ینعم دولوم هرشب لاق رد هنسانعم كلا هدوم هلا هنسنرب هدآرپ وا

 تر رساذا ین و عبا را بابل نمارشب 4 ترمشب وه ترمشب لوقتردهنسانعم كلوکزوک زوبولوا داش هلمبیس |

 ی د و هلی رم کن هزم( راشب الا ) بینیقل یا نسح هج وب نالفینرشب لوقت رد هنسانعم قع و هلا زوي راوکد مدار و

 لاقب رد هنسانعم كالا هد ژم وه رشب یتعع ه عد الا رشپا لاق رد هنسانعم یهریصبو زاق نیز ود كنهن راسو كن رد

 هیلع وری رشبا ثالوف هنم و حرفاذا هب نالف مشب | لاق ردمزال هکر د هنسانعم قلوا انحرف و همشب ییعع 4 هرشپآ

 لاقب رد هنسانعم كالا جا رخ |هرهاظ یتانوهربس كج هت ینعبییسهرمشب رب راشباوّهب الت طابا و شب او یلاعتهلوق

 ۱ جدا لا رد هنسانعم قل اق هبک بوت وط لودناویح و Ea رهظام یااهممشب تیا اذضرالا ترشبا |



 ج ن ق

 E EE لا رد هتسانعم قلاب هثيشرب و درابلا ءاملا یارسبلا برش لاس روند ه وص قوغوص رول وا |

 تردخ اذا هلن ر ترس اش رفت ناو یاخوا وا قانآ و انآرط هنخا اذا "یفلاریشا لاقت ردهنسانعم قلا

 EET FE RE هدنن زو رفع ( صز ال هقلخ ءاس یا انیلع نالفرع بت لوق |

 هدننزو رسک (سبلا) ردنداروا "یربسبلادجم ن ثاللادبع نیدلااص ماما ردهدنساضق نادنه هکمردا

 لحس اذا لوألا بابلانمارسب الاف لجرلاسپ لاق ردت رابع ندکمالنا ین أت هکر د هنسانعم كلا هلح هدشیا 7

 ردذوخأم ندن اهر استاقتشم و یناعءردعوضوم هنسانعملاحگتسا هر وکذ م "هدامهر وکه تنا هدناد رفم كبغا ر هیف

 رد هنسانعم كقشک ازوب هدننزودوعقروسپ ورحب و ردیکرت بدم یو خ وشو ءەنغير وقانون رو ا

 لبق یسهع رک یا: راب ذوب هوج ول هرو دن نیو چلو اغار یک الو روس و ارم لجر لا ممپ لاقت ۱

 یک رک ید هتشابعم كلا رهق رني و رونلوا سابق کا د رال ر اب رول وا لوح هنعوق و رانلا لوخد |

 نلیمد توترص مد ندزلاغاص ییسهلوقم هراب و نابج و هرهق اذا هرسپ لاق ودم ندنسانعم لک بارض ۱

 ندافرخ كاکرا مدقم ندنعموم هبامرخ یشیدو جدلا قیا ت اھا اکی ای یا لا ردهنسانعم |

 ق روغو ه هقان مدقا ندزل وا ونس وکو نها وا لبق اهل اذا ةلصلا سس لاق رد هناا قەروا یا

 رذهنسانعم كمع بلط تجاح نکیآ لکد یتقوو ةعيضلا لبق ابب زض اذا ةقانلا لصفلا تب لاقب ردهنسانعم
 ذیبن قشراق ندنسیکیا هلبا طلخ هامرخ شلوا یفیروق امرخو ابناوا ربغیف الط اذا ةجاحا سسپ لاق |

 دوخای درغو بو وا زونه یدوس كمولوط و رقلاب رسبلا طلخف هذبن اذا رقلا رسب لاقت رد هنسانعم كفا بیت رت ]|
 لجالا لولح لبق و هیفام بورب نإ لبق هنم برش اذا ءاقسلا مسپ لا ردهنسانعم كمجما لّوا ندزا وا نارا |

 مسا سو هلع لبق هاضاقت اذا ندلارسپ لاق ردهنسانعم كلنا بلط یتسادا ند بوردشقص یاد |

 ةحرقلا سسپا لاس ردهنسانعم كعشد بوقیص مدقم ندزل وا نابجو هراب خدو هلن مسک كنهزمه ( رایسب الا
 اهناوا ریغ الط: اذا جالا سمبا لاقب ردهنسانعم كا بلط تجاح لع یو تقو نواه ۱

 نایلوا یلحو هرب ینعع رقلا رسبا لاق ردهنسانعم كلا ذی ندر بوردشراق هلا امرخ ییفیروق امرخ و

 قمروتواای قمروطبویقک هبایرد یکو ةمولظم ضرایفرفح اذالجر لا رسبا لاق رد هنسانعم قمزاقی وقهدرب |

 قلوا یدعتم ینو یلوقناو فقو اذا رصلایف بکرلا رسبا لاقت ردنوجما بلس یسهزمه هکر د هنسانعم |
Êقمروا یش مه ندنع-وم هنامرخ یشید یخدو هدننزو لانف ( راشنالا) ردییصم رخ هل هچ هرز وا  

 ربا لا ردهنسانعم كلا بلط تجاح تقو ین و هناوا لبق اهع# اذا ةللا سشا لاق ردهنساتمه |
 | نکیا نک نهنسنر و ًادننا اذا هب سستبا لا ردهنسانعم قلشاب هثیشرب و اهناوا ريغ ف الط ذا ةجالا ق

 دوب هدنازو لعفت (سسپتلا)ریغت اذا لوهحا ءان . ىلع هو مشا لاق رد هنسانعم قلزو یکنر كئیشر و

 | لاق رددنسانعم قتشو وا قایآو اهستنا ینعع ةجاخا سستلاق ردهنسانعم كلیا بلط تجاح تقوی
 .یروق راوط ودر اذ رایاد لاق دەنا غك غريم و قلوا نی ناما وهو ترتغ را هلجر ترست |

 ۱ (یسبلا اهلک فسبایلا تابنلا یئورع" یا اذا روا رسن لاق ردهنسانعم قمالتوا تولک نیر و کی ۲

 راسب یعجج ردن رابع ندوص نالوا ادي هلي روم زونهکروند 4 وب هزار تنم كئيشره هلیعص كناب

 شمام راو هنس هت رک ب طر ور ونل وا قالطاهریق و هن الغوا نا وج ونو هزات ینعب هل هناش و باش رسب وهل مسک كناب رولک
 | دادعت یندنا رم كنامرخ یرهوج رد رتاج هلبعط كنيس هدنوب و هلباه ردهرسپ یدرفم روند هنفیروق امرخ نالوا ||
 ١ دیج یسعد رونل وا قالطا ریت هدعب بطر هدعب رپ هدعب ج هدعپ لالخ هدعب علط نکیآ كيج لا لا هدنددص 0

 هدقدلشاب هدافعنا و علط هنسهج ردلّواهرزوا یکیدلیا رکد نالوا باوص هکلب ردشلنا جرادمرصق ارز ردلکد |

 مپ هدک دنلب را و وغبهدکدویب هجرادتمر و روندلالخ و دارس و لا دج هدکدنلبهرکد بونلاشب و رون د بایس |
 وعمو بطز هدقدلوب ضن ما روند هعلاخ و علاخ و هد هدعر هج هدعد تولدت هدعد تکوم هدعب مطح هدعب |

 هد زميل ات مان فول الا ىلا ناما هلاعف فو لسن 1 ضورا نلیصفت كنو و روند رعت هرکنص كا ردامرخهزات هکروتدا

 | بتا رم یرهوج هکر د حراش » یلاعتهلاءاشنا رهیلیا رظنو تعجارم اکا رانلوا یلاط زردشلیا نایب و طب |

 ی دمع ن "لع مساقلاوبا ندمالعا رددآه رقر هدنساضق دادغب رسو + یهتنا ردشللا ناب یهبلک |

 یا یار نا رسبو اچ نب سبو هاطرا نب سیب ردندلاحر ءاسما رسبو ردنداروا دعوا دهازو
 مهاربا ن دجا و هللا دبع ن دم یسهدازعو نجرلادبع ن دجا و ردندناعصا مسب نب هللادبع و نایفس نسب و |



VE 

 اا نع ادررفنم بصتا اذاارا با لحرا با لاق دام EER مچ هنشب نک ام هم مدارب
 ل اهم ر ینناکاذار رم ناص لاق هلواقلهجالا هرو قآ هدنسه« هکرونید هنویقلوش هدنازور رکم (رّرلا)

 مهلوق هنمو هلوا دیعب كيدناتسرهشیدرو هکرونل وا قالطا هع یودبلوش هلبس هلی لیضفتللعفا ( ب الا)
 طالستخا هرضح لها ارز برعلا عدنا بیذہلا فو دلبلاف ینعی بلای مهدعبا یا مه ربا برعلا صا

 هک راو دو هنتهج تحاصف یریمت ان رواق حاصفلا طوبطمیرناسل هلیسح یر

 ((یناربلا) ردکعد رانالوا ی هدا ز نو رایو ش نال وا بیرق هناتسرهش ردطوب رم هننبج ثیّرب لیطفت یانعم
 | گىت یدنلوا لامعتسا هدنماقم هینالع و زرابهدعب ردکعد بونم هارعصو ر هرزوا سایقریغ هدننزو یناتر

 كمدآندا حالصا یننورد ینعیچ ین هللا لص ا نا وج صا نم نال ثیدح هنهو ردیلباقم كنوب یناوج

 دو نب لهس نداهتف ردهبرقرب هدنساضق اراخ هلی كناب (فیاّربلا) ردنا حالصا ین وریب لاعتم یادخ
 هن والپ كىرفهدنازو رب راعش (ریبارلا) ردراب وسنم هنا روا ینا بلاده نن دم بيحب نداد و یا لا
 بایسا هقسفج روند همدآ قاتلش نالوا تاوصالاریثک هدننز و لدلد (رربلال رونل وا حج هللا دوس

 ال ) ردندنا وصا قجهضاچ هکع عینی یکی و نویق هب رسک لر لب رب ریل تاوصالاریشخلایارب رب وه
 دقج هل وا یمضتنیحایرو لوش دار هکر ون د هنمم كتاب كج هلبک |هرباقلطم هليل وکس كن همت یا ز و یعف

 دهم لات یک یرناسو نوکو دوخو رپ روند هنج اوح هرصت رزب و رولکر وزب یعجبیدنل وا نایب هدنسهدام رذب
 ات سپ زده ن سک كن هدانعم کیو ورد عیب عج -ارهاظ رواکر زابا و را زا یعج كنون

eaقمروا رواوا ردصم رز و ور  

 تمروکموسواهرذب نعم روذبلارزب لاق ردهنسانعم كا م وه رض اذا یناثلا بابلانم ارزب هرزب لاش هنسانعم

 ۳ :اوح هب» رح و الم اذا ءانالا رز لاقت ردهنسانعم قمردلوط و طا اذا لجرلا رزب لاقت ردهنسانعم
 و زهرا ا عيب ردنعاج ر ندنی دلت هزم (نو "از الالمشرازر الا قلا اذا ردقلارزب لاقب رد هنسانعم

 NR یرزب ةع 1 هءدننزو 9 در ol یې نب دمع

 E E و"

 ! ]رو هد نا رشفوا تو هدنعارصم ء حور یرز ةع یلتتا * وبشا هکهت یدنل وا هدارا یتهج

 و رب یا هدنزو یزج تاک (یرزرلاوت) یا یدید رددنکبسیرز وب نر

 1 یا تر لا امد یوا E ê یرزولا ون نالوا رکذ هدننزو لعفت
 e ۱ کربلا 2ا

 ls الف و ا هدننزو هزچ os لار لاق e ولا قالطا
 یناهفصالا بوقعب نب دجا ندننندحم هلص كنهل بچ یارو یصق كناب (ه ورز إل ردراث دح نارارلا ظفاا دمع

 ى اب رز هکروند همدآ ندا ج یتا ناتکرزب هدنناسل دادفب لاهاینعی هذداغب هدننز و را ّزج((راربلا) ردىبثل

 3 هدو دادغب تغل یکی یدنبدرا زب هناتص یمضرز هلکلا سر هلترابع هتز یا ناتکلارز عایفل وم +رونل وا ریبعت

 | مثب و حایصلان نسح و ماشهن فلخ و رع واراند ندنبئدح ردشلنا من هنفیدنل وا قالطاراز هناتص ییغاب

 فوع ندحاوو رع ن دجا دنسملا بحاص و دحا ول ادبع ندع و دم نب یګو قوز من مها ربا و تباث نب

 هدلب و هدننلاباسراف هدننز و دجا (رزبا)ل ردراب وسنم هروکذم راز نوراربلا "یدبعلا دمحم نی رفعجو ریدج نب

 ردهنسانعم سا یلزسدادو قلواریک نش بودا قلیوخدب همدآر هسکرب هدننزو حرح دن :(مزا) ردیآ |

aE(دوقت )ا  
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 هلیصف ای نم راب ورا راموفنمّر لجرملع ردهرر هل راب وار دوتا کز د ح راش *رولکهررپ ورارب |
 رد ردصم یجدرور هدانععو و ردتْعل هد هیرمنک كن ردیلباقم ترنج کاشت قل وا قداص هدنسک : رول واردصم

 یدعتم هلا یف هدنو تقدصیایناثلا و عبارلا بابلانمارورب وارو ارب تررب وكنی؛یف تررب لوقت هدننزو دوم
 ۳ نیل تّرب لاق رونلوا ریبعت قلو نیر نیغ هکهنسانعم قلوا قداص نیم رونل وا دانسا جد هنیع و رول وا

 رحل اولا بکر رافسموه لاق رونلوا ریبعت ه راق ید هستم رس کردا رع یتیم اا ی ۱

 لاقموا لاعف هرهق اذا لّوالا باسبلانم ینعی اتمهدک اب هی لا رول وا ردصم هنسانعم كلا هبلغو رهق و |
 لادبع دمع وبا بیدا و ردندنسالعسلدنا بلادبع نب ورعوبا و ردن دباعصا "یرادلا هللادبع نی رب ردندیماسا "رب و

 ندم نب نسحیمهداز ردا رب و "یلعنب نسخا ن دم یدیفح و یل ایر نیر نب یلع ویر نی یلع و یر ن |
 هکر د هلړمط كناب رد راثدح هد ران وب هکن ایّربلا سقم نب ناتو دحاولادبعنب ىلع نب نسح اما رد راد یر نب رګ |
 ناسحاو رب ( نابلا لر ولکرارپ !یعجج هنسانعم هطنح ر ون د ه ادغب هلیعض كناب ( بلال رد راب وسنم هنعی هطنح هته و

 هلغلوا باذک نکل ردندظافح هچرک -رابلا لضفلا نب ےھار | ردنداقلا "ابو یدنل وا رکذ هکهتروند هتبحاص |

 مکح ود ردتسار هدننیع : یی كلنا قیدصت ىئ يی ثكمد | ندبآ نیع هل رسک كن هزم (زار , الا ز ردکد هب قولوما

 رفس هب هراق زار او اشنحا لاق ر اک قدصلا ىلع ااا اذا نالف نیع نالف ر 1 لاق ردە: O كلا قيقحو | 1

 یدالوا كمدآرب و هيف ا ادا نالف "ربا لاق ردهنسانعم كلتازفس ءزکدراحا هکدتن ردهنسانعم كلا

 مولا" ر ,الاش رد هنسانعء قلو تژک ب ول وا مق سان و هدل و رک اذا لحرلا رب ۳ | لاش ردهنسانعم قل واق وچ ۱ ۱

 ۳ وچ هل ارعک ندوص یر دوق و اغا ذا اع نالف "وا لاق رد هنمان«قلوا تسر دداا اوژک اذا 1

 نداروهظ زونه كنجاغا كاراهدنز وریما ( ر رل ارل ا یلایعیاهردصا اذا ءاشلا "رب الا رد هنساتعم قم 1008

 رون د هاب و ءارکصهدننز وهیعر فی بل )رد هی اه هکر د ناوفص تفپ هل اههرب رو را رءاعارب ر وزو
 كنهددشمیار ویحن ك ناب (تیّرلا ) ردیرارب یعج روند هلوجربف نایلوایرا تابا و وص هکر دیلباقم يفر

 ءارڪلا یا تیّرلا و هیر اولزت لاق ردتیرارب یعج ردتیلعفیازو كنو روند هنابای و ارك دوپ رکا

 [ (تررلا) بلا نم شیثحل ا وهو روب رب نم اماعطانعمطالوقت رون دهر وغلب هيم كلاب < روب ربا ال ةيغ زا دضاذكو ۱

 وغو ققلافوج یزوس هدسلح و تاص اذا زعلارب رب لاش ردهنسانعم قمرغاج یم یک ةصاخ هدنزو هلزاز |

 یوکر ی و یوخ دد ورط را زابل )اا واوحاص هم کلا 1 2 وقلا رب ر لا رد هنسانعم كالا دایر برفو

 اقلطم ر راب ر وهبلج وذ حایصیارابرب لج رو ةعفنمالب مالکل ارشک ی ارابر , لجرل اه ر رون دهمدآ ناغغاچو همدآ ۱

 هدننزورعرع (ر رال رونل وا قالطا هنالسرا و توص اهل ناکاذا ا ولد لاق هنمو روند هئیشولزواددش
 هدنیمز برغم هرو نمهئاط ردنوجما هم “لازا ءاه ردهربا رب یعج ردیعآ هص وصخ هشاط ر نمی لیج ر نا

 دا مج وزت رار ول وا نک اس هدننایمرابکنز هللا شبح هکروڼل وا قالطارب ر جد ه هشاطرب هتشب ندرلنآ و رارول وا ۱
 هل ران و رارد ادعو ضع هرز وا قلواحاکن لدب هن رله وطخحت بودا عطف یتتالآ كلاح ریرافدلوا سرتسدهدن راک دن آ

 هنر و هجاهنص هن ر هکیدنا نطب یکیا ندنسهلبف ريج رانو لصالاف لوق ىلع ردندنلسن نالیغ سف یسهلج |

 راروب نم هدماکنه یکیدلیا جن ینهدلب مات هیشرفا بودنارفس هسمز برغم هاش داب مان شه رفا یدا ررد هدماک

 قیاس دیعس وا رابدلبا تماقا هدار وا رایدنک هر زدند وع كمل اراشم و تع نع هنیمز ربرب هيعمل اب هدهاش بکوم ۱ ُ

 ردیعما یتفموبرطمرب رر و ردراث د نوب رب بلا دعسن نسحودمم ن هللادبعو یس وم ن دمو ناقع یل ومن ويو 0 ۱
 بل هلا لاقب ردذوخأم ندنسانعم هبلغو رهق ردهنسانعم طباض ردلعاف مسا ندراربا هک هدننزو " رصم ( لا |

 (ةّرلا) رونلوا قالطا هلابج هن ءدندروب یمهلبق ملسس ونب هدشزوماریج (ءاربربلا ) هل طباض یا تللذل
 یدلبا لتق یلیاه لاق هدنآ مونا عضومر و یدنل وا رکذ هکهتن ردعما ندنسانعم ناسحا و هل كن

 ردم السلا هيلع ینل | ةع بلطلادبع تش هرو ردشفل وا همست هل بیس یعفانم تژک ردن كن وص مصز هو

 اردد هب رق یکیا هددماع و ردیعما كن دج "یاعنسلا دمع ن مهار ,| یردب كع ر نالوا داعم ن ذاعم محو 0

 | شد باز ن شحج کرد بار نا هلیض كناب (ه ر )ر ددا لجررب هر و راریدیلفس هر هنر و ایلع هو همر |
 ا هدننرق هراونم هندم هدشزو هّرعم (هَّرب) ردیعما یراردب كن رابانج امنع هللایصر بز نینمُولا ما رارد |

 یاب یتا لاق روید هبهبیط لک ردهایبصهدش نارو یع كناب هکهدننزو ېر (یزربلا) رده
 هدننزو لاستفا (رازبالا) رونل وا قالطا هنالسرا دوب هلیسس ین لعافعسا < رب لا ةبیطلا ةکلایا |

۱ 



 ۱ EE هئیشندا نا رک ھاز ۱ . لعاف مسا (رذبتسا) "شما یضقاخ سل ادا لاقت هلتبسانم

 1 کرکسع نوغزو هدننزو رارعشق ( رارعذ ال ) ضام حرم یا رذبتسم باح لاق وقوع از ام

 ها دا رب ولطم *یشیراوس كولبرب وا وّف و اوق رفناذا موقلا عذب الا ردهنسانعمقلوا رامرابوجاق |
 رقذ الا هبلطتاثیش ردابن تسکر اذا ليلا ت ذا لاق رد هنسانعم ق عش وق بور وس تآ ه لتقاسم ندروغ وارب

 هنسانعم را عذباو اوف رتو وددبناذا موقلا رفذیا لاق رد هنسانعم قل وا هدنکارب هف رط ره هدننز و راعذبا هلفاق

 جرف رم هنکل و هب جز هوا زجا ق رفت یا اما ین مدلا رقم لاق هنم و ترعذبا یتعع لیلنا ترقذبا لاق
و عن یمازجا هد وص نکل هلو جز یکی کرک هلا وص هکیدلاط یسازجاڭناق هرچا وص ینعب هنما ریقم

 رد ور 

 دیک بوق آ ارم هحل وا بویعثراق لد هرب یلیخ هدقدل وا یقالمهای رد لبر ېن هکدنن یدتکب وق آق رهلوا هج ور آ
 2 2 ها ا لاد وینوکسكلا رویقكناب بارد لردشلا کد دهدنسهدامرارقذما ینوب تل وم

 وند رد ر ها وز فذح هدنرغصم ردم وس رم هدهموبیس باتکه رو نم لک هکریدح راش »ردیدآ عضومرب هرز وا

 هل د دشت كنار و یرمدکك ناب( بل )دید هدلب رب هدننلایا نام رکه دننز و لی ز (ریشدرب) هدننز ورفیعج

 اوضومهنلباقمرح هلیعف كناب ّرب لصا هر وکه نابن هدر اصب كفل وم» ةلصلا یاربلاب هلصو لاق رد هنسانعم
 رطیدنل وا لامعتساهدنسانعم ریذنا لعفیف مست وتو ذخا یم هلک اب ہک بونل وا رابتعا یمانعم میت انآ
 ۰ هتعاطیف عسوت رارید هن ردبعلا رب الثم رونلوا تبسن یخد هدابع اضعب یک یتیدنل وا تبسن هی هلا

 | و ردهلاتهج لاعا یربو داقتعا یرت ردعون یکیا ځدل وا و رول ؤا دارم تعاط نددابع و با و ند راب بانج
 ر ونا وا لامعتسا ید هدمالک دص و ردیلپاقمقوقع هکر دت رابعندک عا عسوت هدناسحا و تمدخ هرلن آ نیدلا و
 ید ردندنسهلج یهلا باول یمانعم مح لوبق و ردبعشنم ندنوب نیم قدص و هلیبسح قل وا ندعس وتم ريخ

 الطا هالعا تنج رب و * یهتنا ردهلبسانم قلوا هیلا جاتحمامعس وا هدنص وصخ ءادغقالطا ر ها هم ومما

 )ا لهانالف لاه رونلوا لامعتسا هنسانعم هنسح و لضف وریخ و ةا یا بلا لها نم هللانلعج لوقت رونل وا
 | یثأثلا بابلانم | ری نالفلاش ردهنسانعم كلا ناسحا ناوارفو ربثک ی عب هرزوا تعسوو ربمنا
 ءیاءابلا مت ر لاقب رد هنسانعم قل وا لوبقممح و عح اذا نالف ر لاق رد هنسانعم كلا محو ناسح لای
 دب ةم ومزالیم لک هدارو سپ هلبقیا هج هللا ر لقب و لوبقیار وربموهفهبل ےب كج َر و لعافلل

 رورلا 2 ایام ی لاقو هج هللا را لاقیف ردموسرم ید یمهبدعت هلباهزمش هدحایصم ررلیعتسم

 ده ربا و هچ هل رب و هچ رب و هج رب لا با وثلا وهو لاب لباقملا لوبقمالیق و مت املا نم *یشهطلاخمال
 د ج رک و یدنا وا رک دافنآ هکهتن ردینبم هر ودص ندنف رطی رابترمضح ینا لوف و ندنف رطدبع
 ب نالف لاق رد هنسانعم دایقنا وتعاطو هبف تقدصاذا عبا رلا بابلا نم ارب لوقلاف تررب لوقت ردلهعتسم

 ثیدطا هنموةدابعلاو ةعاطل |یادی الا هکربلاب سانلا نورأتا 9 یلاعت هلوق مسف ه و حراشلا لاق هعیطب یا
 ک هاه هدرخآو ىح كناب ردیظفل ةر یلع عسا كنس هلك رب هدروب زم یانعمو چ رفسلا یف مایصلا ّرلانم

 طم هرم و رب و بم هن رتلع ثیئاتو فیرعت ردفرصنم ريغ ن وچکنا قر هلوا هف رعم 99با تایمر خاطر
 لب اقمقوقع هکر د هنسانعم كل قلنابرهمهلبا ناسحا 4 راقا ولها نالوا بت زم یراق وقح راس و هندلاو هدننز و

 هستن یار بار : ویدلاوتررب لوقت ردن رابع ندق وقح عییضت

 ی روس یک و نوبق رب و هل رسک ك ناب رولک رب ندیناث باب و هلیصف كناب رولک رب یرضاحرما ندعبا ر باب هکر د
 و۵ لاق و دا قفلایاهنم بلا ناکمنوک | لوقت رونل واقالطا هلکوک تر واهقاساذا مغل رب لاق رد هنسانعم كمروس

 ۶ ده هرافیربا عو رب یراکدد ذرجو رون ده هرافو هنسانعمبلعتدلو رون دهنکیا یکلتو دا وفا یا ملا :مطم

 لا ن "یلع ن دم ردنداقلا امسوت یسهلک ر و رک ذیساک ردیلباقم ثنح ردهنسانعم قلوا قداص هدنیم ر و

 [ همامیا» ی نم | رهفرعبالنالف * لاثمالا ینو ردندلاجر ءاعسا رب و رد كببداو ماما مان عاطقلا نیا "یوغللا

 ۱ ها نم قوتعلاوا فلعلا ىلا امن اعد نم ءاملا ىلا اهءاعد وا اهفوسنم منغلا ءاعد وا رافلانم طقلا فرعیال وا هریام
 ۳ رد هنسانعم كل دایقنا و تعاط جدو هدننزو لعفت رتا )ةر ربلانم ةرهرهلا وا ها زک النم ةيهارکلا وا

 یناسحا و تفوطع و "ر هدابع "هلج ردفص و ندروک ذم "ر هلي ك ناپ ( بلال هعیطب یا هقلاخ رّرت نالف لاق

 ار و قداصیا رب وهلاقن رونل وا قالطا همدآ یوکتسار و قداصو ردندنسانسح هاما كم رک لیلجتاذ نالوارمع

 0 ىج ملا ثکیا راب و رب لجر لاش ردغلبا ند راب ر نکل روند ید اب هکروند همدآنالوانا وارف یناسحاو



 و

 (ردابلا رد رداو یعج TE نان رداب هلغل وا ولف رط یکیا روند هزکحا نالوا هدن سغاشا | كنشاب |

 1 | كدلوكوب هکر دهنسانعم سدک هدننز و لک (ردبلاژ ردا | ثاهصک تردنوا هکر د هنسانعم ردن ےدننزو رهاب

 . سدکلایاردببلاف ردیپلا عضو لاق روند ردي هدهن رب نمرخ و رونل وا ریبعت هجتالم هدیکر روم دەنا

 | ماعطلا ردي لاق رد هنسانعم كلا نمرخ بوغب ی هلع دش زور رال ما ىذلا هعضومیفا

 | لوقت ودهنمانعم كك هلو هد رد "هلیل لوف یبع قعوط رد هرزوا هسکرب رک تنم (رادالا) هما

 یا لام یف "یصولاردا مهلوق هنم و ردهنسانعم تردابمو قبسو ردبلا ةلبل فارس وا ردیلاانل ملطیا ان رد |

 | | ەدننزو یلزوخ 6 یردمبلا)یدلیاتردابم هنلامیرابانج 7 یص و ردق ەي لوا غلاب هغولب ودش ریش ییعب هریک دایاذا |

 وتسمیایردب ناسل لا هنم و رول وا لماکو هریک اب ندناصقنو للخ هکر ول وا فص و هتغل نال وا تسردو تسار |

 رفظملا نب یبح رددآ هلحرب هددادغبهدننز و هب ردق (فِی ردبلا) رد هلن رابتعا تغل ید اتو ردنوجما ثدأتقلاكنو و |

 | نانلوازا رفاو لرع نوچ اتعارز اقلطم هلن وکس كن هم لاذ و ىح ك ناب( رذبلا) رد وسنماک |یردبلایالسااآ

 دوخاب رد ردصل اب همسي هوس جور + رونل وا ریبعت غ هکر وند هناب وبح

 ی و کی ی ردص وصخ هنابوبح رذ هدندنع راضعب یک نا مچ وریمالا برمض رد لوعفم نعم لعف

 نوجاتعارز رز و رذ هدندنعلیلخ ماما نکل ردو نال وا فراعتمهدل امعتسا و ردص وص هلو ونیحاب ر هلآ هغ
 هابننالوارهاظب وقیچندرب زونهرذب و یهتا اردیهاذ هل رالوق فن وم» رونل وا قالطا هل هبحره نانل وا هم

 هليا ونعنولپ نّولت ناوه وا فلؤم +رون د هنابن شاپ هغل وان ولتم هلص وصخ نول زونهلوف یلعرونا وا قالطا |

 رول وا ردصم رذپ و هلرسک كناب رولک راذب و رواک روذب یعجج كرذب و ردشلتا هحاسم جد هدنوب هلکلتا مسو
 امتنرهظ و اهرذب حرخ اذا لّوالا بابلا ن نمارذ ضرالا ترذ لاق هنسانعم كلل روهظ نابن بوراپ مت ندا

 رذبل ءال وه "نا لاش رونل وا قالطا هت ردو لسن رذ و اهعرز اذا ضرالا رد لاق ردهنسانعم كکا نیک اهرو

 هدشنزولیعفت (نب ذشلا)هش و هق رفاذ*یشلا رذ لا رونل وا لامتسا هنسانعم قنا جاسر وا :
 *یشلار ذب لاق رد هنسانعمققغاطبوچاص و اهعرز اذا شرالار ی لاق ردهنسانعم ككا مضتهرب جدو |

 ودیا هسا كلا تنش نوعا كاردانلاوحا كفج هنل وا هب رڪ ردلمعتسم :هنرنانعم كلتا هب رم و هث و هق رفاذا

 هزره یلامو هلاوحا تعسق و هت رجول یا الجر هتدجولانالفتر ذب ولو ساسالایف لاق هب ّرجاذا انالفر ی لاق |

 جدو هدننز و همام (ةراذبلا لافا رسا هق رف اذا هلامر د ذی لاق ردلیعتسم هنسانعم كلتا دنک ار , هلبهج و فارسا و

 ماعط لا ردلیعتسم هنسانعم هاو همای زاو شک رو لا ی ةراذبلا ربثکو ه لا رونل وا قالطا هن رذو لیث ا
 هلنیتکف(رذبلا ل ریذن ریثکل لا رونلو | لاتسا اتکا و هدنزوریثک ( ررذبلا))ةمافوةدايزیتعيلزنىاةراذ هيف

 ق ّرفتمردغوصم ندنسانعم ق رفت دل وا هکرونل وا لامعتسا ابکم هنسهلک رذش ردذوخأم ندر ذبت نانلوا رکد |
 ردهدنعق وم لاح روب رم بیکر ت و ةهج "لک نیت رفتم یی هج و "لک ین یار ذب رذش اوق رفت لاقت ردرالمعتس»هثسانعم |

 رددزنابز هد هلل رسک كناب و كنیش هدرانو و رد نیت ی یر دقت فطع فرح ینا ۇزج ارز ردینبم نشزج و |

 نالوا رک ذ یرابیکرت رغب رغش اوف رفت و ةرحم ةرعصو ةفك ةفك هنیقل و صيب صیح اوعق وو موق ره بیکر و
 لاملاق ر رونل وا قالطاهب هنس قوج( روذبلا) رار دخ درذم و رذش هللادبا هی" یاب ہک و راربد هرزوا هجو

 ردا لاقم رشن هکرونل وآ قالطا هب یوق هدشزو ریما ( ریذبلا) و هدننزو روبص (روذبلا )ٹک ی ا روذپم

 لاق رونل وا قالطا همدآ نال وار دااشفا هراس بویم هدناافخا و کی زار یدنکو مامن یا رذوروذبلجر لقب
 هلباه (ةراذسلا ) و هدننزو راطم ( راذسلا )و هدننز و فتک ( رذبلا ) هرس میطتسب ال یا ررذو روذیوه

 رذنلج راه رونل واقالطا همدآیوکرب ول زوسقوچهدن زو یناردیح( ینارذمبلا )و هل رسک ك نات (زاذبنلا)و
 ةراذب هيف یا رذب ماعط لاقت رول وا قالطاه فولت رذب و مالکلارشکیا "یارذی و راذبتو ةراذيب و راذي و

 0 هلامر ذس ناک اذاةراذبت لجرلاه رونل واقالطا هن هسک ندافارسا و فلت هج ویب ییلام هسکات (ءرانشا)

 ۱ هلتیتبض (یرذبلال رد ر وک ذعهدنسهدام وسفردبقلهلا وغلا یراش که ريب نب نا دبع ردنداعماهلبصق ك ناب (هرذیب ) |

 هلفل وا لفاغ ندنلع لأم رذاب ریز ردذوخ ام ندر ذب ءدان زد هنسانعم هد وهب و لااب هدنن ز و یر هک هل ریس كل ] 1

 | كنار و نيف ك لاذ و یصق ك ئاب( راذبلا) لطابلایا یرذیلابیتا لاقب رول وا رشا فرص + هدوهب نی ۱
 نوت هد هکم هدنن ز و ق( ر ذیل رد هنسانعم لام ر ذب هلی كنون (ةرذبنلالور ونلوا فیفخت ءار هه اکو همد دشت |"

 قم رول قوچ هد یک رذ یه رب زدهنسابعبیمرایصب ولی وی ول ك اوص مدنن وا دبا)رددآ |

e ۷۰۱ Fe 

۱ 
١ 

 او
۱ 
| 

(4) 



E 
 جو یشلا نسل ا یا یرتخ لجر لاقن روشدهمدآ نالوارروب هلا زاتفرو مارخ اماد هدننزو ۍژخنا
 الطا همدآنیبدوخ ولت و بحجم و مما نسح یا "یز وه لاق ر رونل واقالطا همدآنال وار لدو بوج

 دف دا رعهدربخ |یانعمیکیا هنا یخ هل رسک ك ناب < ربتخهل ا)ردراثدحم دیبع نیا "یخ و یزضلآ یبانا یرتخ و
 ةا بولا وا ءالا یف لا ردعما هکروند هن رودک و هغلقنالوب نالوا هدو دوخاب هدوص ها هثلثم یا( ٍزحلا)
 لاق ردعواطمندن آ هدننزو حرحدن (ژضتا ) هنسانعم كا رامرات و ققغاط رول وا ردصم ءنح وردک یا
 فی ريغ هنفرط هتسنر هدننز و لانق ( رادبل الو هدننز و هلعافم (ةردابل) ق ّرفتف هق فو هدد اذا ژه "یشلارتخ

 اجاماذا ۱ وتردابم هیلا و ةرداپ لاقت رد اه دعت هلبایلا و هست ردهنسانعم كلا باتش و تعرس نوا قبس ۱
 هدنوګا ازش شا باب یکیاوت هرداب ینعم هيلا و هردتا لاقت رد ەنسانعمەردابمەدننز و لاعتفا ( رادت الا

  ۱و تعرس نوچلاریغ قبس ه هنسفرب هدرانوب هدننزو ردق (ردبلاو) هدننزو دوعق (رودبلا) یکقابتساو
 ا اح شیار روفلا ىلع ةنغب همدآرب وهلجاماذاهیلاردو اردن و اروش هریغرد لاقت ردهنسانعم کلا

 ےک تردنوا هکروندهنآشل وا یلتم هاروارد و قبتسا و هيلا لحادا هبلا ومالا هردب لاقت ردهنسانعم قل وا
 عج ع ولط همش یسهیعسل ردب هکر دیا لقن ندبغار هد راب فلوم » هلاک ةلبل رها وه و ردبلا علط لاقت ردنا

 ا لحاف ردردصم لصالاق ن ر دقتلا ىلع ردشم وا هببشن هب هردب هلدتهج ءالتما دوخاب ردیشان ندنتردابم

 ا یراتهج یناعم هدعب ردهدام لصا ردن نالوا برقا هدمنادج و ےب نکل راربد ید رداب هک تن

 تب بول غلط ارد اذک رد  EESاسان

 ۰ وا هغلاب مالغ ء هاضعالا 3 نالوا او هلال هدتمدخو مهدیس یا مولا رد وه

 رد رتاج ځد یربک رد ومغل وا هفرعمردیدآ عضومر رد ون وپ ځدل وار دتسم یک ی

 1 r e EA SA لوقیلعردز e ذنو تدنأت هلت رال وات عضومو

 a ا دوال e E 2 ۳۳ سزا هقشل هدنن رق داو راها

 رد باصعا هکردمارک باصصا نالوا رضاح هنسازغرد هلتیسنیاب "یرد و ردیمسایاعصرفن یکیاو

 ع نیدلا جات رصعهمالع ردنطب رب ندنفهلبق هرازف ورع نی رد و رایدد یرد هلتبسناک | هلغل وا لزان

 رد ل وا قالطا هئیشنالوا لماکر فا و و ماناقلطم ردب و* راد ونسنهرلنا یرازفلا یردبلا عابس نا ےیهارب |

 "یرد انذخادق لوق وقت نوجما تقاسم رونل وا قالطا هر ومن ناغای مدمنداتش سوم هلتبسن یاب تالذک ثیفلا

 ۶ هل اههرد و رد و رول واقالطا هنکشک هود یل واطو زوم نالصفلا "یردب و ءاتشلا لبق ناتاموهوا
 کكنابرولکر دب و رولک رودبیمجب رول وا كجو ندهوکشو رونل وا قالطا مول وطناقیچندنسیرد ۱

 و رول وآقالطا ه هسیک نالوا ران د كي ید ۱ یزیلع و مهرد كيب نوا لوق ىلع كيب هدنجما هردو هلص

 رروک مدقا ندهلج ۍروظنم هلغل وارصبلا دیدح هکرونا وا قالطا هزوک لوشهردب نیعو ردیدآ عضومرب
  ردت تاکاذا ةردب نبع لاق رونل وا ق زالطا هزوک لماکو مات یک رد بویلوا یناصن و تلع لوقیبع

 ردابلا )نی ردابمیایردبلاانتبتسالوقت اردا هتسانعمقباسم و ردابم هدنز و یزج(یردبلا) ردبلاک مان وا

 هلرکر ونل واقالطا ه هوفهو اطخ ندا رودص و قبسیشان ندندحهدنلاح بضغ ندهسک رب هدننزو هردان

 ونلا راح نالف لاقب و بضغلا یف هندح نم ودام وه و هت رداب فاخا وةردابهنم تردص لوقت نوسل وا یلعف رکو

 ؛یا فیسلاةرداس هنعط لاق ردیج وا نالوا یرویس كنولمان هکر وند هنج وا كحق هرداب و رداوبلاداح

 ردان ةرداب وذ لاق ردنرابع ندمالک نانلپوس فلکت ی ههادبلاب هیس ويش قلبا وج رمطاح هک زد هننسانعم هود و

 ۱ ۱ را زال ت هاشم و ر دیاد ا رزه ادا هکر وند هنغارپ كنناب هنف عب ۵«ءاّوح قروو ةمد یا

 _ ] یراکد د ینا رفعزنع غب سرو و هنمرطفت اه ل وا یا تاشلا اذه ةرداب ترهظ لاق رونلواقالطا هنج وانان روک
 رداون ترج الاقي رون دهزکګا نال واهدننیبام كن وی هلبازوما هردا هددوج و و روندهنندوجا و هزات كب كنوراد

 أ هم و هدنتسوا ريكس ىراک د اتطر هدننب یا كنم ناس نالا ةردابو ما و بک انما ن تامحللاىهو لی

Ci RIN 



 کا ۷۵۹ ر و

 قره ورد و هد "یزنهلاةدابعوا ار رد رد ر الز ندننش اش وطن نی دوبع

 ضعب هکر دح راش + ردشلنا مسز هدننا ونع نینع هلن ردهدنس هبن رفصم هلا همت یا ز هک ی یسهلک رینع یا ندنمه و

 جزخدن ( هتل ) ردیعما یدج كن هسک مان لودن ن یدج ند هیلهاح یارعش رګ و ردتبثم هلباز هدحاص لوصا ۱
 رحت لاق ردنرابع ندکلیا اعدا ود ماد رانآ هکر د هنسانعم قلوا بسننم هنتعاج رګ نانلوا رکد هدننزو | ۴

 رد هنسانعم كلا ناشی رپ بوجاص ی هنسفرب هدننز و هج رح د هلا هثلثمیان ( ةزحلا ) هل ىلا بنا اذا لج را 3
 ژاګ لا رد هنسانعم تلیا جارضتسا و فكر ءرهاط یهنسن روتسمو موتکمو ف قو اذا شلاح لا

 لاق و ببحت و عطقت اذا نیللارتح لاق ردهنسانعم قل و ۱:هناد هناد بولیسک دوس و همت روح سا انا “لآ ۱

 هق رف و هنص ؛ یارنصتف «یشلاژص لاق ردع واطم ندهژګ هدننز و حرحدت ( ژصتلا ) بب حی ا ا

 رانا وا هکر وند هغج وچ شمروا د وس ینعب مرقم لوش هل زل هع كالاد و كنا "یردهلا) ق رفت “رفت

 یاخ و ی كاب (ضلاإ شيال مرقم یا“ یردح "یبص لاقت زوم سرخ دوس هی 3

 ردقلا ترخم لاقب ردهنسانعم قغغ وب ینعپ قفل راخ رد ردصم ندنسهدام رات قعب رد راخ لعف هلن وکس كن هک
 كحراش + روند هب هحار نمو دب نالواهد هنسن راسو هدغآ هلنیتعت < رضا )اه راغ رهظ اذا ثلاثا بابلا نم ارش ا

 مفلارخ لاقت نا تام ققوقدب هنسنراسو زغآ رول وا ردصم هدانعموبو ردروهشم هدنسوقوف زغآ هروک هنابب

 هد ایل بک یاب سا رددنامرط و وولرا تست جد یحاص هلکن 1و هر تشا اذا عبارلا بابلا نم ار الثم |

 روند ه یک ن اقوق دب یزخآ هدنز ورجا ( رضالا ال رونل وا قالطارض ههرشننم ها راشلطم و ردهطوسم |

 3 یت را شرم دوخاب هنسف ول ها رد يدار رک كنم زمه < راخمالا ) ردءآرخ شوم ۱

 کروند هناحد ندا تشن ندهنسن یسا یاس و ندوص یا هدننزو بارغ( راه رضا هربص اذا یشلا هرخا | ۱ 1

 بارش را هکر ونل وا قالطا هب هسک روم (روضلا )راح نم ناخدوه و | راسخت تیار لوقت رونل وا ریپعت ءعو |
 روند هیج راوص نیک | هدننزو رهاب 6 رخابلا ) اروم یا اروع راصف برش لا ردشلنا تسس غامد ]|

 هتفوب نالوا نابام هدفیص سوم لسبق هک ی دنل وا رک د هده)«#* یاح هدناز ورح € رم تان هنسانعم ع رزلا قاس | 3

 عص یریثا ناو ردشلنا تد هد هلیناونع رخ تانب هدنلصف ےم یون فلؤم هکر د جزم * ردیس همنک ك رادولب ۱

 رادولب هاو یآ نالوا نارق مبا هدفیص لدبقو رک ذ هلی" رابع رخ تانب لاق و رخ تان هدناتک مان ||
 كنضعب ك رانآو ردترابع ندرادولب ندا تدشن هدنقافآ ه داب ندنفرط ابرد ضعبلادنع هرکصندک دلیاریسفت هلا | 1

 هتفو ندا روهظ ندقرشم ةيحان دی کشت دیابت هدفیص سوم لوق یلعو رولوا ژک ا نب

 ردهنسانعم قشر ور ول وا ګګ ىج د رخ تان هلومو رخ تان هلبا هم یاځ و رګ تان هلکلتا ناب ويد ردرادولب |
 هیوستوت هدننزو روبص ( روضلا  یبتنا رول وا ذوخأم ندرانا هلغل وا هنسانعم ضرالافءالا لاسرا دوخ

 یزاجمود هکر دف راعتم هد هلناس ٌهعیم سانلانیب روخ و یکر نع و دوع رونل وا بیطت بونلروخ هلکتآ هکر وند
 e ءایب وریک هننایم هل وضع ےس هللا هدام ینعب ءالج هکر ددآ تاب عوفر | 1 |( رم روح ) ه رتب ام وه ور وحل اب رعت لا رونل واریبعتدنبلسع هاش رګ هکر ار د ج د یتبل لسع ردیف كنج اغ |

 | ردالیهستییذ وفن را هنسن كج هیلیاذ وفن بودا جارخا ییهدام ندا ثاربا هدس هدا رګ نعل ع“ وردي دا |

 هلساو تابنو ردعافنو ردا جارخا یهلایسلوضف و هدغا یلتئام یکن لو قرعو ضیحو لوب نعپ رذمو | ۱
 دوری وا ور ماننادوسلاروخ و دارک الا روا دعام ندنوب و رونل وا ریبعت یش ضآ زوم هنکو کر دف ورعم

 تایپ عونرب و ردیعما كنهنتنم ءامرب هدن رق هعیلق هدزاچ و ردیعا كضرارب هدماش هدننزو ءارعص ( ءار

 هکر د جزن ردیعمآ هدلب رب هل رصق ویدم كفلاو یعط كناب(| راخ لر دندنفلع یشا وم راربد ید هرخ هک ردا

 یدبا ثلحت یم دق مسا ردذوخأم ندراخ نالوا هنسانعم لع ع هدم دق سرف تغل ارا ردندرهتلا ءاروامدالب | ۱

 | یدیشلتا ناکسادبعرفن كم لصالای راخ هدنآریما ماندای ز هکر دیعما قاقوصرب ینعی هکسرب هدهرمصب € ةي راضلاو |
 | مد زیپ را ردد هکیراضلا "یلعن دمع ن دجا و ردندنش دح راح نب "ىلع ردن داسا هنن ز وابا راغ )| ۲

 هلن هیق وف یان( رل ارد رد "یراضلان ىلع وراح ن دجاو دیا ردنا ریخت قلخ هلکنآ هدراناخا رب ز ردیوسنم

 :دحاسم هدریسفت فلم +ردهنسانعم كم روب هلشيوروب لزوک هنوکرب هدننزوجرحدت (رضنا)و هدننزو هچ رد |

 هلباراتف رو ما رخ قر هنلاصهرز وایغیدل وا موس مهدلوصا عیب ردشلن نا هل ابعةنسح ةيشم نامهاریز ردشلیا ق
 (:یرضلا )هست عملا ربکتلایتشم و لیاقلاب ی عل ةننح ةيشم یشاذا ضت و لج راتخ لاقب رد هتسانعم كرو | ۱

¥ 



  ARTSرب ون هرم نالوا یزدج رد رز د نم نوي رل ا ن وغ لیعاعما ودمشن رب نم 1

 هدنزو روبص( روضلا)ردندلاحر ءاعما دللاههرصا و هدننز و لقیص(رح )و هل رصق كفلاو یصق كناب 1
 هلغلوا ك رکو لفل وص كي تآ هن وکو ه وق هن رز وا بودا ت دوج دایر لمع کمکی دنکهکرونل واقالطا

 نوهکیدلیا تل قش روند ها (روحابلا) ةدوج یرلا هدزب ناک اذا روح سرف لاق رول وا رروترآ
 وند هنرارح تذش نالوا هدننآ زوم ندهیمور روهش هدننز و اروشاع اروحاب وروحابو رمقلا یا روال حاط

 نش ىكليسادوخاي لا یلاع هکاب وک رول وا کلیسا تیاغب كناوه ردنوک ید فورعم هدموق ره رهش دارم :
 دیس هشت راد ولب هقف و لوش(رح تان ردشنادادعتندنادل وم ینو هد ره نه یط ويس ماما هک ر د جیم + ردنا
 یاب ى ى و ى رھ وخ ر دغ وا هلا هع یاخ نالوا باوص لوقیلعرولوا نی هج دما ندفیص سوم

 ناطلس(نارعلا)ردیقتسما یعهوت ییرهوج نکر دنا رکذ هلا دیدرت فل رم نکل * ردشلنا ت ت لبا ۱

 راع ةعفد هرجا اج اص وصخ هدداح ض اراب دخ ايالا ناب هد جم * ردهدلوم را اب

 نازح مونا ذهنول وق ردموس مهرزوا قلوایانوب ظفلورونل وا قالطا هتدش و تدح نالوا مضافاو 
 ثعببط بول وا بلاخ هتعیبط ضر هکر د همهک لوا نارح "هلی ردندابطا حالطصا وب سابقریغ یلع ۰

 هعلق لها هدقدل وا هدنددص شیورو بودا هرضاح ین هعلق زا نمد الثم ردا تعراصم و تمواقم

  jردنا اقحا ندکمر و اود هضبرم ءابطا هککل وا رد رشا هییشت هننلتاقمو تمواقم كنيقرفو عفدو
 ا و تلخاذآ هکلب هیلک رونفو تلفغ هنتمواقم لاک طاش سم هایم ناتقفا هود نیابت تب

 ت م مابا ادا نارح "یلایلو هیلبانوب زاب عفد یضرع هکهلوا یلاعتهنذاب بودا هیجوت هض رم عفد توق
۱ O NEE اب جرم E 

 OD op س بر نوا ا هبتشم هنالوا

 2 ۳ سر دود و راک ی 8 ر عور

O EEیه  E ai ۱ NEبت  

 9 و یروق نعي e ria لج رار لاشي نیستم

 صف ی لاق دهن اعم قلوا ست تل ۳ u ار
 : :ثایوس بول وزوس قوچ هلعسوت یک رح هدزوس یسهلوتم بیطخ و ناوخ هصق و عاشو طسنا اذا
 نو تک ارد هتناقمن قلاب ردهدننزو لعفت (رصتلا) لوقلا هل عسنا اذا صاشلا رخاسا لا ردلمعتسم ۱

 ۱ وع و راربد لامایف رحت هسل وا كلام هلا وارف لام مدآرب هلا هقالع و ردن رابع ندتل وا نا رکی یکایرد

 یحصف كناب (نارح) ردهدلب رب ه هدنک : هلیصت كناب (هنارحم) زربد علا فرصت هليا ادب قلو عسوت

 دین رفصم (ةيریهل ربا کردرمع نا هدنزو عن (رصب) ردعضوم ر دنسحن عرف هدزاج

 هدننزو راحت(راصلا )رد هرق رب هدنساضف ورم هل کف كناب(دابآربص )رد دآ عض ومر هد همام

 اردنطب رب هدنزو یلس (یرحون) ) ةراص مهو راک وه لاش هلت عج ءاه روند هراخم هنتخاجج یک حالم

 كن( رام ردشللا هطاحا راغاط یتفارطا هک ردیعما كرب ز ودو قشمو رب دوخابكخاط و هدننز وباتک راع ون)

 || ردعضوم رب هقشب هدننزو باغ (راح) رددآ مضومرب ردززاج خد فرص عنم و قرهلوا فرصنم س |
 ذفنق هلا ةانثم یا( علا ردیسا عضوم شب نوا هدننز و هنیهج (هربګ )ردتغل هدهروسکم نانل وا رکذ دوخاب

 نیز و قلما عمق ریصف یار وه لاق روند هرودوب نالوا جایوطو زانقط واکنر د یمادنا واضعا هدننزو

 نیز دا و راد وا زن لبا یدا رارول لودهراوودندنآهکردیدآ رو و ۳ بت

 (دوبع)



 اقلطم هلسانم و و ردندانعموب هقان نان وا قالطا هربح اعساو اقش هنذآ تققش ةةش اذا ربعبلا ترح هنمو ردکمد مدت
 رونل وارببعترح ځد هت نالوا یرا عسا وو رکو یتح رونل وا قالطا رګ هئیش نالواعمتوتم هددنسنر وعسا و |
 | ورد رع ام بونل وا رامتعایتحولم ندرح هجاکو راردا قالطارح هدهربحنال وا عم وتم هدمولع تاذک |
 | کاج اذه و تارف بذعاذهنارصل ا وبشاسپ ردع وض وم ه وص یل زوطلصالاف رګ ضعبلادنع و هنسانعم |

 | لاق رونل وا قالطا هت رکو یلقلوصورونلوا قالطا همدآدرناوج و رکر ع و»یهتنارونل وا لج هساغت یسهعرک
 هنقعكنا وسن ج رو هنسانعم فیر ناکمر ونلوا قالطاهربنادابآ ول وص ولت واودا وجیارحم س رف و ع رکی ارګ لجر :

 ارج ضرالارح لاق هنسانعمقهراب رول واردصم رحم و هل ېس مد تژک رونل وا قالطا هني د كنغات نالغ وا ینعب
 زددوخ اب ندنوب هربح اېن ذا قشاذا ةقانلا رګ لاق ردهنسانعم قمراب قالوق صاج واوا ثلاثلا بابلانم

 یعالوق هکرونلوا قالطاه ويق یشید دوخاب هب دقان لوش هدننز وهریشع(نربهردندلاح ر یماسارص و زکذیساک |
 قش ییغالوف هسروغ وط هعفدنوا ییعبنطب نوا نویقدوخابهقانر هدنیلهاج نام ز هل وا شغل وا قش نوجا تمالع

 | سرو ماه فریز فا و تدرتچ ,rk کر ودا زآ و بیپست ب ودا ۱

 ۱ هکرد هقانلوشهریص ضعبل ادنع ورد وب یراکد دهری یدنا رار دنا لک الاحر * هصز بودا ع رحم هنس هفناط ناوسن ۱

 هعفد شب هکردهقان لوش لوق یلعو هلوا رزک بویلت وا هلاص هنشاب یدنک هلغغل وا بییست و هیلخت زسنابوچ |
 یسیشبرکا ویداراردا لک الاجر و ناوسنندن ب وداع ذی هقان ل وا هس رول وا كکرا یی شب بور وغوط |

 یدا راردبادا زآ هلع رګ هن راسفن نس هلوقم یر وو بوکر ونيل و م بودا قش یتغالوف كنهقان هسرول وا یشید

 | نالوا یشید كن هّئاس هریع یأر یلعو یدبا رول وا لالح هنسهشاط ناوسن یم هدقدل وا لاله اهفنا فتحو ]

 هر هدندنع راضعب و یدنل وا نایب هدنسهدام هّیاسو یدبا راردا فاعمو دازآ یک ی سانا خدینآ هکردیسیرواب |

 لوف نم دام فلوم » ىدا راردادازآ و قش یتغالوق هدقدروغ وطنطب شب هکردص وضخ هنعسف نویق 0

 | هريو ةي : الا لک ةناسال و ةريك نم هللا لعجام ۶ یلاعت هلوق هنم و ردشلنا مدقت هدارو هک ردشلنا رصح هل وا

 | زغع و قجا هدننز ورهاب(رحابلا ) هلنیتمط رولکرح و راع یعججرونل وا قالطا هنا ويح شید نالوا نا وارف ید وس
 خاتسکو لوطف و رونی هبهسک با کی جالب روند هلاقهرجا صلاخ و قجا یارحاب لجر لاقب روند همدآ 1
 ۱ ("ینارصللرون دهمدآتوپمو هو روند هناق جرةصاخو یلوضفا ذکو با ذکی اراب وه لاق روندهراکهزرهو
 : ظیلغ دوخاب بوسنم هرګ نالوا هنسانعم جحر رعقەكاب وکه دهان روند هنناق جر یخ دو هلی وکسكناح وی ك ناب

 هدلبمات نی رحم "ینارص و ردشفلق هدایز نوچ اهغلابم نو و فلا ردموسرموبد ردیوسنم هاب رد ندنفیدل واربثک و |

 روند ه ههظع ۀضورو روند هر قرب وا و قچلا هرح و ردیفدامو هدننزو هدلب (نرصلا) رک ذیساک ردشبسذ |
 . قالطا هه رق لوشاقلطم و ردیدآ هبرقر هدنساضفن رګ وردیع| كنهرونمهن دمهرحم وروش دهرب كجهلیکر اوصو

 ¢ اغرلا ةر ) رولکر اح وزساه رولکرح یعج هلوا نا دابآول وصولتوایتعپ هلوا تباثو عفان ءامو یراچ رېن مدن 1 وا |
 ۱ دی هل وق هنمورونآ وا لاصتسا همان راکشآ و زرابم رو ردعض ومرپ مدار فئاط هلا هجم نیغ و یعض كنار |

 , لئاخ ی وزراب ځد یس هلک هرصص و رونل وا لامعتسا ج د قرهلوا بوصفات ولم یم نارو وباجالبیاةرك ةرصص |

 0 | ندهیعباتهرح و ردبکمهروک هل ّوا و رد راردصم ضعبلادنعول وأم لب لاح ضعبلا دنع روب نم بیک رت ردهنسانعم |
 .فئاطوردیدآ عض ومرب هدنبا رت نیرح و ردیعما یجك نه واعمن نیم ندارعشو ردیعما یسهدلا و كنهن ةيفص ۱
 ندن آ هکر ديما لجر رب ندنبس هلسق دسا و رددآ كغاط رب هدهمابت هدنز ورییز (ربصا) رددآ هبرق رب هدنساضق |

 رب ن : مصام كلذک ردندنیمپات نیئذحم رب نب لم وردشلنا تیاکح رانا و ران ادهاز و هیقف مان هنیبعن نایفس

 (رصلا ردربص هلیج و هدنن ز وریما لوق ىلع ردندنیدحم رب نب نچرلادبعو ردربص نبا هدننزوریما و لوق لع

 ربح اذا عبارلا بابلا نمارح لجرلا رح لاق رد هنسانعم قلوا توبم و ريخ یکه م یشان ندفوخ هژنیتصف |

 قلوا لوزهمو لئاز بوی رایتا لد وج و وهشطع "دتشااذ لجرلا رع لا ردهنسانعم قمدصوصك و عزفلا نم
 | دج ردق هج وا ہایس ےس یسهرهچبول وا باتیبو نویز یمسق هود و هم بهذاذا لجرا رحم لاقب ردهنسانعم |

 (رهلا)ههجو دوسا یتح فعضفابولطم وا ابلاط ودعلا یف دهتجا اذاریعبلارگلاق ردهنسانعم كمترکس هلمادقا و |

 زود نه ضر روند رګ هده هسک ش شما ض وا هنض ره "لسو ردفص و ندراانعم نانل وا رکذ و بنو |

 | لاق روند همدآالتبم هلس ضم ځد هدننز و ریما( ریل )ر دتلع یراکدد تل هتسخ یروقو مرو هدنجم | قلخ ۱

 یدیفحو را 41 دمع نب دجا و رد رعما یعباترفن تردو باصعا رف | تری دری "لسلا هب یاری ورحملجر



 اد رب رد هنسانعم قم راقبج را هج ويس هدنن دب مات دو هو عفت 6 شنا زود همدآ

 |هدموق میانع)لقتسن هکر ول وا هاکو ربث رشک شلاق روانا از دکن یک ورا یو

 لاق هل وا رهاظ هدنزوب رب رفح ربغنم هکر وند ه وص لوش ( رابلا )رشک ی ارش یش لاق یک یس هلکژب رونل وا
 رو بد هب هک نانلوا دبسح (وُبلال دوسح یا رثابلج ر لاق اد هم یو خم ارج اب هام

 دزو رارعشقا (راربشالا) ادج "ینغ یار وشم نالف لا روند همدا نیکنز كبو دوسح یاروئبم وه لاق 1
 ال تضکر اذا ليلناتّرأثا لاق زدهنسانعم قعسوف هلءادقا و دج هدشراب نوجا هقاسم یراوس كل ولب |

 مرکا "لا برلاةجر هیلع مهدانب جهارپا نیدهازلا ناطلس هکر د دآ كغاطرب هد هلی دالب هدننز وءا رصع (ءابلا) ۱

 ترا تعج لپلات رعشا لاق یدنلوا رکذ ا دکردیفدارهو هدننزو راربشا (زارعشالا) ردشلبا دبعت هدنآ
 هدن ا نوسلوا اکو كوي كرك هنسانعم مر رونیدهکبوک افطم هدننزو هرج (:رصلا)
 ۱۳ یمیروت دهم رمزپ ندآروهظ یزرطزقفراومرکود هدر وا

 :هدیدلیانایعو رکذو ناب و فشک ینلاوحا و روما "هلج نالوا هراکشآو ولزکو  ینبویع عوج مدآرب
 طا اذا یرح ویرح هیلاتبقلا لوقت هدساسا روند «هروک ذم هدقع ځد هر و راربد هرګ و هرګرکذ

 ردم وسم هلی رابع ةصاخ نظبلا ىلع اهنم تدقعنام رجلا وةيتانلاةدقعتملا ق ورعلا رجل | لصا و هب كنقثل كب اعم

 رګ ن ةبقع و ردد اعصا هرګ ن ورع نب هللادبعو یدا رول وا هدشاط رهش هکر دیج هنا رب هدفلس ( ةرج
 ينم ۇل اريما لنا نیل مان مملم نا هک آتیش یه نو رد هلتاصف تالذک هکهرح نم بیش و ردندنسعبات ردهلتاعف

 ۲۳ سرت یدیبشل وا تک راشم تسد هدنسهدام یتداهش كن راترضح هنع هللا یضر یضترلا لع
 دكا کا ردیقلخ هکلب ردلکد ندشلع و و روند همدآ نالوا ققیج ه نیش بوک تتزو چا ر7 |

 وا لوس ین راقرحما و هرس تج رخدق تناک اذا رجا لج ر لاق رول وا ققیج هرمشط یسهرفص رونل واریبعت
 بوکس رایج و یعضلراب رولکن ارج و رج یعجبكنس هلک رج و نطبلایظعیا را لجرلاقب روند
 ر هلنتصقف (رجلا) ردیدآ لجر رپ و ردیعا یسرف كدا دش نت ةنعو روند هن رومالپ و هنطاله یک

 دا لجرلا رم لا و ها تجع ارادو ناکاذا عبارلا بابلانم ارح لجرلارح لاق ردهنسانعم قل وا

 ا قارا ولطبوط یک مولوط هلا وص دوخاب هلا دوس یتراق ءرزوآ قفامناق مدآربو نظبلا

 د ضآ بوبش وک ندنردابم هشيا رب و فتککر ح وهف ورب لف ءام او نیل نم هنطب التما اذا لج را
 مش هلن کس كيج و یعض كناب 6 رهل ال تلفات و هنع تبخوتسا ادا رعالا اذه نع ترج لوقت
 روند دبی مما قج هنل وا بت تاذک هیسح بطخ و ههظع ماو "رشلایا رجلا لها وه لاقت

 زو هد رکو ۍدرک( هرج الو ( ۍرجلا) بحاذک و مطع یاری مابین لاقب رولکریجابا یعجبا جو
 ها ودلایا ۍراجلا هنم تبقل لوفت یک "یراق و "یرف هلبصف كناب رولک یراح یعج روند ه هیهادو
 ہلا ھ رشیف خا اذا ذيبنلارجت لاق رد هنسانعم كلا هغلابمو طارفا هدکبا یورمشم هدننزو لعفت

 وتف كب ندشیارب جدو هدننزو اا اار الا )رب رکا لاق رونل وارک ذ اعابنا هنس هک ریثک هدننز و
 ارجل) تلقات و هنع تیخرتسا اذا اراربحا رمالانع تررآحا لوقت ردهنسانعم تعش رغآ بویشوک
 ۱ مو فرشم هرزوا هن دم قدتع هلن ایغصت ذی (تاربحلا و هنا( تار ےلار روند هن هعفت م ضرا هدننز و

 د همدآ نالوا نکشیش یسیرجما هدننزو رهاب (رجابلا) رونل وا قالطا ه وص هچنرب هدناروسش لبج نالوا

 0 دا شنسرپ یس هلق دزا هکر دیدآ نص رب نو چاه 6جا فو منم یا رجاپ نالف لا یک قستسم

 هراتمضح ییاصص بعکر یه ز نیربح و ردباطلا سوا نا هدننز وریپ ز (ربحم) رددزنابز هللرسک ك يج و ىدا |
 2ن ,Onlar نارع نربګ وریګ یا نی رب و هدننزو هزج-هرګ نیربح و رد ردارب

 | بوک كن هم« یاحو حق كناب (رعلا) ردراثدحم نایریحلارازن ینا نب رهطمو رعنب دجا یدیفحو ظفالا ۱
 ىج روید هبوص قوچ نالوا باروش ولزوط طقف ضعبلادنع و هنسسانهریثک هام روند هبوص قوچ افلطم
 رده رز وا سابق هچرکربحم و ردریغصت داوشو هکر دح راش »زُغب دری رون دره: |هدنرفصم رولکراحم و زوحم ورا
 [ ردع وضو مهعسا وناکم نال واعماج یربثک ءام رحم لصاالایف هروکه ناپ هدر اصپ كفلؤم × ردلاعتسالاليلق نكل

 ۱ ا ایکر حب تعسو هکایوکه نسانعم متهم وا میاد زذک ترعت ااثم پیبلوا را ها یون مس خراب



Fmسگ ۷۵۵  

 دهه یر رد را و یط ورع یکیاكیزاقتمرح ردشل وا بهاذ هنل وق جز فل وم و + ردص وصخ هدیدم ها ب راقت

 یلاثمر دز ا عبار ف وذح ثلاثر وصقم یناث ج یل وارد را ویر تردكنال وا ض ورعورد هف وذ وز ج یر و
 ین رض یکیا كن هیناث ضورع و ردشلاق عف نلوعف هکر دیتی + هیم ن نم و یملس نم تلخ » راد ےس ر ىلع اح وع یلیلخ

 .هددیدم هدندنع ر وهج و رد تیب » کت ًايضَق اف * سئسنال و ففعت × یلاثمرد زای نا ردلئام ر
| 

 ا مدعم اربا لج ر لاقت رونل وا قالطا همدآ رقتفم و سلفم و مدعم زب ا و+*یهتنا رولاق لعاف نتالعاف هکر دا نایرج ج د

 | یلاعت هلوق دنم و ح راشلالاق هل بقعالیا ربا لجر لاقت رونل واقالطا هب هسک نایلاق یی رد ولسن اعطقندنبقع و

 | بقع سپرک ذنسح الو لسن هنم قب الدا هل بقع ال یذل ارب ال اوه تل هضغبل كضغب ا نم نایا زب الا وهكئناش ¿ نا

 RK E نالف لاق رونل وا قالطا ه هد دنابزو رساخرتباو ردلماش هتدمو رک ذ نسحو هت رذ و لسف

 ندعفن وریخ افلطم و هلة و عال یارتبا ولد و دانم لاق رونل وا قالطا ه هغوق سل وقو ا 5

 وا ه وح راشلا لاقربطنا ن نع عطقنمیا ربا ما لاق رونل واقالطا هلو راکوه هدام ورا نالوا هرې وحطقنم ٣

 !:تشاندلا و ۇلاق هل رسما امف رک ذب ملا ذا ءارتب ةبطخ لاش وچ ربا وهف ہللادمک هبف یدال لابید ما لک |

 ه زتبا ان راما هتیل ساسالا ف لاق روند ناژبا هنسیکیا و یشان ندنراریخ تلق رونل وا قالطا ربا هنسنج لوق و هنمق ق

 ردهنسانعمكلسک یغیرب وق كنا ويح هلنبتعق ( بلا ردسقل لدعس ن ةربغم زباو امهریخ ةلفل هریع و هدبع اه و
 كن هشاطرب ندنه ورکه دی ز هدنن ز و هد رک( ةي بلال عطقناف هعطقیا وهزبف لوالا بابلا نمارتب راما بنذتب لاق ق

 ردهنسانعم كمر و هل سسک كن هزم ( رات الا ) ردیعج كرتپا رب رد راب وسنم هدعسن ةربغم نانل وا رک ذ هکر دیبا

 هنسانع»عطق هد رانعموب من»یارتباف هلئس لاق رول وا دض هلغل وا هنسانعم كلنا غیرد بویمرب و و هاطعا اذا هبا لا

 عطق ەي ءطع و لوئسم هدا و یلئاس ناس ) هلکم رب و هدنکل "وا ردم زاتسم یعطق هدیسیکیا ردذ وخ اى نالوا

 دنا هم قلق ی زامن قلشوق ردقج هل وا رامنل واک دک و شید وادی 1 رجش خاشیعاعش كشن کات ا و رول وا ش۶

 بیضقل ک اهعاعش "دتع یا سعت ا تبضقتنیح یصضلا یلصاذا یلصلازتبا لا ردتق وقارشاة ةولصو وردلمتسم (
 ندت رذ و لسن یتعی قالق ربا یمدآرب یلاعت قح راتا و اهّوض ةلقل راهنلا لوا ف سعشایهءاریتبلا ساس الا یف لاق |

 طب الع 6 رتابالا وبا هلعج اذا لح را هلل ابا لاقت رد هنسانعم كلا فوت م ورح و هرې ی ندندمحم و مان وان ورک دو |

 نالف لا رونل واقالطا همدآ نایلوا یتیّرذ و لسن وریصق یا رتابا لجر لاقب رونل وا قالطا همدآ رود و هدنن زو|
 .هدننزوءارج (ءا زبلا) هجرزبناک اذا رتاباوه لا رونلواقالطا ه هسک ندا جرعطق و هل لسنال یا رتابآ ۱

 هوم ءار و ةذفان هبضام یا ءاز ةددح و ةج لاش رول وا فص وه هد دح و هتح نال وا هذفان وهیضام ر دش قم كزتبا

 ف هنلصت و هادا ر دن رابع ند هبطخ لول داپ و اخ و زو زا و ی . رق هکر ديما عض وهرب هدنل وب ۱

 هاب نیع همزه بدا لها هکر د جزم *مالسلا هيلع ینلا ىلع لص و امف هللا رک ذ م اذا ءاڑب ةبطخ لاقت هيفا وا
 ەچ ودام نکا زون ىا ىا اغ وکه لیس هی رغصم (ءا ریتبل ا )ر ده دناکشنیع عطقنم یسهساک ار زرار دا قالطا |

 كمتركسوعطقنااذا یشل انا لاقى رد هاتف كالسکه ولن ز زو لاعفنا( راتنالا )ردص وصخ ران لوا هرزواروک ذم |
 رد رغصم هربت یک نانا زنم کشا قحاق هدننزوهرد ( ةزبلا ]ل ادع اذا لج رلا ربا لاق ردلمعتسم هن انعم

Eدتم و فرشم هرز وا عض وع مان ار هل كن عزیز زیرا مصور هدندرو مام یب هدننزو نان (نارتب )ا  

 رب هدنساضق هیس ره هدسل دناهدنن ز وریما (ت ) رددآعضومر هدنسهکل وا سلدنا و رونل واقالطا هراغاط هنر | ۱ |

 ردنداعسا هدننز و یربک (یزتب)ل ردم" ا رهف ن ثراطخانا ندنس هلدق شدرق هدننز و هنیفس ((مریت  رددآنهخ

 , كناپ (ژنبلا رد وسنم هعض وم مارب نانل وارک ذی منکیا | رد رثدح یزبلادحمن لسمو یزبن دجان لا دبع |

 ندنت دضفل ومهکر دب ض» رد هنسانعم لیلق زو رد هنسانعمرشکق وج ردتخل هلنیتصف و هل وکس كن هثلش یان و یصق
 ةنسانعریفصجار خرون د ه هل ویسهدرخ ناقیچهدند ژب و لیلق یاب یش لاق و رشکی اژب "یشلاش ردشعاتوکس

 | تح ردعیاذو عیاشریسفت هلعجج هلغل وا سنج مسا رب کرد ح راش «ردطلغ یلوق رافص هلاعجب ةفیص كن رهوج |
 | هدلح واه رصمف ژب ه تج رخ هدساسا اعقا و ردشلتا ریسفت هللا ح ورفنال وا مج ةي هدنسهدامییظفل جا رخ فل قم 0

۱ 

 | لاق هنسانعم قیقیچ هل ویسهدرخ هدند رد را ردصم هلنیتعف ژب وهدن زود وعقر وش و ژب وردموسیم هل رابع یتشژلب |

 | | هلن یکی كنا و صف كنا و5 ۇئ هب تجرخاذا سماطناوعبارلاولو الا بابلا نماد و اروش و اژبزنب وژب و ههچ و رب | |

 .هبش هجو هلوا ضای؛یراشاطكنوب نکل هیبش هغلشاط هرقیرلکدتناریبعت ه"رح كراب عیراشاط هکر ون دهض را لوش [ .
 1 مان قلع تا ورواد راو و هدرخ نم ین وصنانلوا ریبعت هاب و ردیتسل وات قلشاط نخی هرز ویر یر وقیص ۱



 هجا ةدح وم اءابلا لصف ]وه

 جاجزااریغدنع لوا و ردت رابع ندنعاقجا كفذح هللا عطق هدنحالطصا نويض و عرب ال وا ردشمللا زاحنا فلؤم

f ۷۵6 j= ۱ 

 دنبارطضا و شبنج هت وایرب لدولب باصسلاروا و لاعشلا یاروالا بهلاقب و بونا یارا والا به
 ةأرلارآ لا هنسانعم كللا عاج رول وا ردصم روا و امارطضایا اهرومو باصاروا یتبحما لوقت
 :انعم رام هللدم كنهزمه ( ر الا ) ردشلنا توکسندانعموب هدنسهدامر | فل ومنکل + اهعماج اذاا ر اریثیو

 د دا كغاط رب هدندروب یس هلق هن نمهدننز و هراس (هرآ )لرد هل دېم ن دنیع هزم هروکهننای كح راش «ردسومانو كن

 اط ,دوخاب وص ر هدند روډ یس هلق مع هدننز و همام (هرا وال رددآ هرد ر هدسلدناهدننز و هراس هنن (هرا یداور) ا

 > و انن یلع یند واد ردندلُب ارسا برو نم لجر هکر د ح راش +رددآ لجررب هدننز و ءایرو (ءایر وال ردندآ |

 د هل لزوک هلبصق كناهو كنهزمه (ةرهالا) ردبج وز كنوتاخىراقدل وا ناتتفارهظم كنىراترضح مالساا |
 |یا ةرها قبلو نعظ لاق روش د هنناولا وا ورد هنسانعم تفابق و لکش و تره و ةنسح لاح یا ةرها یف وه لاقت
 ز رټ هليا لید را هدچګ هدنن زو رصق( رها )هدنن ز و تاکرح ردتارها یعیص عج وزساه رد رها یسنج عج ت

 کا و هلنادمرولکر ایا ور ولکر وبا یعج روند هلسانت تل آ یتعی ردم ولعم هدننز وریخ (رالا) ردیدآ هدلبرپ

 ا وهدننزو دیس ( ر الا و هل رسک ك ن هزم( رالا)ابصلا عر یار الا بهلا روند هنلیابص راو هدننزو |
 دەت :وت ندناب دعم تازلف هدننز و باح( رابالا) ر ون د هنلیابص هد ران وب هدننز ووبص ( رو والا و هلیعص كن هزم |

 الطا ید سبام هکردیعا كنآ نالوا مدقم ندننآ نار زح ندهیمور روهش هدننزو دا دش ( رانا ]ل هنسانعمرفص
 ور لصالایف رو نم ظفل هروک هننای كحراش + ردطلف هلغل وا موسم نار زح دعب هدهنهه ضعب رونل وا ۱

 ابص مر هدنن ز وریک بالا ردندرصانع روند ها وه هلرسهدشكنای و یرسسک كن هزم ( رابالا)ل رد هل يف يف ك ناب و

 ردیسهدا رب نالبکود نکرونلهکا هکوند هنسیتنکا شموک و هنسانعم نطق روند هغوع و یدنلوا رکذ هکروند ۱
 یبحاص رک رکی نعبر الا حظع هلم كنهزمه ( یرابالا) ردیدآ كخاط رب هدن اید نافطغ با و هنسانعم هضفل نان

 ولا ءابلا لصف هس ردعضومرب هدنساضق ناروح هل رسک ك ناب و یعض كنهزمه بابا هلن یا

 زهر ولکر ابا یعجردش ومیظضفل رب و رار د هاچهدیسرافرون ده یوق ییعب ردمولعم هلی رسک كن (ؤبلا))

 و ردلفعا ینزو هکهدنزولمآ رولکرآ و هدنن زوسلفا رولکر با ورد ولقم هکر ولکر ابآ و هل وکس كناب و
 بلا رافح رونل واریبعت ىج: وق هکر ون ده هسک یح زاق یی وقهدننزو ناتک ر بلال هلبرسنکكناب رولک ر اثب
 با لاق رد هنسانعم كلا ادي یوق و قمزاتیوق نوجمامدآرب هدننزو راضحا هلب رسک كنهزمه یر ابالا)

 الا بابلانم ارآب لجرلارأب لاه ردهنسانعم قمزاق یوق هدننز و رصن (رأبلا]ل ارب هل لعجاذا
 )اراب لاقب ردیموزام یانعم هکر دلهعتسم هنسانعم كلا راخدا لوق ىلع كلزکب و القص ییهنسنرب و
 ات ردلمعتس هنسانعم اشیا لعریخ هجول زیکل وق ىلع كل عدقن هنسحو ريخ هنرخآو هرخ داوا
 ااش ردهنسانعكمندا ییوق و قمزاق یوفیخدوب هدننزو لاعتفا (ر ًاتالا) اروتسم هلعوا همدق اذا ریا
 ون د هروقچ هکردبفدآ مو هدننزو هرفح (ةرؤبلا)) ردفدا ره هده اسیناع هل ر أب تل ذکر اب نعم لج را

 لا ) رد هنسننانل وا راخدا هکروند 4 هربخذ و رارد | قاج وا ب وزاق روقچ هدارعص هکر ون د هغاح وا قج هقاب

 لایا ةریشلا و ةربلا و ةرؤبلاترأتا لوقت روند ههریخذ هدرلنوب هدننز و هریصق (ةریسلا) و هلبرسک كناب

 راردص وصخ هناتسدنهو ردف ورعم هلعما و روناح و ردیع"ا فورعهروناحر ندعابس هدننزوربص (یبلا)
 كچ وکر ربب هقشب ندنوب هکر ید جرم * ردن رعم ندیچا یس هلک رب و رولک روب یعجج راربد ردینعثد

 " هب ورب نیرصن ردنداعاهدننزو هورع (4 ورپبلرردا روکندنسپرد رول وا ردق یدک هکر دیعما
 هد یی هنسن ر لوق ىلع كم هلي وکسكنهیقوف ءات و ېه ك ناب ( بلا ) ردشلنا ثیدح تیا ور ندندح مانناذاش
 اس تاهما هکر د ج راش + الص اتسموا هعطقاذ|ل والا بابلا نما رتب یشلارتب لاقب ردهنسانعمكمسک هما دوخاب
 ۱) وهدشن ز وراتسراتبلا) وهدنن ز ورتاس 6 تابلالرول وا قار صقان هکردرممغم هلا كم مالا لبق ی هنسنرب

 . | رجا (زبال) عطاقیا رات ورات ورتاب فیس لاق رول وا فص و هوش نیکسکر د هغلابم دغيص یخ دوب هکهدننز و باغ
 رج روندزب هدنعچ و ءازب هدنن قم بنذلا عوطقمیارتباشح لاق روید هلا ويح كکرا شل" یغبریوق هدننزو ح
 | نفزبا ور ولوا ك چوکی غبر وفهروک هنن ای كح راش»ردیعنكنالپ ٹیبخ عور زب اوبل ارم لاک الا مهام لاق دننزو |
 ا رد راج یتلع تب هدرلنآهکرونل وا قالط| هنتب یعنی ك ننال وا س دسم و هنت ىج رد كار افتر نالوا نهه دض ورع |



 زبمش رعت فرح روم و مآ و نعظلا "یکم رجا قطمور و ربنص و نص. ردهرزوآ بیرو یو ارد |

 لعفت (رمأتلا ) هرواتش اذا «رماتساو واولاب هرعاوو هما یف هرمآ لاش ۰ ردهنسانعم كجا تاووشم یک ۲

 هکر دلمعتسم هنسانعم كا طلست هرزوا هسکرب و رواش اذا مت لاق رد هنسانعم هرواشم دوب هدننزو| 3

 19 رج یا سلاراواو راثلاراوا یل لوقت ردعسا هکروند هنسیسا كشت وکو كشت آ هدننزو بارغ «راوالال 79

 | زار ردشل وا تکاس ندانعمو هدتشهداخ رو فلوم نك« واولا دقت زاوا لاما ةلظلا ف .لعادا ق

 هنسانعم قمار وط بونای هغلت هززوا هسکرب , هود لحدا دوخاب ها5 بوبارضص هود شمروتوا بوکو چو | ِ

 یک ۷۵۳ روس

 هنسانعم مدروند هناق افلطم رومات ضعبلادنعو »یپننا هتعاصشو هبلق ةدشقدسا هنادارانوکینازوصف همدو بلقلآ

 قالطا هنر زو كهاشداب و ردقج هل وا | چشم هکرونند هاق ندا نّوکت دلو و هدل و نالوا هدج رو روند هنارفعزوآ

 رونل وا قالطا هنن رل هج زاب و بعل كنايبص د وخاب ل ر لزق هزات ومرب نو یالل و را رد
 هنغات نالس را و هنساتعم هام روند هه وص و ردتح هل وا یرهناختدح و هکروند هد هن زاس ومال و هعم وص لرلساناب و

 |یکهقح روند ه وطوق وزونل وا عضووص هکرون ده راو هنسانعمرخ روند 4 هداب و هنسانعم دالا ةد عروش د

 كن رهوچ ر دماقم و لوک عضوم هلغل وا لوعفت یتز و كنوب و ردتغل د ه رومات هلباه هدریخا یانعم تردوبښا و

 ردشلیا دارا هدنسهدام رمت هلیسابق لوعاف یینز و هلکطا رابتعا هیلصا یرهوج ردهلنازیاتییعب ردلکد یکی موت |

 ردتبثم OO یکی ره وج هد هبات ن کل ردموسیم هلیناونع مالا نم لوعفت وه و ید هدساسا هتیقطا یف |

 e 4 "یصوتلاژو هلی لومو ننوکستلن» رهو ی صف كنات "یرمأتاا)لو هژباب دن دشت ` ( یروماتلا)

 |(یعوم) و هدنز و رهام ( آل اناسنا یا هنم سا موتور وایرومأت تیر ام لوقترونن وا قالطا نم ] ۱

 رگ وه هنسیحند ومآ هنن وکی چل | کرد حراش +روند هنن وکر خا 1 كارد ران وکد ر تدش کر وج مابا هدنن زو ر اا

 | سایقریخرانوب و هدنزو جن اصم و دجباسمر واک رم امور ام یعجج ردیف دق ےس | كمارلام رحم رهش هاش رعت فرح و |

 .(ریمالایدا وال یدنلوا ناي هجم دقا ندن وب یسی وغل یانغم رد دآ كغاطرب ودر مدنزو هات 1 ۱

 هروم (ترومألال ردف ورعم مون ر صوصخ هنتعاج ثراطا ون (رومآلا مون ) ردیدآ عضو مر هلیس هنر رفص
 لسنلاو جاتنلا ء ةرثک ردشل وا دراو هدنشدح هک ةروبأم کم ةرهم لالا رخ ب وبنشا 6هدنزوا ۱

 هل رسک كنيس هکنو هنتسانفم تاما هرک روند هنن ول وق تا  هرهم ردکعد نا وارف یثود یلود هکردهنسانعم

 لصالاو فلؤملا لاق * یدنل وا را 3 هکر دل وعفم منا ندربا هروب امو روند هن اتسلض شهید یدرا و هر ها

 مسا ندرو نم راعا نالوا هنسانعم لشن رثکت لصالا یف یتعی قبس اک دل وا جاودزال وه ااو مع |

 وز و ویلا دوخاب یدنل وا داربا هدنناونع هرومأم نوچا حاودزا و هلک اشم هبهرو ام بول وا لوعقم |

 اغ1 هدرا وا ( راچنسالا ) و هدننزو هلعافم ( تماما ) ردل وعفم مسا قرهلوا هفعض تغل ندها هرز, ۷

 هدنزو خوفاب ( رومایلا  طلست اذا | ماند ی لا رونل هلص هلا ىلع ردذوخأم ندا كلر ۱

 نال وا هدزواف هدننز و شاب( لانا ) ردندنسنج یسیک غاط ینعب لاعوا لوق ىلع رددآ هر ٌهباد ورا ۱
 ردرومّون یدرفع روند هراناشن و هرالیم نانل وا بصن نوجما كلن تعاسو قي رط تمس هدنباب یب مالع 1

 ریون دون هدیع بلا رد شرب نانه هنتر ویران کیر نیا ۱

 رونل وا قالطا ید هّرح هغلزسوص هکدتن شطعلایا را والانم هيلع یشغیداکل اه رونل وا قالطا هغلزسوص و[

 هنکلای شتاو هتسانعم ناخد رونل وا قالطا هنوت راوا و شطعلا دیدش یا " یراوا لجر لاق و نناسالایف لاق |

 یعجب نوجیدل وا راح رونل وا قالطا هنلپ سودل نع بونج و اهسهل یا رانلا زا وا یش لوقت رول وا قالطا

 راد دشيا ةرواضرا لاق روندهضرا نالوا ددشیکلیسا هدننز و هحرف (ةروالا هلبعص كنهزمه رولکر و ۱ ۱

 نرلکلب ند هنسنرپ (راویتسالا) بونطادیدشیا ةروا ضرا لاقن روند هر نال وارسا هلتدش یلی سودل تلذک
Êترفن ادا لبال اتروأتسال اش ردهنسانعم قجاق توکروا ندا هودو عرف اذا هنم روأتسا لاقت ردهنسانع  

 ترآوتسا راهسجاق بوکروا هدر تشرد و ترص ىع نزلا ترفناذا واولا عدقن ترآوتسا لقناک لهسلاق
 را ویتسا و رول وا یفانم یعالک و هم و 8

 لجرااروًاتسا لاقت ردذوخ ام ندنزاعم ناخد و ولع هکر دهنسانعم كف هاش و هل نمی كل هلع هدقل وک ارق ۱

 ردندنسانعم ولع وترار جو و یه دتشا اذا ابضع مولا روأتسا لاق ردا عتسم هتسانعم كلک هبضغ و شخ كو اوت /

 لاق ردى زار و کرد هنشاتعم لاعش هدنزو روجن ( روال ) بزن وه ايمن اذا ریعبلاروأتسا لاق ردلمتس



ef ۷۵۲ Fr 

 ۳1۳ هکر دکمدرواشم ردل وعض مس هکردهنسانعم و مریما و رو ون وا وا = یشمزق رونلوا قالطا
 (مۇملا)ىتروشمبحاص ىا هلی رج ةکل الا نم یربما# تی دلن| هتم و رد رابع ندهنکنانل وا هرواشم

 اک ونس و یا نیلع موموه لا اق روند همدآ شغل وا بصنرپما ردل وعفم عسا ندریمأت هدننزو

 4 موسومیا مۇم "یشلاس روند ه هنس شفلتهالع و مۇم ضرا ودذحم یا مۇم ناکم لاق ردذ وخ ام ندهراما

 ۱ ردلیعتسم هنسانعم طلسمو نانسلا اهبف لعحدق تراص اذا مۇم ةانق لاق روذل و !قالطا هب عراق شاروک نرم و

 - ] ردماظع یالعو موق یاسؤر دارم هکیرابحاص نامرف وما یتعب (یعالاول وا ) طلسمیا مهیلع موم نالف لا

 | ردهلیآ تراشا هنسهع رک الا مکن مالا و و لوسر زا! وعیطا و هتلااوعیط اا ونمآ نیل ها هاکنوب فلوم
 7۹ ارم نئاک دالا لوسر ترضح نمز دارم ضعبلا دنع ردرا و هددع لاوقا هدن و هروکه نایب هدنادرفم كيعار

 ]  ۵نو عبطمو ءاهقف ا مهن هلا یضر سابع ناو ردف ورعلاب نورمآ اقلطمدوخای ردتبب لها هما لوق یلع و ردمارک
 4 er كسان اقلطم ارز ردح یعومج كنهروکذم لاوقا وبشا ءدان ریش هلا ند لها نالوا

 7۲ + ردقلعتم هن راتطاب و رهاظ كن هصاخو همام یمکح لر آ ردماظع ءایننا لّوا» ردفنصترد رمالا نلوا
 3 زن آرمان ءاکح ثلا + ردقو یلخدمهن رانطاب ردقلعتم هنن رارهاظ نامه ۲, هماعیمکح رانا ردمارک

 ۲ ۳ ۲ AN یمکح كران آ ردماحالا یوذ حاصتو ظاعو عبار* ردهن رانطاب نامه كندصاخ یمکح

 1 (ماآلا) یهتناردند هبجا ویراتعاطا هلغل وا ی ہهلج كن هعب را فانصاوبشا مالا ول وا سد ردق و قلعت هنن رارهاظ

 عوژکاذاعبارا بابلانمة ماو ما "یشلا ما لاق رد هنسانعم قلو لاکو تژکه نسن ر هلباه(ة مالال و هلنیتصف

 اردا عتسم هنر انعم تعا ج وم وف تکل ص الا نر دذ وخ ام ند هر وک ذم ەراماورماانعموبەروكەننايەدراصبكفلۇم

 ] اقاطمهدعب رارول وا جانحم هسیاس وریمار هتبلاهدننع یراروما لیدعتو هب وست هدفدل وا نکس تعاج و موقر ارز
 | كمدارب ةصاخ و "دتشا اذا مالا سما لا ردهنسانعم قلوب تدش صوصخ رب و یدنل وا لامعتسا هدلاکو تزنک

 ۱ فک( مالا رکذ یس اکر د هنس انعهدرفو دحا ما و هتیشام ترثک اذا لجر لا مما لا ردهنسانعمقلافوچ یسیشاوم

 ق لجرلاش رونل وا قالطا همدآ علاطهدنخرفو كلرابم و ریثک یا ما "یشلاق رون ددشیشنال وا نا وارف ورک دن و
 اراز« و هدننزو هعما هباه (ة مالا )و هدننز و عما ا وی رک م ر( ماا )اراپ تاما |

 | لح لها هسفتب هدناصمو روما هکر وندهب هسکتب ور و دش ری وریبدنلا لیلکو یأرلا فیعض لوش رد اح هلیص#
 5 ماورا لچر لاقبهلوارول وا قفا وم هن بو عبا هنر كن هس ید ه یک دنا معو ما هل هم وا دقع و

 فر دحا لکل لوش هلی ال یارما لجر سا ہال ایف لاق هلکه رها نمدىرام یعدحا لکقفاو یر لا فیعض یا

 ٤ زکلاب ی هکیدا ژرما ینا یلصا هکایوکر د روکذم هرز وا قلوا ت وح یم هلک ما وبشا هدل وصا ضعب هکر د جیم

 U 1 | هکر دن وصم ندن راظفل ثكم»یننا ید یس هلک عما هکهتن ردکعد چیت هتل واعم ردقوب مرد هیدن یر یی ع هسکر

 ۱ .هریزوف كچ وک هرماو ماو ٭ یهتنا ردکع دئاقاکس ع هل هلکتسهدن ,هس ردنا یر هن مکر ۵ هلغمالوا یتردق هلالقتسا ۱

 1 ۱ )نوا اا وهدرالوب نی هتمالع تالذکر ون د هراشاطیربا نالوا هدرلو ےتایف (نرمالا)روئد
SSG eهاه( رامالا) و( ةرامالا ماه رد ما ۳۰ ۳۳ ریو  

 : ردهنسانعمناشن ولع و رد هنسانعم تعاسوتق و ودع ومیاراماو ةرامااننب لوقت رون د ههاکه دع و هدننز و باح“ و

 | تعلطاذا * عاشلا لاق ساسالافلاق یدنل وا لامعتسا هدنسانعم تمالعاقلطم هدعبالع یا اراما و ةرامابصن لاقب

 | ےعو بیج هجرد كج هیلنا لوبق لقع هلیرسکكنهزمه (رمالال + یلسف كيلع یهلسنةراما × اهنافراهنلا سش
 | لوق هنمورکو کا اارمالارح مه وق نوه ح راشلا لاق بت کم یار ملقب روناوا ال دیشنالوارکسو

 1 (روموتلاوهدنن زول وعفت( روم تلا) و یدنلوا رکذ هک هلنبتحصتف 6 سالا )اعا رکنم یا چا ممااثیش تئجدقل یلاعت
 | روند هسکهدی دیکر تو سکه دیسزاف هکر د هنسانعهدرفودحا دیتا سهزمه و هی اهزمه د هدنسنکیاهدنزو روفصع

 ۱ | قالطا هبلقو سفن هلربسحقل وا راما لصالایف هز وکه ناب كحراش# دحایا روموتو رومأت و ما رادلابام لاق
 | رومآتلاف هعضو لاق هنسانعماع و رونل وا قالطا هناق رومأت و یدنل وا لامعتسا هدنسانعمدرف و دحاهدعب بونلوا

 ۱ | هنسانعم بلق رونلواقالطا هکروب و نوه !دل وا رعاثعاب و هراما رونل وا قالطا هننایح و 4 هقطان سفنوء ءامولا ینیا
 | هننایحتاکرو و كبلق یفیالرومان ین هلعجا لوقت رونا واریبءت لد ةناد هکرونل واقالطا بت

 ۱ ةروماتلا»هن روما ی دسادعس+ یسومینا ثیدح فو هیاهنلا یف لاق ح راشلا لاق هتسانعم تلقلا مدرونلوا قالطا هنناقو |

 |2 ومالا ربات و دالا !هنامتنی دعمولسلا لصال اف یهو دف نوکی یذلا تب وه و دسالا نعانهه

 (بلقا) کا

۱ 



۱ ۰۱ 
 | 8اا تعجب هيد دشت كنارو هلنیتمض ( ةرفالا ) روند هراکتمدخ كیاچ و تسج هدننز وربنم ( رفا )
 ردهتسانعم طالتخا قلنقشراقو هب یا رفا یف عفو لا ردهنسانعم هیلب و ةعاج یا سانلانم ة رفا تب از لوقت

 هلعف و و رون د هنل وا كنم“ ومزاي فيصلا ة فا و رستم اب تا وا والا یا ة رفا یف مهتر لوقت
 ترمه رفا رددآ هرفرب هدنساضف فسن هدننز و نام ( نارفا ) ردتغل هدهلنیتعف هدران و و ردهدننز و

 : کر دنعما یدا ور هده داب هلعص كفاق و كنهزمه 6 7 رفا  ردهدلبر هدقارع هلد دشت كنارو یعص كنافو ىح

 | هدنظفلد رک هلن کن یافت ی نخ زمه (ةرک الا ردنادانآو ولع هلاراوص وهلا راقلت وا روش نال وا یساع مە ودا

 | قانع ندا هک و فارق | وص هدنآ کروند هروقچ لوشو راران وا هدلا روند وط هکرد هه فرغ تفل

 واف یر روم ناتو رکد هدننزو لعفت ( رکاتلالو هدننز ورکم < رکالا  راردنا ذخا وص یروط و[
 ثا رح روند ه یصقچ هدننزو دادش ( راکالا إل ةرک الارفح اذا رک ًاتو ل والا بابلانم ارکا لج رلا رکا لاق

 رولکهرکا یعج كراکاو یدنلوا هیعسآ نوهغلد زا بوکو س یر هلبانابص ردذوخأم ندروکذ مرکآ هنسانعم |

 ندالرت هکردهنسانعم هراخم هدننزو هلعافم ( ةرک املا ) هدننزو مصان ردیعجن رک ار دقت هک ابوک هلناص# |

 اذاةرک اوم لجرارک آلاش رد هنسانعم كا تعارز كارتشالاب هلتع را رمدقعهرز وا یضعب تلالغ نالوا لصاح |

 هکرد هنسانعم قم روی هدننزو هبفاع(ةرم الا لوهدنز و باتکرامالا و هلین وکس كم وصف ك ن هزم( مالا رب اخ |
 هج وماهر وکه ناي هدر اصب كفا وم»هاهندض لوالا بابلا نمت مآ وا راما وا رماه را و هرما لا ردیلب اتم یه |
 : سا وا یعچج رول واریبعت یدل روی وقر وي هدیکر تونامرفهدیس افهکرول و اردصمےسا ورول واردصمهرزواروکذم ق

 هلعاف لوعف هلغل وا ه رومأم هقیتطا فرما هکر اب دی مي تور رسم لقا وا در طمفالخ روک ذم عج و رول

 یدنلعج هرزوا لعاوف لعافهرزوا سابق هدعب رار دّةیض ارةشیع و فورعم را و فراعر کهن یدنل وا لیوحت ۱
 ردروما یعج كر وکذم ساار زیدنلعج هرزوا سا وا نوحما قرفندمانالوا هنسانعم ناش و لاح ضعبلادنع و

 چ هلک الا عج هبلا 2 یلاعت هل وق كلذ ىلع و ردلماش و مع هلاوقا و لاعفا ما نالوا هنسانعم هثداح و ناشو لاحو |
 ذخو لکه کد تن ر ون دا ذك مم بول وا فذح هزم ندنمضاح مال ما نال وا هنسانعم قم روی هروک ناب كحابصم و |

 ذخو لک نکل روند اذکب ممآو بوئلوا در هزم هسرولوا روکذم هلفطع فرح رکاو ردهشنو ید یراهلک ق
 ردیس همز ال كنامرف ورما هکر ونل وا لامعتسا هنسانعم هئداح ماو + یهتنا زغل وا در هزمه هکر د هلففخت نامه هدن را هلک |
 ها لاق ردندنو جد یسانعم ناش و لاح هکر د حراش + رولکر وما یعج كنو ةئداح یا مظع ماف اوعق و لاق ق

 [ )والا ایلام صا صا ورماواننلع نالف ما لاقت رولکهنسانعمقل وا یلا وو كیما و»یهتناهناش و هلاح یا مقتسم

 ایراد تارو نو با و رخ واز فل وم هکر ید حراش + یلواذا سمانا و عبارلا و |

 كنهزمه(فرمالازیهتنارد راسا ند لب سم ل رد ز مه هراماوم ما وهله ك نە زم ردهراما یردصم كسماخ باو

  یسد ردصم ییسهله ما كن ره وج ةيال و یا انیلع ةرما هللاش روند هکلکب ردعما ندروب نم یانعم هلل رسک ۱

 دو هدننزو باعا رام الار ردشل وا بهاذ هنت ردصم یک ی س هلک هدشن جد یرمشجز هکر د جرم * ردمهو|

 كما قوچ یتسیشاومو لسن كمدآرب یلاعت قح زام اوا رھا ہرصا یتعع ارام ا هرمآ لاقت ردهنسانعم ما قعرویپ
 | مالسلاهیلع هلوق و ةح فريف ةيغل هرصنک سا مهلوقو هتیشامو هلسنیکیا اراعا ها مآ لات زدهنسانعم |

 جا ودزالل وهاما و ةمركتكة رم لصالاو لىنلا و انا تک رهم ئاو ةروباکسوتروم امت رم لالا رخ

 رولت قمت وط قر و هکردهنسانعم كلبا لوبق یرما ردع واطم هدننزو لاعتفا ( راغ الا و رک ذ یساک ةيغل وا |

 لارتشا لاعتفا هدنو و راردنا لاثتما هنن رعا كن یر ارز ردلبعتسم هنسانعم كطیا هرواشم و راف هرعا لاق |

 ۱ اللا نا 3 یلاعت هلوق ییتقلا مسف هب و ردلمعتسم هنسانعم كليا دصقو "ھو هرواش اذا هرماف ها لاق ردنوجمآ
 | ةرعا لع هل یا ةعاطمةرما "ىلع هل لوقت رده مم ءان هلینوکس كيو یف كن هزم ® (ة مالا )كىن وةى اوچ كى نور ای |

 وه لاقت زون واږیبغت كب هدزچ الطصا کروند همدا نالوا او رنامرف هزژ وا موقرب دزو رک  زیمالااهیق همی

 رسک دم راما كفل وم»هدنن ز وءامرکر ولک ءا ما یعج هل اه رد هریما یشن محو ةزم#ل ارس کی ةرام الا نیب تالمیاریم|

 بیس ret وذ یی هنغیدل وا ردصم و ےسا ہرزوا یغیدنل وا رکذ اقباس یکیدد حو هزمه

 | یااموط راردنا لامعتسا هدنسانعهریما و كب یو برع دال وا روند همدا نکن ز هدنکرت هکی ظفل یاب هروک ها | |

 یال مود تدایس هج رکا ردشل وا و دکار قلوا هنسانعم د سرما و یکی ابثناق یابریخ یابد |

 همدآ نرووک بود یاعا ریما و٭ یهتا ردابع لآ هدفرش یریکدند فا رشا هتاداسو فیر شدیم هدر نکن |



١ 
vo. 

 i ols .فشکو فیلم یا ریصا رعش لاق روند هچاص نالوا شفلپوط لار روا هنن رب یرب و
 | لصالاف رونی هبوشموق هدننزو رواج 6 رصاولا  لیوط فیثک یا ریصا بده لاقب روند هغاچص

 ۱ :اطم یراجوه لوقت یدنلوا لامعتسا قالطالا ىلع هدعب بوند هنالوا راوجمه همانط بانط یتعی هراصا

 لاق روند هرامدآ نالوا راوجمه هنر یرب هدننزو رصانتم ( رص اتما إل یراج یا یرساکمو یرص اوموا

 . |[ یصتنا لاق ردهنسانعمقمازوا بولاغوچ تابن هدننزو لاعتفا 6 راصتالا ) نور واج یا نورص اتم ج م
 _ ا لصتا اذا ضرالا ترصتا لاق ردهنسانعم كع لصتم هنر یرب یرلتابن ربو رنک و لاط اذا تیثلا

 اما رب لات نوت یا یک وک کل یتعی قلق هرطا داوا ر اینا اذا لوالاو ین
 هیعستوب و هنسانعم باصلاو سوقلا ىن نک روند هنر نالوا ینو س وقم كاع و كىايرطاو ةرطا هللعج

 راردا ندن رش یژنکا هکردهنسانعم كلا قاشوق هدنزرط قانصق هنسهراد رداچ رطاو رد ردصلاپ

 لات ردفدارمهدزانعم یکل وا کیا لا رطاهننزو لیعفت(ییطألا)هلوح ةنلک | راطا هلذضتا اذا تیبلارطا ۱
 | هدنوا یبانا نامز قوج بویمرا و هرا یعفزفیط تو رطا نعم یطأت مهسلا رّطاو اريطأت سوفلا را
 5 وا قالطا ههانک هدنز وربما (ریطالا] انامز اوا تسیف تيقن اذا تنبلا ترطا لاق ردهنسانعم قمل اق

 هثسانع مالک روند هزوسو قبض یاریطا هیف لاق روند هغلراطو یریغ بنذب یا یریغربطاب ینذخآ لوقت
 1 MR یتادف رم یا ربطا هاصا لاق روند "مش ندا روهظ ندقارباو امالک یا اربطا هنم تععم لوقت
 [  كتاب لات تلآو روند هریکس یرادراص هنرزوا كننزک قوا نوچما قمالراب هدننزو هدع (ةرطالا)
 یرلفحناب كنم تاو رونل وا قالطا هلا ندا هطاحا ییفارطا كغنرطو رونل وا قالطا هنسهروج درک ادرک

 3 تا دانک ینیراقریق كلموچو قانچو روند هنج وا كرمط ۍراکدید را ردق هنتناهن یراروکو ۳
 ولو روند هنغشوف كلرداچ هدننز و باتک (راطالا) ردنرابع ندلوک شلروغو هلناق هکروند هثیش

 ال وا رکذ راطاو روند هنسهیشاح و هزاورپ نالپ روچ هنفارطا كنهتسنر و هنغانصق كنسهلوقم یچوفو
 قعاب د ورکو  رونلوا قالطا هیناسنا هورکشلواهربادو هقلحو ردفدا رم هدل 7 وا یانعمیکیا هل مر

 : یرالیق كنغب هلیغادود كناسناو راردبا هدنلکش قانصق هکروند هن راق وبچ هعصآ نالیکوب بولیرو

 ۶ لئس حراشلا لاق + رول وا رهاظ هجنلست قب هرزوا یهجو تنس هکرونل وا قالطا هسوق ندا لصف
 ندا هطاحا یهنسنره هلمجاب راطاو راطالاو دب یتح هصقن لاقف براشلا ضق ىف ةنسلا نع زب زعلادبع

 بك اذا ناکلاب لج لا رطأت لاه ردهنسانعم قلاق بول وا قوع هدر رب هدننزو لعفت را رونلواتالطا
 ر ویمتچ هر ر الصا نوتاخ و یشاذا خم رلارط اتلاه ردهتسانعم قلواتاق یکی بولبکا هنسن یسهلوقم قارزمو

 لاق رد هنسانعم كاترکا هنسفر و اهتسیف تماقا اذا دا رلل ت لاق ردهنسانعم كلتا تماقا هدنسهناخ اماد

 ۳" ۳ "جوع! اذا ؛یشلا رطتنالاق رد هنسانعمكلب رکا دوب هدننز و لاعفنا 6 راطتنالا ل جوعا اذا *یشلا رطأت

 درب قشمو یعاربط هکر ون د4ب وصلوش هده دابو هل وا ځد ی وقرب هدننای کروند ه یوق لوش هدننزو زوطعما

 وقرادامارباد هاه (هروطالا) هل واشلر کپ د بولیروا هلباشحا یفارطا نوجا مالتی بوکو ج هلغلوا

 ۱ رفالا ال ردیدآهدلب رب هدب رغم هلی ك رلار و كنهزمه(هرب رطالر ولیغاصدوساکا هکر وند هکل وکو لقانصقیزغا و

 والا بابلانم ارفا لجرلارفا لاقب رد هنسانعم كمت رس هدننزو دوعف (روفالارلو هلبنوکس كناف و یصف كنهزمه

 هلتدش هنسنربو بو اذا رطاشلارفا لاقب ردهنسانعم قیقلاق بوبارصع ندنطاشذو شبنج یک وهآو ادع اذا
 بورومت هرکص ندقدل وا باتناو نویز یف هودو امایلغ نشا اذا ردقلا و را رفالاش ردهنسانعم قماسف

 سانعم قلوا كاجو تسج هدنمدخ و دهطا دعب نعمو طشناذا ریعبلا رفا لا ردهنسانعم قلوا دنمطاشن
 أ دره ج اک کرک مر اش هزدرطا ذارفا لا رددنسانعم كلتا درطو ةى فحخ ادا مالغلارفا لاقي

 رو هدهزاس تاهما هکهتن ردقلوا هلیئرابع رطب نالوا باوص ردش رح کلا یکم هاتف ا

el1 تابلانم ارفا ردقلاو رطارفا لاش ردهنسانعم قمانیق هلتدش هنس رب دوب هلنرتصف (رفالا)  

 لدغ ردهنسانعم قمل وا دنماشنبولوب یاو تدق لتواز بولواباتیب هود و امنایلغ دنشا اذا عبارلا
 رفا ا رعبا رفأتسا لاقب ردفدارم هدیناث یانعم هلبا رفا .(بافتسار دهحا دعب طشت و نع اذا ۱ ذا

e RE 

۷ 



 ی

 | رد هنسانعم لقلنیکسک یراشبد یدو هدنز و لیعفت ( رشآثلا دعسادا راشنلاب تبشطنا رسا لاق زد هناا ۱

 و هم رو ها ردن دوخاب قتع دوخابقالط و هفطعنامیا هل را

| 

 تگ ۷۵۸

 تابلانم ارشا لجرلارمشا لاق رونل وا ریبعت قلروطو و قلنتشاط هکردهنسانعم قلوا كانحرف هرزوا ترفووا
 فصو هکر دتغل هلنیتصف و هدننز و سکش( شال! )و هدنن ز و سدن (رشالا و هدننز و فتک (رشالا)ح ماذا عبا رلا
 كنيشر ولکن ورشایرلمج رود هب یشک نال واناداش هرژواترف و هدنز ونارکس (نارشالا و و رول وا ردصلاب

 هدنن ز و یطابخ ر واک ی راشا و هدننز و یرکس رولک ی رشا و هلنیتعف ر ولکر شا و هلص كنيش رولکن ورشا و هل رک
 ناسنا دنمطاشن و رطاش و ولشبنج تیاغب ندهغلابم يا هکهدننز و رثکم بش هدننز و یراکس رولک ی راشا و
 (رشالا )و هلنیتعض (سشالا) طیشن یاریشتمدا وجو ریشم فاو ریشم لج ر لاق رونل واریبعت ر وط و هکر وند هلا ويو
 اهرغث ف لاق رولکر وشا یعجرول وا یلامعتسا و قلخ هکر وند هنتفاطا وتقد و هکلنیکسکن ال وا هدراشید هلنیتعف

 هن راشد كتل آنانلواریبعت قار وا هدننز ورفز( لحل ا رشا )ال تس هو ةقلخ ن وکي هفارطا زی زو هنسح وه ورشا ورشا |
 ات رح اذا یناشلابابلانم ارش ا اہناتسا ب رنشا لاق زد ةنسانعم كلا نیکسک ی راشیدهدننزورمشح (رشالا) رو

 | كم هتسارک هلا رشا و رارد | هیلح وید یم زاید هلا را هنس صعب نوجاهبشت ها دحا رد راقهحوق رک | ۱ 1
E 2۲ 2  | 

 | ردا زيشأت یراشید هل راهی لعاف مسا ( ةرشتسلا ) و ( ةرشتؤم ا ) اهنزّزح اذا ارت اهنانسا ترا لاش

 یش لاق رونلوا قالطا ه هنسن شفلنیکسک یونلتفوب اقلطم هدنزو میظعم (ستولا) روند هنوتاخ نالوا ق

 با قم هدننزو هرشام (ةرش الا روند ه ق هکردتفل هدنآو هدننزو راشنم ( راشثلا) قفرم یار
  ةروشام یا ةءرشا هبشخ لاق ردندنلسف ةضار هشیعو و رد هل را تعا ف وص وم یبنأت روند هب هنسذ نت |

 | وورشات عج رسا هاکن آ هکر ون د هنس هنسن نالواهدنماقم شدد كن هکر کج ردعا هدننز و لیعفت (رشألا)ا ّ

 | یقب رب وق كن هکر کچ تالذک روند رانکیت هجا نالوا هدنراردلاب كن هکر کج هدنن ز و سشام (س الا هدننز ورش اب |

 روند راشلمو هدننزو هدعروند ځد هرشااکاو رولوا هدنلکش یراقانیچ شوق هکروند 4 هدنعنالوا هدنج وا |
 :(سصالا ) ردنداروا یوعتا ظفاطا دمع نب هللادبع ردهدبرب هدیرغم هدننزو هنیفس ( هریشا ) هدننزو راشنم م

 | یضوط هبناجرب ییهنسنرب و هرسک اذا یناثلا بابلا نم ارصا "یثلا صا لاق ردهنسانعم قءرق هدننز و صع |

 | هسبح اذا انالف رضا لاقب ردهنمانعم سبح قموقیلآ ییهسکر و هفطع اذا “یشلا صا لاق ردهتسانعم کا |
 | كنهزمه (صالاالا راصا هللعجا ذا تیبلا رصا لاق زد هنماتعم كمریک بیا یراکددراصا یتآ یرکذ هرداج و ۱

 .تفطعو رسکر دف وضوم لصا كنهدامو کرد ذ اوج اما ندنطانعف سبحو و ی نا و دهع هل رسک

 | ندنراتلاح كلتسرد و لوط هدرسک الثم ردرّوصتم یسانعم سبح هدنر ره ارز ردذوخأم ندنآ جد یراانعم |

 رد رّوصتم قموقیلآ ندناربخو باو یتضقان هدناع و دهعو ردظومم قموقیلآ ندنماقتسا هدفطعو قموقیلآ

 قالطا ههانکرصاو دوهع یا اهنوعرب راصآ مهنیب لاو نیب و ین رصاال لوقت رواک راصا یعجب كرصاو |
 رمصالا یهنع لج لاق رد هنسانعم لقث قل ضآو بنذ یارصا ه لاق هلیسهقالع قموقیلآ ندننج ینبکت رم رونا وا

 وه لاق روند هثثش نردتآ لم 4 هنسر یمدارب سصا و ردراخ هد هلک و ىع كنهزمه هد راانعم ون لقتلا یا ۱

 وه و اهل ةرافك الف رصا اف نيم ىلع فلح نم ثیدلایفو ةياہنلا ن لاق ردلکد رّوصتم صالخ هلترافک |

 كنهزم رولک راصآ یعج رولبریک ه وک هکروند هنکیلد كغالوق مصاو رذنوا قاتعوا قالطب فلح نا
 نالیم ببس رونلوا قالطا هتارفو جر هدننزو هرصان ( ةرص الا ) هلبرمسک كنءهزمه رولک ن ارصاو هلم

 هنم "ىلع لوقت رونلوا قالطا هناسحاو تنمو ةبارقو جر یا ةرصآ هني و ىن سیل لوقت نود وا
 ( راصالا ) روندهبا كچ وکی راکدتا دن هغیزاق ینیراکتا لرداچ هرصاو رواکر صاوا یعج ةنم یا :رصا |

 رواک رصا یعج روند هبا كچ وک یرلکدتا دن یتیراکتا ل رداج هدرانو هاه ( ةراصالا )و هدننز و باتک

 لوش و هنسانعم شیشح روند هغلتواو روند هلیدنزو روند هفیزاق كجهریک ینا لرداچ راصاو هلنبت

 (رصبالا) هدنن زو هلءفا ر ولکه رصآو هلنیتعض ر واکرصایعجب راردنا عض وقلت وا شاک هنا هکر وندها و هلوچ |
 قلتوا هنا و هفلتوا و روند هبا كچوک یرافدلغاب یتیرلکتا لرداج دوب هبرسک ك داص و یصق كنهزمه
 عسا هکر ونید هنادنز و هب هناهسا> هدن ران و دق رهو رە (سصألا )ر واکر صایا ی عجب ر ون د هس الپ یراکد لیا عض و ۱

| 
 (سیصالا) رد داش یا نزو هلسع ررب درصاعم هماع و هدننز و دجاسم رولکرص ام عجب هنسانعم سد ردناکم

 یکیرره كرارداچ نالوا براقتم یراراصا اب وکر وند هنر ره كرل هنسن نالوا براقتم هنر یرب هدننزو ریما



 تست 3 ۷:۸ سا

 EF بولوا س ي رم همان و دوخاب شر دفصورزآ و لعخ ات یریلعو یک .بوضیو
 ضعب دعو ردیمجآ لع نالوا برقا و ردقتثم ندرزو دوخاب ندرزا ردیرع تعن دواب رد ین مه هنغد) وا

 1 ام فذح دوخ اب ردشل وا ام هلبعما ىتبم هنتدابع تم زالم یدنا ردبا تدابع اکا م وسم هکر دیدآ منصرب ور

 رب وا سسف» كنندعبام یسک رزآ ر دروب زم منص دارم دوخاب رول وا هدنر دقت رزآ دباع هکر دشغ وا قالطا اک |

 ال وا هایسیراقایابول وا ضابب ینا راولشهدننز ورج-ار ول وا فصو ندرا زا رزآو»یهتنا ردب وصنمهبا رعضملعف |

 .هسرولوا ول رده یرلقابا بولوا ضاب یغل را ولشدوخاب الو ضایب یراقابا ویمنلراولش لوق یلعرونل واالطا هنآ
 8 کل ناک نوایاوا دحا وامه واد وسا هغ داقم نول و ن ذخفلا ض۱ ناک اذا رزآ س رف لاقب رونل وا قالطا نوسلوا

 | رد وس رهن ونع عجب ییعیرمک زا لیخ و لو رسم وهف نبذل لا ضابلا لزت نافز رعلا س ضیارز اا

 شل راولشهایس هک اب وکه لغم وا هايس ردق هغل ر اولش یرافابآ هکر ول وا فصو ه ویق ىش د لوشهدننز و هم( :رزولا)

 ۱ عم قلاب کح یب هنسنرب هلن وکس كنيس و ىح كنهزمه (رسالال دا وسب ترزا اهناک ةر زوم ةح لاق هلوا

 انا رعم هلام رص ین ها راسا لصاالا ین سما هکر د ح راش»هدشاذا یناثلا بابلا نمارسا *یشلا سا لاقت

 ااش یاق یوقو كم و ه وقت بام ویو قاغا اقلط هد ردح وضوم نان قلا

 ذ ذا و هبصعاداهرسا لاقت ردهنسانع«قمراص هلس هل رقم ق راض رب اس و م رص يشر رسا و+یهتاردشل وا

 هما هدانعء و و قلمنا و قلخا ف ةدش وه وقاذ هقلخ یا دالا تما لاقت ررلهعتسم هنسانعم قلت یوقو مک ییالخ و

 س الاب هلصافم طبر اتمکحاف یواضببلا لاق مهقلخ یا وچ مهسا انددش وال یلاعت هلوق ورا 1
 ټل ۱۳ مانعم وا اتضیمس یدالا حرخ اذا طئافلا و لوبلا یرمصم دارلا وا مهلصافم یا مهرس سما اب ددش و فل لا قو

 :لص فعل رانآ نوچ: ؛قالخناشلا ےظع نب هو نشان کس رو هل واریسفت ةدا ر الا لبق ناخ زس ال ۱

 زدقدقیچ راثدح ینیرب ره ندنرلا رحم طئاغ و لوب هر وکه ب ینا ریس فت و م دليا راوتسا ونیتم هلا دش و لص وهن رب یر |
 ٤د دلیازل وا یخرتسم ب ویش وک یب :رالیبسمدةمندن ر ادا م ید > جارخاد وخان مدلیق رولیر وش ود بولیزو

 > ا هنضابقنا هلرکید نرم هک ردهنسانعم قلت و ط لو هلع كب زمش (رسالا) رول وا انعم لصاح

 ا رسا لاق هلنبتصف ردرسا یردصم ردم سا سسا هکر د حراش + لوبلا سامتحا یا رسالا هذخا لاق

 قوا و نیا د وخای ها هدتحاب (سددوعإ) Es سبتحااذا عبارلا بابلانم

 :س هب ودا باعا راردبا رایت وریبدت هلکلتا عضو هززوا قترافكمدآ نالیوط یلوب هکرونل وا قالطا
 ردف ورعم هکردکر کی لوا یحاآ رسب یرلکدزود مس الاح ارهاظ ردفورعم هدننب با صا جاغا
 | هنر یذلاوه و رءالادوعب نالف ځ وع ساسالا یف لاق ردم وسم هدنناونع نیو وع هد هنبط

 ةالطا هننراقایآ تك هلنیتعص ( رسالا ) لأفتلا هب دصَم ناالا اف او ردا ةماعلا لو و اف

 م هدنن ز و باتک (راسالا) هنسانعم جاجز روند 4 هح رمص هلنیتحص# (رسالا) هنسانعم ررسسلا ما و

 هش راق كجهدنا دنب ریسا یو حراش » هلنیتعص رواک رسا ج هنسانعم ه دشیام روند هقراص و

 ا رود هخاستوط هدننز وربما (ریسالا)) ردیلباقم نبع هکردتغل هدنظفل راسی راسا و ردشلیا

 ولغابهصاخو یدنل وا یسوتهدعب بوند هغاستوط نال وا ولغاب با راسالص لا یفنوسلوا رکو نوسا وا
 یراکس رولکیراساو هدننز و ءارعا رواکارسایعجج رونل واقالطا هن وج" و سوبح و هنسانعهدیقهرون د
 د هنر یرب ریسا و هدننزو یلتق و یطرم رواکی رسما و هدننزو یطابخ هلي كنهزمه رولکی راسا و

 وا قالطا ههرز مکحو نیتم هدننزو هد (ةرسالا ل "فتلم یاریسا تابنلاق رونلوا قالطا هناب
 وقت رادمرونا وا قالطا هنتریشعو طهر نالوا برقا كمدآرب و ردذوخأم ندنسانعم تّوف هنسانعم هنیصح

 ل ارا هلا هناهب 7 یدآ 7 هدننزو لعفت رم أتلا)نوندالا هطه ر یا یر وه لاهنویهدل وا

 كنءزمه 6 نوراسا  ًاطبا و "لتعا اذا هيلع سنت لاق ردلهعتسم هنسانعم كم ردکهک بو وقيل آ ندندصقم

 (ریسآ ) وهدننزوریما (ریسا رول واریبعت یت وا یدک ه دیکر تر دند ه ودا هکر دنابن ف ورع»هلعما و ءابط الا نیب ردندریقافع
 بل رم ور هدن اب مال هلن رمسک كمر زه (لارسا) ردندلاح ر یاسا هدننزو هنیهج (هریسا) و هدننز وریبز |

 ۱ | یدرنهیکبیشاعت هرز وا ینا كح راش * روند هراهمص یراقدراص ینب رکاكت هدننز و جرفلا ریشابن (جرسسلا

 ۳ د هدنن زو بطرط هلا هبقوف یانو هه نیش (نشالا) ردعما یک نیتمت هکردریثأت یدرفم دوخاب ردع وعان

 تدش هیت (رشالا) ردمو سم هدنسسهدام زش رولو رد رفت ندب ز دا نم نا تره راغ سه

 )ووفرت( 



 ندرازا شو یمانعم هطاحا سپ روند هنسهلوقم لاقشپو هطوف یرةدلغاب هب هکرد ذوخأم ندنسهدام رزا |

 قمرقج بوروس كروب هلسیس لاهسا ودهعماح اذا اه را لاق ردندشاطل كلنا "را یکرا ردهنسانعم كلنا عاج و
 نالوا باوص ردف رج یره هطوقسو هدارو هکر د ح راش * هطتسا و هامر اذا ملسلا "را لاق رد هنسانعم

 هشيم ولنکیت هکروند هغوبج لوش "را و اهدقوا اذا رانلا "را لاق ردهنسانعم قاب شت "راو ردقل وا هطاقسسا
 [ هن رزوا بودالصا هلا وص هرکصندفدرواهرب ردق هه وا عالمیقارطا و هلازا یرلنکی و بولپ راب وق ندنچاغآ

 كنهزمش روند جد رارا اک او راردا | ود با لاحدا هنچ ر كن هقان نالق ندنلوبق حال یجر یو رارک ازوط

 هدننز و ه ره (ةرالا)رارالاو "رالااهب لعفادا ا راهفانلا را لاش رولوا ردصمندر وب نم یانعم یم هلک "را و هل رسک |

 | قوش یراق نالوا یلاباالو اسکو نجام هدننیح هيلع نکران وا راف هدننزو رب رص (ر رالا) روند دنا |

 ةبلغلا و رامقلادنع نجاملا "رالاق ردهنسانعم كفلسس اةلطم لوق ىلع كلا هماکنهبورغاب بورغاچ هلشبنج و |
 | ینعق یکیو نویق هلیصت ك راهزمه (رارا)ل روند هت وص لوا رول وا مسارب را و توصلقلطم وهوا تاصاذا ار را
 . كوم ( رم ا) لعتسا اذا لجر لا رثا لاق رد هنسانعم لاححتسا هدننزو لاعتفا ( رازبالال ردندناوصا قجءضاچ
 ۱ قمالبق دان كنو چم یرازو یح# كنهزمه (رزالا روند همدا نالوا عاما رشک هلص كنهزه۵ و یزننگ#

 | یوی زو فعض و رد هنسانعم تّوف و روزو, هطاحا ادا یناتلا بابلا نم اردا چلا يرانا د 08
 نر اوکذم دام هرو هنا كحراش × فءعضیا رزا وذو توقف یا رزا وذلحر لاق رولوا دص هلغلوا هنسانعم |

 | ندنآ یرلانعم رهظ و نوعو یمانعم فعض هلیبسح قل وا فیعض بوث هدنناذ رازا تالذک ی مانعم توق ظوم7
 | لاقرونلوا قالطا 4 هقرا رزا و هاوق اذا ارزا هرزا لا رد هنسانعم ه وقت كمردنلتوق رزا و »یهتآ ردبعشنم

 | ڭنەزم( رزالا) ەنسانعمرازالادقعمرون دهرب قجهیلغاب رازاهدلب هلبعص كن هزه رزالا) هرهظ یا هرزا هب دش

 | رسک كنهزمه(قرزالالرکذیساک روند هرازا و لصا یاعرک ر زا نم وه لا ردهنسانعم انبم و لصا ها یک
 لاق رونل وا ریبعت هلا شفت وط هدزعناسل ندنآ ردلاد دتلاح هکردهنسانعم قت وط را زا هلتثیهرب و ولردرب ردعون اب
 ردرکذ مو و روند هفحمم و راج كج هن ورو هند هلنسسک كنهزمش (رازالا) هرازتیا هه یا ةرزالا نسخ هلآ

 رپسفت هلا دوم اقلطم فلوم هچرک هکرد حراش»+ روند ید هرازا هل أت ءاه اضعب و رولوا ید تن ؤم

 نالبئوط یراقوب ندلب ءادر هکهتن روند هنسهلوقم لامپ و هطوف نالبتوط یغاشا ندلب رازا لصا نکل یدلیا ۱
 یهتنا ردرازا یراقدنتوط یغاشا ندلب و ءادر مارحا یراقدنن وط یراقوب ندلب كجاج الثم روند هوت

 هلنوکس كناز رولک رزاو یک رج و راج رولکر زاو یک هرجاو راج رولک هرزآ یعج كنفظل رازا و |
 فافع رازاو راردا قالطا رازا هنتب كمدآرب نوچگنا رونل وا قالطا هب هنسن ندا تس یمدآ اقلطم رازا و |
 كنيشكو رازالا فیفع وه لاو فافعلا یا رازالا لها نم اهنا لاق ردلعتسم هنسانعم تبع و

 یرلفدغاچ نوجما قغاص ینوبق یشید و رونلوا قالطا هنوف یثیدو یک سابل رونلوا قالطا هنسهجوژ

 فال روند هرازا دو هدننزوربنم (ر رمل ا ) هلار نوکس رارضاچ ود رازا رازا هکرول وا هاکح ندنوص ۱
 ربا لوقتالو هسبل اذا رازالاب رزتیا لاق ردهنسانعم ق وط رازا هدننز و لاعتفا (رازتبالا) یک فعل فو

 لاق ردشددح وبشا یدارم كفلوم» ةا ورلا فیرحت نم هلعل و ثیداحالا ضعب یفءاج دقو ءانلا ىف ةزمهلا مادا
 ءاج دقو رازالا ةد ودشم یا هع ضیا ةلاح ىف ةرزتؤم یهو هناسن ضعب رشام ناك ثیدحا فو ةياهنلا ین
 قو طرا زا دو هدننز ولعفت (رزًاتلا)ءاتلایف مغدنال ةزمهلا نال طخ وهو ةر یهو تایا ورلا ضعب یف
 رد هنسانعم كلغا عفد نزح هلناسحا كمدآ رب هدنز وهلعاف(ةرزاولا) ريا نعم لجرلا رزأت لاق ردهنسانعم |

 ردهنسانعمكطا مدراپ همدآرب وءهاذاحاداهرزآلاق ردهنسانعمقل وا لباق 4 هنسنرب و هاساواذا ةرزاوم هرزآ لاق |
 هنسانعم یقعشعرص هنر یرب بونلتّوق نیکا هرزاؤمو ردذاش هرزاوم هلاوا و هد انسهو و هنواماذا هرزآ لاقل
 ردهنسانعمكع رو یبهنسنرب هدننزو لیعفت (رزآتلال فتلا و قحالتاذااضعب هضعب رزا ۇي عرزلالاش ردلعتسم

 ادشغلاب یارزژمصن لا هنموما وق اذاهرزا لاق ردهنسانعمكمر دنلتوق وكمرب وت وق و هاطعا اذا هررا لاق |

 | هد هبع تافل ضعبو ردنا كص ر هدفلس و رددآ هیحانر هدننش نمرهمار هللازا وها هدننز و رجاه (رزا )لا

 ردیعما یراهجوع كن راترضح لیلا مالس هيلع و ان یلع لیلا مهار بارزآ و ردندتناک مانشدو مذ یسک زرا |

 هج وو هد واضیب ردشل وایراح هرز وا برعتداعیفالطا با هر زآهدع رکن أرق هکر د ح راش»ردخ رانیعا یراردب 0

 لیارسا ردیلع هدیسیکیا ل وق یلع ردخ رات ی مساكن رار ده رز وا یغیدنل وا رکد هد راوتبتک هکر دم وسره هرز وا ا



 هه سم

 :یلارظن لوقت رونلوا, قالطا نیما ة ةرخوم و نیعلاةرخآ هنفیرب وق هلزوک هکردندانعموب رونل وا قالطا
 ءو لح رلارخ و لحرلا ترخآ و لیلقاذه و ح راشلالاق «لیقتلاب اهرخوم لاق و ظامل وام یا امرخومو
 رد راج یزسکو یعف ؛اراخ و فیفخ و دیدشت هدرانوب و هدننزو همطعم لح را ةرخوم و هدننز و مظعم لحرلا
 یر و نا ویحول هک ترد لس هفت (نارخالا ردیف مدقر دا دانس کا بک ار کروند هنشاقدرآ

 وا ذک هل وا لاقى ردیلب اقم ل وا هکر د هنسانعم وص هدننز و ورخاف (رخ ال رونل واقالطا هنر هغ یکیانال وا
 ادب یس لکل ؤا هک نر دعوضوم هت اهنردع | یلب اقم ل وا یظفل رخهروک هنن ای هدر اصب كفل وم» مهرخآن ءءاح لاق و
 1 ا ام ر ود رکا دیش قم و9 منا هرز واهیسل ندنسهغیص اروخا رخأیرخاو و ردع وض وم

 "و ردیئن وم كل رخ هلاه(ةرخالارداعد هنب ضاح ضخندن وب بئاغلا یا رخالا هّللادعبا لاق رونل وا لامعتسا
 هاکورونل واریبعت ند هينا اشن هل اند رادهکهتن رد هينا” آشنا رد هبلاخ تفص هکر ونلوا قالطا هاقبلاراد
 ةهنمورونلوارک ذقر هلو فوصوم اکو رانل الات رخ الا یف هل سیل یلاعت هلو وق فاکرونل والت یظق راد
 ۱ رار د نت رم رخآ كتبنا هد ر كج هب د مدلکهدهعفد یھکیااکسراب :نع ودا هک ریخةرخالارادلا و
 ذر وضح یکرخآ رونا وا لامعتا هد هلسانعم بئاغ و ردیلباقمل وا هکرد هنسانعمرخآ ځد وب هدننزو

 مخ هل کف كناخ وید م كنه زمه ( رخ الا )رک ذ يس اکر ونل وا قالطا هنسهرکص لا كيش ره ون وچ غ يدل وا
 نهزهر ولکرخاو هلل ونو واورولکن ورخ آی جبر دب ر لوا هلتبسن هن ر كن هنسن یکیاردیفدا رمرکیدهدیسراف
 © روند رخا تالذک روند تابرخا هدنعج هلباه روند ةارخا و هلع كنهزمه روند یرخا هدنننوم هلره ےک
 ول وا هنس انعم ارخات دشا لصالاف ردلیعفت لعفا هدننز و لعفا یظفل رخآ هکر د حراش + هلیصف كناخ و یعص

 اب یتیعج و یتبل ودعم هد هبفاک حورش ردیرخا و رخآ عجب هکیظفل رخا و یدنل وا لامعتسا هنسانعمریغ هدعب
 هلتهج و ردشلنا سر ود رولکر خا یعج ج دل رکذ م هرز وار وک ذم هج و فل وم* رد دط وسبم هربثک تالک

 ۳ هک هدنسد# کتی را ان

 ۷ IETS رعد ا اجنول وه و

 رخ الا )ویدنل وارکد تلذک هلنیتعض (رخالالویدنل وارک ذهکهتنهدننز وریما (ریخالا) ورد راج هلع

 چارا كن زم ( ا رخ الا و هلد دشت و

 اوا ا ااو ايخاوقر جابو ةرخاماج لاق و رای رھا RF هل ڌم كن مز

E HEEEرا رو و 0  

 و ا لوق یبعرول وا ثداح نبفرظ او رو يقو رول وا رامن قاشلج هب دهدیکرت رول وا
 a هقافص قتف نم وهو ردا لجر لا هلوا شلتا تباصا قتف وق هدنرب كن رادیصخ

 قاشط هبدمدآرب ردردصم هلنیتعف 6 ردالا و هبیصخ یدحایف قتف هبیصب نموا رسالا هبناحنمالاقتش الو

 هغلقاشط هد ردعسا هلع كد زر ( ةردالا )ردا راص اذا عبارلا بابلا نم اردا لج رلا ردا لا هنسانعم

 1 هلوا پر لوا یرتا ىق کرونلواقالخا ه دي لوم هدننزو ءارج (ءاردالا)) ردزناج هد هلاک هدنوب و

 3 لاق رد يعج كردآ هلص كە زمه (ردآلا ) ردیعج كرودأم(ردأملا ) قتفالب ةيظ# یا ءاردا ةيصخ لاق

 = . هکر ديما سداسرهش ندهیم ور روهش و ردیچا سا هلیدم كن هجم لاذ وكن هزم (راذآ و ردا یاد ام موق
 كمر وسراوط هد دشن كنار ویصف كت هزه ( الا ) راو داس رهش هل راغ دع ندل وان رشت رونل وآریبعتترام |

eاذا لوالا بابلان مارا اا لاقي  AA ir eC A SE RE 

aE e 



j~و ۷۵۰  

 داو نالوا ام هدنلباقم رک ا جاو رار ر ا در زم» رولکراملآو روجا یعجیزون د هنازجو |

 .یرهدام ترجا ورجا ویدل وا صاخ هد ورخا رجاو هدویند باو ترجا نکل نوسل وایورخاهلرکو یویندلرک |
 | رونل واالطا هلال وا دةعربغ و دقع نمءازج و رول وا قالطا هلع نالوا یراح هنسارعدقع كلذک نال وا دقع نم

 هانک ندح کن رهمهلبارجا هکرول واهک و ردص وصخ هعفان ترجا و رجا نکلرونل واقالطاهدهّراض و عفان كاذک
 | لوالا بابلانم ارجاهرجا لا هنسانعم كلبا تافاکم نسح هدنلباقم یلع هلماع رولوا ردصم رجاو+ یهتناروئل وا

 یم هنفیدل وا مزاتسمات دام ییازج نسح و رجا رونل وا لامعتسا هنسانعم مانکی ونسح رکذ رجا و هازج اذا یناثلا و
 يا ج ءب هرهم رجا و نسخا رک ذلاوه لبق ةيالا هاب دلا هرجا هانی آو چم یلاعتوق هنمو حراشلالاق |

 | یان یار جات نا ىلع ىلاعت هلوق هنمو ساس الا ف لاق رونلوا ریبعتنیب اک کر ونلوا قالطا هب ها نالب رو ه هحوکتم |
 هدننز و باتکراجاورجا وروهلا نعةيانکهع نهروجا نهوتآو و یاعتهلوقورهلاد رب ولا ىلع یرجا اهلعجت یا ۱
 ؛ارحا مظعلا رجا لا ردهنسانعم قلوک وا هدلاح ینیدلاق یلهدقع و یرکا كيک قنص هدندب هدننزو دوعف روحاو

 لوقتردهنمانسثوکوا بوراصرزواروبمهجوکیکینصومتع ىلع أ اراذالّوالابابلانماروجا وا راحاو

 هآرکااذاارجالولملارجا لا رد هنسانعم كمر و هاریکهلترجا ییهنسفرپ رجا و مع یلع هتربج یا مظعلاترجا
 هاو و هرجا | وراصف اوتاماذآ لوعلاءان ىلع هدال وا یف نالف رحا لاقب ردهنسانعم قلوا لصاح ازج و باولو

 ءان ىلع هدبترجالاق رد هنمانعن قمل راص وضع قنصو ارجا هلاوناکفاوتام اذا هدل و نالف رجا ساسالاق لاق و |

 | (راعالا )ر دما هکر وند ه ازجنالبرب و یلباقم لع یکر جا هلبثالث تاکرح كن هزم (ةراحالا ال تربجاذا لوهصلا

 | یهنیسنزب و هازج اذا اراجا هرج ون هرجآ لاق ردهتسانعم كمر: و ازج ووم لما دو
 هزغآ 7 هلخا رزم هکر دف دتغل هدنلاعفا شن قلا نازایی کاذاكولملا رجآ لاق ردهنسانعم كمر و هریک

 | ییشر خدو هدننز و هلعافم (ترجآ ول ) هیفین هنعطیا هرج وا عع اراحا څ رلاهرجآ لاق رد هنسانعم كمتر ود |
 نالف ینرجآ هدساسا یرشخز هکر د حراش » هآرک | اذا ةرجأوم كولمما رجآ لاقب رد هنسانعم كمر و باریک

 لعاف وه یذلااعا و لعفا نکل و لعاف یلع اذه رجا سیل و بق ًاطحخ ەل رج ۇم لقتال و رخت وم وه مات و ۱

 | عاطفنا نکل ردشلا هثطخت ییهرجآو مهدروب زمیانعم هل رابع همواعو هرهاشتاوقک رجزمریجالارجآ كاوق |
 |ردموس ص یدورو ید هدحابصم اعقأ ویدلیاعاسا هرلنآ د فل وم هلغل وا رو امیدوروند هما ضعب راسو

 ندکمرب , وه .اریکی ن ربد وج رف هکر د هنسانعم كم ردت |مینشلعف هرجا هنسودنکن وب آ ام صع شوت روع هرجافەرجأ ومو

 ودا اسم ی ول هغلداغرا و قمت وط داغرا هرجا و رجاب اهسفن تحابا اذا ةرجأوم ةأرملا ترج لاق ردترابع |
 و درو ا هکرون د هبا رک ليم كن ەز( رجالا) یربجا راص یا ةرجأۇم یار جاف هت رجا لوق 1

 ردهنسانعم كعا قدصت هلساطباو و رجا هدننز و لاعتفا ( راصءالا ) رونل واریبعت یرت قانا هکر دیسا رک ایا مدق ۱

 چا ورحن وا ورخداوا رک یحاضالا ف تیدطا هنمو ح راشلا لات رجالا بلط و ق سنا راتیا نالف را لاق ۱
 ( راجنسالارداکدذوخ ام ندهراحتردذوخ ام ندرجاو | رزردلکد زر احاورحنا هلماغداهدنوورج الل نیبلاطا اوف دصت یا |

 نالع رز نادت ولو مجلات هرجا وقترد هنسانعم یم زط غل دارا )رج ای۲

 رولکه رجاجا وریجاجا یعجج هنسانعم عطس روند هماط هلیسهدش كج و یرسک ك نزم (راجالا) روئیدهداغرا | ۱
 هاریخا لاق ردهنسانعم تدام و بد هدننز و یصیصخ (یریحالا) رولکر جانا یعج ردتفل ید راحتنا هلن ون چ |

 | كەز( رج الالوهدنز وروبص((روحالال و هلا ههتحت یای( ر وجابلا )و هدننز و لوعاف روج لا ) هت داع یا اذک
 جو یدمكنهزمش (نورج الا )و هدنزو بحاص (رج الا)لو هدننزو رجاه ( رج الا و هلی كوج و یدم ۱
 یعوجو روند هدنمرک هل ددشت كنارو یص كيج و یدم كنهز مه هکر دةنسانعم رجآ یوم ھل راع كنار و ۱

 مالسلا هیلع و انس ىلع لیععما ما هلق كيج و یدم كنءهزمه ( رجنآ)لردراب رعم یسراف روک آ یتعب ردراب رعد
 3 كح و یدم كنهزمه می ره دلدیم نداه هزمش هکربد د حراش » ردهف ورعم هللا رجاه هکهت ردیسا | 0

 هنسانعم و ربا هلدیتص هکر دب دض كنظفل مدق هلرعص كن وعم یاخو كن رمش (رخالاژ ردیعسا عض وم یکیا هددادغب ۱

 | فلخ و هسکا و رک دخ کروند هنکوص كاس ره وا زنا انو امدق یصم لاش ردهتسانعم ورک رخا هل وا

 ی A فلخ نبی رخانمو و یی و و



 دن کیا و فتکالالودننزوزجت لب كانو یصت کنم مش ( الا ا ردتفل هد هلیعض كنءزمه هدنو و
 1 رابتخا نوهس# ! یدنکن امه بودیا غیرد ندرلنآ | عب راثتسا ییهنسح ءایشا هرز وا یساقف رو باعصا ردتفص

 یتعی هباععا یلعر انس یا را ورا لج ر لاق ردراتفصندهرثآ نال وا مسا ندراثتساران و وروندهب هسکنال وا ردبآ

 6 یرلالا) و هل رسک كنهزمه (رثالالورک ذیس اک هلبعص كن همه( رثالا لو هلناصف (ةرثالا لدنسخءایشا ةسفنل راتخ
 اووندهنتلاح قلوا "دبتسم و لقتسم هدنصوصخ هنسفرپ رد راما ردندراثتسا دکب تروک ده بقصد درو نیل

 .هربغ نود نم "یشلابد لا راثیتسالا و ضعب ىلع مکضعب را اتسبیاوک و رثایدعب ن وكيس ثیدخ ا هنمو ح راشلالاق

 اذا اراشارو را نما ءاثلا و ة زها ےب :ةراالا جاهلا وربصافة را یدعب نوقلتس مکن ا راصن الل لاق ةيانلا ف لاق و
 ثيدملا فو ساسالایف لاقو "یشلایدارفن الا راثیتسالا و ؛ولانم هبیصن یفاکرب ریغ لضفیف م کیلع راسی هنادا را یطعا

 هزار ونلوا قالطا هنسهیق لع نالوا لوقنم ورو ام هللا( ہرا وال" لای روح ا:ارمار تستی رثایدعبنو سو

 عرکم نالوا ثراوتم ندفالسا یکه زا هلی كن(: لا )لو هلبصف كنا و كم( رم )لیدنل وا رک ذهکهتن یک

 اهرخاف وهم راکعیا برعلار" ام نول وق هدنن ز ورخافم ر ولکر أم یعجج رونل وا قالطا هنن راکدایترخفو
 |لاق+ر ولاق قاب یر اهلت اتکو تیاورهکرونلوا قالطا هنسهبه غز رثاهدننز وه اه«( ةرانالا )امنع رک ذو

 ةریثالا )نیل والام ولع نم کیلع تیق لعنم ةيقوا یواضمبل لاق ةت ةي الا لع نم ةراثا وا یلاعت هلوف هنمو

 اس شرالا قالی یار باد لاش زونل واقالط هبهناد نال وا مظع یز اتنخایآن کر روب هدر هدننزو

 0 مه لو عی رثیتساهرزوایاصصا یتسح *یشوروند همدان دا تیاور و لقن ثیدح ورا هدنز ولعاف( ر 5

 زیرا رلا تادرفم ناکه اصصا ىلع رات ناک اذار لج رلاش رونل وا قالطا همدان د| صیصخ هنسفن یدنک
 هنسانعم مدقم قر هلوا لعافرعس او لضافر "آسپ ردلمعتسم هر رانعمم دقت و لضف هلا هقالع و هر وردلعافند هروب نم

 زنا لواو ملات لیلا لعافلا هی یلعامهالکربثا یر واما ر اتلذ لفمهلوق هنمو* رونلوا لامعتسا
 ون |ىذرثاو ةنللا ةغیصب نیربئالا وة زها ركب ن ریثا ی ڈرا وةر الا ف ةزمهلا عضب ريا یذةرثا وریثا یذقریثا و
 كنآی عیب" یشلک ل وایتعع اهلکل عافل!ذغیص یلعامهالکن دبیذرثآ ا "[ ورثالا ق تاصفلاب

 و دوخ أم ندنسانعممدقتولضفریثاءرزواروک دم هجو مدلیا ع دقت هلاعفا*هلج هلا رامتخا و رت هرز وا هراس
 ,ذ ردلعاف مسارتآهدشلوقامارآ هدل وا لاثمو رد هن رلانعم مدقمرثا ورثاو هرثاكاذکر د هنسانعم مدقمو لبقهداروب

 ۹ رد وصنم هرزوا تیلاح و ردهنسانعم روم ندلاعفا نالکهرزوا تلعفا و بلعف دوخا ردهرزوا

 ءاذه لعف النااذه لعفا هکر ر دالاما اذهلعفا هکهت ردض وعندف وذح رده از یسهلکءام و ردهنسانعم

 هنوک اسو رهوج هدنزو هکرونلوآ قالط اعلق لوش (رونالا) ردراب وصنم ءرزوآ تیفرظ یر راسو
 ا اب وا شلیکچ نددالوب یزغآ وندرومد یشبدیترنص لو لع هل واناشنورنا راد هنکل ریتعمو

 | هم یذلا وه وارک ذد دخ هنرفش و ثدنا د دح هنتموارُا هنتمیف ناک اذاروام فسلاقن هل وا یوم

 تعم كلا راشخلا یی هنسنرب هلیرمسک كنه زم( راش الا )ر اى رک ددق ینیدیفروُ ام تسلو هنع هللا یضر ىلع

 انعم وامتخا و لضفت راش اندلا هلغل وا راعتسم هنسانع» لضف هرزواروک ذم هجو هراتخا اذا راثاهرآ لاق

 دذوخأم ندرثا نالوا هنسانعم زا هکرد هنسانعم قلب ردو عبات ههنسنرب یهنسنر راشاو ردشملوا بعشنم

 هننابطكنهود هلکنآ هکر ون د هب ینلغاد زومد لوش هدننزو روفصع ( رو وثلا) هانا هعنآ اذا اذکیآذکرثا لاق

 و . د دن راکتمدش بستحم و طباض هکرد هنسانعزاولح رو و وهل وا مولعم یزبا هلکن ؟هدقدل وا بئاغ هاترزرا

 هراقاسب یکیرکو یراشواچ هناسزت و یرلکنهمم یشاب ییکفت و ینیسک» قلل قاوف رونلواریبعت یغاشوالوق
 (راثیتسالا» ردفدا معدل "وا یانعمهلنا رو وهدننز زوهسنکم(ذ ژشلا ردفرصتمند رثا نال وا هنسانعم زر ار دیس هل وقم

 یتا ااغ الام ر رد هتسانعم قم واد رفتم "دبتسمهدن آ هلا رامتخاو صیصخت هنسفن یدنکب ویم روهرراسیبشر

 و امووجرم یناتر ترفغمهدنتحبودباتافو مدآلوارارب دنالف هل اتسارابص و هفت 4 نمخ و هب "دبتسا اذا

 (راث الا وذ)ردل افت هنکیدلیاد رفتم هل افطصا وراشخا یزولانیب یاعتقح هکایوکی هدآلوارد انکو و هسلوا

 1 ]دا وب کره کد ی ر هلفلوا رهام كب دوش ردندا رعشربهاشم هکر دیبقل كنهسک مان لشپندوسا

 | هنرات كعابس اسیراعشا لر و زم تبسن هنراعشا كنا رعش رب اسدوخ اب ید ارد !ا اول رتراث آهک ایوک هدموق لوا هلغلوا

 | یتوکسلاو رج نب ریثا ردندلاج ر ئیعاسا هدننزو ریپ ز( ریئالا)یدنلوا 9 وچهیدلوا هیبشهن راثآكنالس را تبسز

 ۳ كلما هډنزورجز (رجالاردیفعش الا دیعس واریثا نلیخج نافریفمورد یفوک ب بیم
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 هیچ ۷۳ روی

 ههج و للامر ىلع لوق هنم ورونل وا قالطا همدآ شل وا مهتم هلتمهت ر هلتبسانمو روند هغ وص برقعو هشاردن و
 ةثلغلا ءالابیورب و چ ةمطاف ىج وزب مالسلا و ةالصلا هيلع يبنلا فل اف یتید یف ممتع یا € یید قروب ام تسل |
 مالسلا و ةالصلا هيلع هللا لوسر نا ج وزتنالا ههج و هللا مرك ىلعل لبق ةيامنلا ىف لاق مثلا هنعرث وي نع تسل ىا |

 | ەدظەلرور وت هلن وکس كن هبق وف یان ویعط كن هزم( ر و ر الا )لی ییدیف رو اع تسل وءاضی ال و ءارفص لام لاقف

 را لا رولل وارببعتقمروق یاب ردکمروک هلچ هاب هکرد هنسانعمریت وت هدننزو ليعفت ( ريتأنلا )رك ذیساک ردتغل
 ۱ كنهزمه( شالا )ر د هدلب ر هدناتسکرتهلیعط كنهزمه( ارا )ردهلدبم ندوا و هزم اریتوتاهرت و ىنعم اربتأتسوقلا ۱

 | روثآو راثآیعج اهتیش یا رادلا رثا تیأر لوقت الثم روند هنس هیقب نالق هدنرب كنهنسنرب هلی كنهثلثم یانو |
 | ه هنس ندا تلالد هندوج و كنهنسئرب رثا لصا هرزوا یاب كحراش »رد هلاه یدحاو ردسنجو و رولک

 رخ را وب یهتا ردشل وا عرفتم ندن [یناعم راس هلتبسانم ررب و بونل وا قالطا هنسهیق هلتبسانمل وا ردع وضوم
 یتالطا رثا هنس و ثیدحربمنا یا رتالا هنم تعم” لوقت ردهیس ندهنع لوقنم هکر دلمعتسم دنسانعم ثیدح و

 | روصنع ن م رکلادبع و كاللادبع نب نیسح ندنیثدحم ةنسلا و ثید ایا رثالا ىف تالذ تدج و لوقت ردندانعموب
 ۱ هلتیسانموب رونل واریپعت زا هکر وند هنناشن نالق هدر كغايا هب رسک كنهزمه (را ورا و رد راب وسنماک |نایرتالا
 ینیزا ندن آ هدزعاسل هبقعینعب هدعب یا هرثا و نالفرثاف جرخ لاق یدنل وا لامعتسا هدنسانعم دعب و هجهرکص |

 | یهدوهعمهنسحمایشا ینعب راثیتسا هرز وا یرامدم و باععا رول واردصم هلنیتصفرثا و رونل وا ریبعت هللا ق ردت
 | لاقت ردنرابع ندکلیا اقبثسا یرهنسن لوا نوجا یدنک هکردهنسانعم كلا راتخا نوجا یمفن یدنک کلا
 هب اڪڪ ا نيب و هني ةد وهعم ةنسح ءايشا هسفنل راتخایا راثیتسالا لعفاذا عبارلا بابلانم ارث هاڪ ىلع لجراا رثا

 .روماو قفطیا اذک لعف رثا لاق ردقج هلوا شنا اقا هلکلشیا ین آ هکرد هنسانعم عورش قلاب هب هنس ر و

  شلتا دع هی ندهرناس روما ینآ هکر د هنسانعم كلا منع هلی رط مزج هصوصخر ةصاخ بودا رت یبهراس

 :(راثتالا ) یدنلوا رکد یتبسانم رونلوا قالطا هلاشنو تمالعرثاو غرفته و مزعاذارمالا ىلع رثا لا رول وآ
 هرثاعبناذ هرات وان الف ژنا لاقب رد هنسانعم قع وا هن زا كمدآ ندیک هربرپ هدننز ولعفت( راتلا) و هدنز و اقا ۱

 هد هبب رض ملقالثهارثا هیفلتاذا اریئأت هيف رثا لاقب رد هنسانعمموق ناشن ورثا هدهنسن رب هدننز و لیعفت( رثتلا)
 رديعجج كرثا ( راث الا لردبعشنم ندانعمو كلا رثأت همدآ زوسرپ تلذكر ثأت نالوا هدنسانعم كلشياو كار

 كنهزمههدننز و سما (رالا ] ردهلتیسانموب قالطا هلایما و مالعا لال وا یتامالع هفاسم هدرلل و روند هراتمالع :

 رولایعج هدنرفیا فیسلارثا نسحاام لاقب ردقجهلوا یتدوجتمالعهکر وند هنرهوج تم ردنفل هد هل مک |
 كلا تیا ور و لقن ثیدح و مالکر ندمدآرب رارول وا ردصم هلعط كنز راو هدننزو هاتکهرانا و رثا و رواک |

 رثاعبتتهرانا و رثا لصالا ف ها ورو هلقناذا لوالا و ىناثلا بابلانم ةرثاو ةراثا و ارا هنم ثیدطارثا لا هنسانعم |

 قعشآ قوچ ه هقان هود روغوب هدننزورمارثا و رول وا عبقتم هن رثا كد دوخاب كن دح هک وکه لغل وا هنسانعم |
 رد هنسانعم كلغا مارک | همدآرب وةقانلا بارض نم کا اذا ارثا لحفل را لاق ردندنسانعمرثا عبق دوب ردلعتس |

 كملف یخ دوب یک را هلبصق كنهزمه ( ربثالا) همرک اذا هرثا لاق ردذوخآم ند هیت رام نالوا هنسانعم همرکم
 نما ةصالخ وو یناصلخ نمیا یربثا وه لاق رولل وا قالطا هتسودصلاخ و روندهن رهوجنال وا هدنزو

 رثکل اش اکربثاربثکیش لاق رونل وا رک امابنا هنظفا رثکر ثا هکر ول واهاکو ردذوخ ام ندبنآ رثا نالوا هنسانعم
 رک ذیساک یک هرثا هلاحف رول وایسا ندراثیتسا هرثا و یدنلوا رک ذ هکهتن ردردصم هلیعف كنهزمه (ةرثالا )رب

 زوئامندفلس و ةث راوتم ةمرکمیا ةا هلنالف لاق هلدتبسانم هیق رونل وا قالطا هتمرکمنال وا ثزاوتمندفالسا و |

 هنمةیقیا معلانم ةرثا یلع مه لاق رولاق قاب یرثا هلاتکو تیاوز هکرونل وا قالطا هنسهیق لع نالوا لوقنمو |
 ربغ تلاحو ییبمهنغبدلاققاب هد هنسل | نامز قوج یندش هنسانعم بدج رونلوا قالطا هغلنسف و نال والا نع انو راي

 هيض مریغ لاحیا ةرا هل لا ردم ندیتآ راثیتسا نالوا هنسانعم سفنلل صاصتخا ځد وب رونلوا قالطا هب هبض رم
 باتو بآ نالوا هدیناسلا هرهچوروند هناشن ورا نالقهدنرب هرکصندقدل وکو اءراب هدن د هلیعص كنهزمه(( رثالا )
 ردد زاابز هد هلی كنا هدانعمیکیا و و ردع رفتم ندنظفل رثایراکدت |قالطا هنن ره وج كحق ر ونلو| ق الطا هقن ورو

 بئاغ هود رولیصاب هن زوب ځا كننابط كنود هکرددآ اغمت هن وکو رثاو هقنورو هامیا ههجو رثا نسحاام لاق
 یناصرتا و یدنل وا رکد هکه ت روند هز ا هللرسک تك هزم( رالا)ن وچ ا قلو هلناشن لوا بوروس ینیزا هدقدلوا

 رد ینبم هنتبسانم هی ردنرابع ندغاب نالق هصالخ هدکدلز وس بولید را یتاب هرک هکر وند هنس هص الخ كغاب



 ءا رلا باب ڑی
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 *ناههوذ وب لاف رد هتسانعم رحتدشورطم تذشو روند ه همی رس قانون دظ ال نالوادراوهرزوا تبسن و و

 1 رثکلا یا "ییاذمه لجرالاش رونده ینک مالک اریثکو لزوسقوج هلناصت (یناذمهلا )رح ةدشوذا ذکو رطمةدشوذ

 3 .(ناذمل الغ ونفع ون ط التخاوهوایناذمه یثعلارون دهکعروب نوک آ انوکهرزوا طالتخابویعرو هبهزود روم الکلا

 جولف نب ناذمه نالوا یاب ردهدلب رب هدجم ناذمه و هنسانعم ریسلا ی نام" ر رون د هکم رو فیطا و لز وکه اعف
 رد هنیمانعمدیدشرحاهلبصتف ك ناب و كناه (ةذبنهل) ردف راعتم هلبا هلمهم لادالاح رداع ها السلا هیلع حونن ماس نب
 ر هتشب قرفآ وا هفرعمذوهلوق یلعردذ وهیسنج عجچرون د هنشوق قلترفهدننزومزوح (ةذوملا) رددانهیمج

 ردتفلهد دوب(ذوهلا لر دذاهیعجردرصعونرب (ذاهلا )ر دفنخا "لع نما همایل ا بحاص هکرد دا لجر ر وردشوق

 2 چ ءارلاباب چە

 و هدنز وباتک (رابالاو هد زا وراح (رالا) ا د رمه لصف وع

Eفل وم هکر دحراش+هحصا ادایناثلا و لوالا بابلا نم ةراباو اراباو | رباعرزلاو لا الا , 
n 

 ل اه رخ کر ا ینجاناامرخ یشیددال و بت رمرونی ده هنکیا کرد ذوخ ام ند هر اهدام وبار ز ردشلبا شب

 یام رخ یشرد هلتهج وب رد !لاخدا 4 یشید بولآ هر ارب ندککر ا هکاب وکی دنل وا لامعتسا هنسانعم قم الیشآ

 نوجا كالها راباو راو*یهتایدنل وا لابعتساهدنح الصا راجا راس و عرز هدعب رولاق ه هویم هلکلیا
 وف برقعو ربلنایف ةربالا عطا اذا بلکلارا لاق ردعوض وم یانعم هکر دهنسانعم قمردتوب هنکیآهلکما

 ارط یا اهترباب تغدلاذا برفعلا هترب | لاق ردلمعتسم هنسانعم قغوص یعدآرب هلیس هنکیا ولتبع"نالوا هدنجوا
 لاق ردلمعتسم هتسانعم كل : الهو هناتغا اذا الالف ربا لاقب ردلمعتسم هنسانعم تبیغو لصف یمدآرب و اهنذ
 كلی حالصا انوا راوک د ونک او نخی فرخ خدو هدنزو لیعفت (ںیہأتلا ) یھکلھا اذا موقلا را
 هنسانع دیددطا ةلسم روند هب هنکیا هلی مک كند زم (فرالا) ءرا ییعع ری أت عرزلا و لا ربا لاقب رد هنسانعم

 | دق وص برقعلاة رب او هلن ممکن هزم رولکر ابا و هلبصف كناب و یرمسک كنهزمه رولکر با یعجرارب دنزوسهدیس راف
 اب ندلرکس نلاق نالوا هرزوا یس هکیوا كناسنا بوفرعلا راو روند شین هدیسراف هکردبس هنکیا
 | روت وا یا هجواكناوتلاسن عارلاتراو رولواقسالم هچو ایجوارب و هردلاب-ووارب ۱

 ف تاهربا وروئل وا قالطا هکبک كر ها نال وا یواسم EE دیش وط هنفرطراقمرپ
 دف كنجاغا لقمو رونل وا قالطا هریکس نالوا رد ردق هنغوبط ندریکس نانل وا ریبعت هج رک اهدن رقبا جچق

 و هلی كناب و یرسسکكنهزمهرولکر او لینوکس كناب و یرمنک كنهزمهرولکت اربا یعج رونل وا قالطا
 | كرجشرب هیبش هنجاغا ریجنا هریاو ةي یا ةرباوذل هلا لاقب ردع رونل وا ریبعت غوق هکر دلمعتسم هنیبانعم

 ۱ یر هناتص هنکیا روند هناپ هنکیا نامه لوق ىلع روند هناتص هننکیا و هناب هنکیا هدننزو راطع (رأبالا)
 صا  رابالافایشا هنسانعثوغرب رونل وا قالطا 4 هرب رابا و رداطخ و نطیصقكناپهدنوب هدنز و "یطبق
 ِ ۱ سرو وا ارام ومد هیبط تادرفم ودیا كلا ودرب ندنس4 اودازوک هدننزو رابکلا

 ب ردنک مه رد رشمراب فاص رع ونوبفا و ہھرد زکساریثکو  غعصو داحریغ"یدنهیابنوتودمنا و رقاب شعای و
 وم هنکیآ هدننز ورینم (رلا ) ردبحدل وک وا ییهحرف نال وا هدزوکر ردبا لامعتسا بوردش راق هلناوص
 هرم ردناکم مسا نالوا بشم هتلآ یکربنمو و رون واربعت ناد هنکیا ردفررظیرلقد وق هننکیا هکروند

 افا وذي وذیا سانلا ریتم وذل هنا لاقب رولکر ام یعج هلباه رد هن انعم وب ځد هرثم ردلمعتسم هنسانعم سانلا نی

 / هکر دهنسانعن قکو ا عبق و تیح الص هلنیتعف )رال رونلاقالطاهفلموقنوزوا هجا ور ون د هنسبشآ امرخو
 1 هدنلیا ناتسج» هدننزو لماک (ر) عص اذا عبارلا بابلانم ارا "یشلاربا لا رام فریم یانعم

 یدنکندهسکرب مدآرهدننز و لاعتفا (رابآ الا) ردنداروا "یرالا ظفاطا نیسحا ندم ندننثدحم رددآه رف رقرب

 2 را هلئساذا انالف شا لاش ردهنسانعم كلا بلط سلتا حالصا كننیکا دوخاب یتسمالبشآ كنجاغا امرخ |

 : ا لاق رد دنياى زى وق ربا راشن ندنسانذاختا هلغلوا | نیم یلاوسوب و هعرزوا ۱
 1 نب طبضالا نب فی وهوریب| نی ذعصع و ردندنيثدح ءالعلا ن ربا ردندیماسارپا و رددآوصر هدن زورب ز(بیبا)

 | هلدمكنهزمه ( راب الا لر دیدآ قلم وق ر هکر دتفل هدنظفل نم رپ هلی كنهزمه ( نب را)رد هلبقرریباون ردندناصصاریبا |
 0 هدننزو هسنکم ( ةر الا ردیذآ عضوم رب هدننیدیف هلبا رفجا (باعالاراپآ ل ردیدآ اضقرب ندنرلاضق طسا و رهش
 ۱ هنکیا (روبآ لاو یدنلوارک دهن رونل وا قالطا هدچم ورونل وا ید هخاش اش ناتج بوروسادتا ندنجافآمود

 ( هثلردنو )
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 | كم روب كااچ هلینوکسكمالو یصقل وا و ( ذلولا )ل ردهذیق و یدرفم رونل وا قالطا هنب راشاط مردلاق شغش ود ||

£ 

 لجراا ذبه لاق ردهنسانعم كم روب ريت يتو ادع اذا ینأشلا بابلانم اذبه لجرلا ذبه لاش رد هنسانعم كل

 (داذهلا )و هلنیتصف (ذذهلا لو هل د دشت كلا ذو یه ك ناه( هلا رون ده هقان نالوا لالاچو تسج كى( ةذاھلا )

 | قناثلا بابلا نماذاذه واذذه واده هذه لاق رد هنسانعمكعسک ین هنن ره ل وق ىلع كمك كیاچ یی هنسن ر هلی ك ناه

 :ذاذهو عاطق یاذاذه وذ وذه فیس لاقت روند ه هنن نکسک ی صسکتیافبهدننزو دادش (داذهلا ) وهدنازو |

 هدرلن و هلی كناه ( ذهلا ل و هدننزو طب الع ( ذهاذهلا ز رونل وا قالطا هبهود نالي روتک هب وص هحشاکو ق

| 

a ۷۱ وی 

 ۱ نوا تامایدل و نعد رارص هکرونل وا قالطا  هقان لوش هدنز و همظعم ( ةذق ولا رپ الیلع هکرتاذا هذق وا لاق

 هلغلوا ویب كب یس هم نکل بوما یدل و لوق یلع هلوا شمردنلهرب هلک یا رثأت هنس هم راپا یراقدراص یسهع
 | فان لاق روند هب هقان شلوا ثداح تلع هدنس هم ندقمروا هلیشاب و ندکمکچ كب ندنفیدل وا راقیجزآ یدوس
 اهذقويف عرضلا مع ارنلا اهبل جرخمالو اهدلو اهمضزب ىتلاوا اهفالخایف رارصلارثادق تناكاذا قوا
 | تیاغب هدقدنل وا برضداهکرولل وا قالطا هر چ وا نالوا هدندهدننزو لزم ( ذقولا ) ءاد هلاهذخ ای و كاذ

 | یهوهذقاومنم ذق وم ىلع برض ساسالا ف لاق یکی شاب زوما و كسربد وز د وقوبط ردقج هلوا رب قج هل وا رثأتم
 | هلبصفلوا و ( ذناقولا  رولک دقاومیعجبکنلا و قفرلا و ةبكرلا و بعکلاکب مضلا اهیلع دتشب یتلا عضاولا
۱ 

 ا لجرلا ذلو لاق ردهنسانعم كم رب د كباچو یشلا یف عرسا اذا اذل و ذلی لجرلا ذل و لاقب رد هنسانعم

 | صلاخ كهل وکس كی” و یصقل واو < ةذم ولا ل یدنل وا رک ذ هکر د هنسانعم ذالم هدننزو دادش (دال ولا )اعد مس ق
  هلینوکس كناب وی كناه ( ذبهلا ) چ ءاهلا لصف = هنسانعم قنضای یکراق رون د هغلقآ نالوافاص و

 لاعتفا (نابتهالا ) ناريطلا ىف ع رسا اذاريطلا ذبه لاق رد هنسانعم قجوا هلتعرس شوق و ىشملاف ع مما اذآ
 ۱ ود هنسانعم كفا تع بم هدناربط ویثم هدران وهدننز و هلعافم ( ةدیاهلا و هدنز و مارک ا 4 دابهالا وهدننزو ۲

۱ 

 | ع رسا اذا نآرقلا نه لاق .رزلمعتسم هننمانعم قموق وا كناچ كباچو “یش لکم طق وهوا اسب رس هعطق اذا |
 | روبص (نوذهلا) ء ذه نعم ء ذتها لاق رد هنسانعم نویس هتع رس جدو هدنن زو لاعتفا (داذتهالا) هتءارفف

 مدقتم قباس یاداذه لج لا هل وا ردا مدقن و قسماز رزق هلغل وا هد ور تباغت هکرونل وا قالطا هاوحلوش ۱ و

 | لوق ىلع هب هفاسم نالوا دیعب و برصو رد دهن تار عاطق یجسک تیاغب یدو هدننز و ثاح> ( ذاهذهلا ) ۱

 ۱ روند هب هفاسم كل هجشک رب ه وصبرق هدارو عب سس وا بعص دنعب یاداهذهبرق لاق روند هه ودنال وا می مس ۱

 عطق كيذاذه وپشا ردهنسانعم عطق دعب اعطقهلپسس هيب هينثت ( كذاذه)) رد هتسسانعم عاطق یصسک تیاغپ
 اعطق عب ذهدعب اذهرد نصتم یدک اتو زا رکت وللثم كبل و كيجاج ردیس هشت لذ اذه نالوا مسا هتسانعم

۱ 
۱ 

 ۱ كسبلو كيجاجهو كیذاذهو كينانحو كيلا ودردعوضوم ص وصخ باب نوچ ا ران وب هد ره نو ردكم د عطقدعب
 ید است لوش هلیصت كناه (ذهاذهلا إل ردشل وا رداص هل هی هبقت ندب عرنوب و ېک يدعو ۱

 هکرارید ردندننافلعتمو عابنا كرانآ دوخاب ردندرلنآ هدوب یتعی مهمدخ نموا مهنم اذه هصحت یراکدروکر ه |

 .هّوفت قوچ ییهروب نم لک ردفیصتم ندنظفل اذه نالوا تراشا ےساوب و ردرافج هلوا یس هلوقم ةاشوو ةاعس
 ۱ ردرلتسرب شتآ یسیضمب الاحو یعومج هدفلبس هکكنموق دنه هدننزو هذناوم ( ةذا رهنا آل ردیتبم هن راکدلیا |

 ۱ هنسالع دوخاب هنسامظع لوق یلعءرهسک ندا تی ور ینتام#و رومابولوا ندنما دخ یتعی هنس هموقكن راهدکشن ۱

 | ردي رعم د رهوب و هدننزو جرب ز ردذب رهیدرفم روند هنسینخاک ینعپ هنمادخ كشت آ زکلاب هد اهدکشن  دوخاب |
 رولوا هجشا و ندشب ور وب یرلکد,دببخ هکر وند هکعرو هنوکر صوصخ ها ودهدننزو هجرحد (ةذب رهلا رل ۱

 یالوب ینلاص هب رصق كفلا ویرسک كناب و كناه ( یذب رهلا) ردشب ورو یراکددینادروفلوفیلع ببخو
 ران و هکر دح راش + "یقُشقیایذ رهلا لما یدع لاق هنمو روند هکم روب نابناب یک یو روند ەكم رو با ادا |

 | کرد هک ر هلیصف كي (ةذور هل )یدنلوا لامعتسا هدروکذ م عضو هدعب بولوا كم روب یکی شیو رود هذارهلصالاف
 | ییراقج هلوا لزان هدنام زرخآ مالسل اهیلع م رم نب یسیع كن رلترضح اهاف وا تایل نم هیلعیح واام غاب لبلب نام |

 , نیئدح ردشل وا عوعسم هدنش دح ډچ نیتذو رهم ف قشمد قرش ءاضسلاةرانلادنع لاری وبشا نالوا رداص نیبم

 | لاد راضعب و رون ده و نالوایراص قچآ یساپ وب هلیس هینب لوعفم مسا رصع و رایدلیا ریسفت هلینا ونعنیتمصم نیب
 | نیتفشیفیا نیتد ورهم نیب ةياهنلا ق لاق رول وا كم د هماح شعب و هلا واچهد رز عب هلباد ره هلک ما تیا ور با هل
 | رد هنسانعم تع رس هلع كناه ) "یذامهلا )ل نیترصعنیب یا نیتذ ورهم نیبات دنعلوقلا "یرابن الا نا لاق نیتلح وا

 الا لصف حس



 چ وا ولا لصف قح

Vi 2 

 | هک اوعفت را نمی هبلا اوصلخ اذ یضافلا یا اوذفانت لا رد هنسانعم كعشدنا هک احو هعفا رم هک اح هيلع یع دمو |
 | یصقكنون (نقتلا) رد او دانت هلبا هللا درا هسلیا ر ودقم فرص هد هک اهل راهظا یتیراهن و تج یرب ره |

 | ناعم تاو تمالسو هاحن و هصلخ اذا ل والا بابلانم اذقن هنمهذقن لاقى رد هنسانعم قمرات روق هل وکسكفاق و
 هلاوعد اذا كلاذقن برعل| لوقت ساسالا ف لاق یدیا اذن هلا ذقن هدلص اوب ورثاعلل كلاذن مهلوق هنمو رونل وا لامعتسا |
 _ هدرلنو هدننزو لعفت (دقنتلا) و (ناقنتسالا) و هدننزو لیعفت ( ذیقتلا) و هلیرمسک كن هزم (ناقنالا) ةمالسلاب 1
 ۳ روند هثیش كغيدرانروقهلنیتحق 6 ذقنلا هاصوهصلخ اذا هذقتنوهذقنتسا وهذقنوهنم هذقنا لاقت رد هنسانعم قمراتروق | ۱

 لجراذقن لاق هنسانعمقلتروف رولوا ردصم ذقنو هذقناامیا هذقنوهلاش یک ضفنو ضبقردلوعفمیتعع لعفو و | |
 هرکه دننزودجا (ذقنالا) یدنل وارکد هدنسهدام ذتشیل وق دق هلام راب صو اصن اذاعبارلا تابلانم اذن هنم |

 [ روند نالوا عامزتسا و صیلضت هرکصفدک ایالت و ذخ نشد هدننز و هدیصق نیقنلا) هنسانعهذفنق رونی د ۱
 الف هوا نالوا جوزا تادو ردلعا نعم هدنون رونلوا قالطا ههرز نالوا كنج سابلو

 رض ومر ےتاعف (هذقن) ردیهالجرر هدننزو نسح (ذقنم)ل ج وزلاتاذیا ةذقن ةأرمحا لا ردهنسانع»

 د یتسرافو هلا هلم6*لادوب لؤق ىلع ر ديما كن زدلپ هرهز هرز وا یقن دابعنبا هلبصق كنءزمه (ذیهانا)

 1 بود | بیرعت هدعب هلا هل لاد رددیها هدیسراف هکر ید ح راش + ردقوب یلخدم هد ع مالک هدنروص و

 0 هوم ج ا-و سرفادیقف هلبصت كنابو ىم كيم (نیولا) و (ناذولا) چ واولا لصف ]9 رایدید ذیهانا و
 قاطانوجا راعشا یغی دلوا ب ّرعم یمجا سا نعپ نوچ ا هم ءاهنالوا هدنرخآ رده اومیعججر وند هب هسک ن ال وا
 ۱۳ 2و1 ون لب متر نامه ویلا هاضتا یاسوج کرد میرسه ردشفاا

 ۱ زرولوا کاج یرلاعیدماراسوحم تسرب شذآ هکر دع دقسرف دا رهندسنرف ارب زر دریسفت فطع یل وق سوحلا کاح
 ۳ هکیدلاقو یک یراکدد سابا و قیرطپ و ماخاخ هدنرلناسل وریحن دب رع هنکاح و الد و الاح هکهت

 ۱ هدرطم هدعضوم ج وا ءاهنانلوا قاحا هنن رخآ ك عج هکهیلوا نخ » هلبسانمهروک ذمءاهنانلوا قاطاهذباومرخآ

 ومو ذ وم نوسل وا ضی وعتالب لرک و یکهذناتسا و ذاتسانوسل وا نوچ ا ضیوعت ركز دب رعم"یمجا سال وا
 ویطمرقو هثعاشا و ینعشا رونل وا قاخا نوچ ا ضبوعت هتبسنیای نالوا هددرفم یناث +یبکهطایکو مک 7

 دنعاضم و یکه ن رافع و ین رفعو هطنابح ویطنبحرول وا ض وعم ند هسماخ فلا ثلاث × یک هبلاهمو یلهمو ۱

 رکفلوم و +یکءراج و هلوخ ردلبلق ءاه قالا هد ريغ كنهروکذ م عضاومو ردندل واسف یکهریابج و
 ان یقیدل ورم لصف یلح هلغل وا برعم هرز وار وک ذم هج و ن نکل بود | تس هد وا و لصف س هدام ذوم

 رولیکر اوص هدنآ هکروند هروقچ هم وا ییادخ نالوا هد راغاط هلی وکس كيج و یصف لواو (ذجولا)

 : فتک ذجولا ) هلل سبک ك واو كلذکر ولکداحوو هل رسک وا و رولک ناذج و يعج رونل وا قالطا
 لا راچان هب هنسنرپ یمدآربهللرمک كنءزمه «ناجمالا) ذاح ولا یثکیا ذج و ناکملاقب روشدهرب قوچ یذاح و
 e اقى رد هنسانعم كقلشیا یار وز همدآربیلعفربیتعب كل ها رکا وربجو هرطضا اذا هیلاهذجوا لاقبرد هنسانعم |

 و عرسا اذا ةذوذ و لجرلاذ وذو لاقب رد هنسانعم باتشو تعرس هدننزو هلزاز (ةدوذولا) ههرک | اذا هيلع |

 ۵ ذو لچر لاق روند همدآ نالوا ررو بت ریت هلتعرس هدننز و تاصح «ذاوذولا) عرسپیا ذوذ و بنذل ام

 ًاطبا اذا اذرو ذرب هتجاح یف ذرو لاق رد مت نماتعم قفل ولو كمکصک هدننز و دعو (درولا)ل یشلا عیرسیا
 هک د حراش + اددش ه رض اذااذقو هذق هذقو لاق رد هنسانعم قمر وا كب هلتدش هلینوکس كفاقو ىح واو (ذقولا)
 قلا هر ی هسک رو  یبا ردقج هل وا قمروا هدنس هج رد قمل و فرم هوم بولوا هدوس رف یساضعا كب ورمضم

 هننکساذا عرولا و لل اهذق و لاقب ردلمعتسم هنس انعم كلبا نک اسو ققشا وب و هعرص اذا هذقو لا ردلمعتسم هتسانعم |
 8 ۳ بوقارب قرهلوا لیلعو هتسخ یی هسکر و هبلغاذاهذقو لاق ردلمعتسم هنسانعمقلوا بلاغ همدآرب و |

 هن وبق نانل وا لنق قر هنل وا ب رض هلج انآ | (ةذ وف وم الو هدننزو ریما (ذبقولا) البلع هکر اذا هذق و لاق ردلهعتسم
 1 ۳ وا لوعفم ییعع لیعف بششناب تلدقیا ةدوقوم و ذیف و ةاش لا یدبا ندنلاعفا هیلهاج هکرونل واقالطا

 | یطب یا ذیق و لج ر لاق رونل وا قالطا همدآ لیقویطب و رد هنسانعم مبرصشفلاچ هر ذیقوو رد واسمیریکذتو
 دی دشل |یا ذیق و ضبرم لاق هلوا شمراو هنسهج رد لح و لوا ندنض رم تدش کرولوا قالطا + هتسخ ل وشو لیقق
 | ذوفومضی رم لا رونل وا قالطا ه هتم شمرا و هنس هبت رم لجو لوا دوب (وفولا ) ت وملا لع فرشملا ضرما |
 رد هنسانعم كقک بوقارب قرلوا لیلع یمدآرب جدو هک بن € lk نول ا لع فشن ض راد دشیا

 اغ

۱ 



 ثداوح نوک اوکه دننز و مظعم (ذَْل) هيلع "۱ اذا هذح لاق ر ررلیعتسم هنسانعم كلتا مار او حالا هد |

 همدآ نادشاشح شلیا فوق و لیصح هرهددب و كي شمنچ یمهبرجت هلاع لاوحا هلغل وا فقاو هنولفو خرچ | |

 راچاود هبهریثک تایلب ذصم و دتبکحا یا برات ا هتذجن لا و بریا ذج لجر لا رونل واقالطا |
 e واركد هدنسهدام دلج هلی كم (ذجانم ا ايالبلا ةتاصا دق راض اذا ذج *نالف لا رونل واقالطا همدا |

 | تابن عونرپ هلص كيج و ىق كنم زمه (ناذحالا) ردیعجج كنس هلک ذلج ندنریغ كنظفا ارب ز روند هکبتسوک 2 1

 ضیا كنآ ردریث لا بیج هدرا ردا و بذج یضیح و نیل و لو و عفان تیاغب هلصافم عج و و م واقم همو هکر ددا
 [ ۳ جرا طا ھلو ی فا لیل یتعی رد عطقم ردتوا ییاود یرلکدید ینکی ه ود هکر دزاغ سشا یکوک كنعوت

 ۳ یسهلدتعم ترارح ییعب ردفطلم و ردعفاد هلعسهت هراغصیازحا و د وفن هن قلا رآ كن هدام سفن و هني لوضع

 | هایس رار د اغا تیتلح و ناغردلاب هدیکرت ردیب ّرعم یسراف نادکنا ناذجنا وبشا ردیج دا قیقرت ییهدام هلیپس
 هکردعج ندنظفل ةاذخان هلب رک كن همت یاخ و یصف كنون( ةذخاونلا ) ردلضفا یضابب رول وا و ضاب و

 | كنناصما یک هکر وند هنسالکو دوخای روند هن رابحاص ك رایک ین هنیفسم الم هکر دپ رم یس راف یادخاب |

 | هنزژسآ ارت رار دنالف ذت هلرقاقتشا لعف ندن آو رونل وا قالطا هد هنر رد راکدت اریبعتنادوبق رد رالزک و
 خاص یک ودفع نهادشوان نالوا ییکرت فص و یسهلک یادخان کوا ول جهت یدل وا نادوبف ق

 ۱ * رادم هشداسایدل واندرطخ جوم» هنمو ردشلوابلاغ هدنف رصت»یک هدعب یدا وان یادخ لصالاق ردکعد ۱

 لوالا بابل رم اذذن لجرلا ذی لاق ردهنسانعم كمهشیا هلی كنون (ذذنلا9* كرلادخ ان مدیشم روت وا نا ات ۱

  (ذوفنلا)و هاتف ی كنون ی افنلال روئلوا قالطا همفلب نالک ندزغآ دوخاب هکوعم ناقیچ ندن ورب فتو لاب اذا
 | لاقت ردهنسانعم عش واص توک هنفرط هوا هرکصندکدلشیا بونقوط هب هنس رخآرب هنبسنر هدنزو

  دوخاب كناشن ینیدنف وط قوا ذفن و ذافن و اهنمهصلخ و اهنعزاح اذا لوالابابلانم اد وفن و اذان ةيمرلا

 | رخت یر ندنف رط هوا وا هدلاح یفیدل وا هدورجما زونه یسوریکبویلشیا ور

 نوح ذافن و هبف هرتاسو رخالا قشلانم هفرط حرخ و اهف وج طلاخ اذا اذفن و ادافن ةيمرلا نم مهسل | ذقت لاق ۱

 هناسک هدنعا رصم» یناسک یننونحادرخت»+وبشا ردت رابع ندنسهکرح كلصو ءاه نالوا نوجا راع | هدنحاللطصا

 » اما ماع دلب و یمهصق كناه هدنعارصم + اهلاجا ة ودغ ةيع* تلحر + هکر د ح راش یک یسءهرسک كن ربع |

 ندنفلارا كتعاجرب مدآر ذافن و ذوفنو ردروئأم ندشفخا ماماو و ردذافن ید یسهع كناه هدنعارصم
 ح راشلا لاق مهفلختو مهزواج اذا موقلا نالف ذغن لا رونل وا لامتسا هنسانعم قش واص ورايا بوک یک قوا ۳

 | یاب یتح نچ رلا سصب دغ هلا هانعم هک صبا مک ذ غن دخاو دیعصیف نوع وم مکنا ال دوعسمنا ثیدح یف ةياپنلا قو
 دیعصل اءا وتسال رظانلاصب مهذفن دارا لیق و ینزواح و یتغلب یا یتذفن هرصب ینذفن ییاسکلا لاق مهاکم لع 1

 ردلمعتسهدکلیا | رج اواو ر ینام رفو رک هلتبسانمو رد هنسانعم كم ر وک هتوا ندناشن قوا هب رسک ك نه زمه (دافنالا) |
 توراتیتیرلقلارا نکردیک هدلو نوق لع قلوا ندرلنآ تورا و هموقرب مدار و هاضق اذا سعالا ىلاولا ذفنا لاق

 ڭكموقار , و مهطسو یف یشمو مق رخ وا مهنم .مراصاذا موملا نالف دقنا لاه , ررلصتسهنرانعتكقک بوی رو هد

 (نفانلا) مهفلختو مهز واح اذا موقلا نالف ذفنا لا ردلهعمسم هنسانعم كمك 4 ورايا بوش واصیکقوا ندنغلا را ۱ :

 لاق ر رولوا فصو هقرط نالوا ماع للسم هلتبسانموب روند هئیش نال وا رک هتوا بویلشیا ردلعافےسا ندذ وفت

 رونل وا قالطا همدآ نالوا رثّوم و یضام یبکو غرو هدنروما عیجبو دحا لک هکلښپ ماعینعی تلاسیا دفان قیرط
 (دوفنلا)عاطمیاذفان مما لاق رول وا فص و هنامرف و رکح نالوا عاطم و هروما عیج یف ضام یاذفانلجر لاق

 وونل واقالطا همدا نالواذفانو یراحو یضامتیاغب هدن ر وما عیج هدران وب هدننزو دادش (ناقنلا) وهدننزو روبص ۱

 لنت (ذفتلا ) عاطم یا ذیفن مما لاق رونلوا یتالطا هنامرف و مکح نالوا عاطم دوب هدننزوریما (ذیشلا) |
 | صام و ج رح ذغنم و هیفام ذافناب یا باتکلا ذفن نولسلاماق لاق و هذافناب یا هذفن مما لاقت ردعسا هنسانعم ذافنا |

 | هعس قالو هدنز و بکنم ( ذفتنلا إل هنم جراب یا لاق اه فن نالف یتا لا ر ردلعفم نعم لعف هکر دهنسانعم

 | ندبا لاصبا حرت د وخان حرف هناذ و سفن هدندب (ذفا ونلا ال ةعس یا ذفتنم هيف لا ر رد ردصمو و ردلبعتس» هتسانعم | 1

 | نارصا ردن رابع ند هج و ف و ناتانخ و نآّرصا هکر وند هذفان هکیل دن ییعب هع” رب ره رونل واقالطا هناماسم هلج ۱

 یعدم هدننز و لعافت € ذفانتلا رد ر د هلی ہیبط و ردزغآ ف مو رد رلکیلد نورب ناشانخو ر قالوق | ۱

 و و ا

 تستر همدآرب و ذجا ولب!دیدش هضع اذا یا بابلا نم اذن هح لاق رد تشک ورم یو |

| 



 | تست لوا و و ردهتسانعم قآ اقلطم ىأر ىلع قم هفرط هسک | لوق ىلع هفرط كلوا ندلا یهنسنرب هل وکس

 | ماعوهوا ووا هد نم نیو وا یشادب لاق داوای REA ه

 2 1 اقوى ردا :یشنالوارولبنآ ندلا نم ی و والطا شیر لياقه دلو |

 ۳ بکس قم روتا ذات ملت ولت یجر و

 ۳ ۰۳2 بالاف رب رابه نیکل لر نا عضووص دنرز وا بوقارب قسهلوقم مزولو نرخ ه هند |

 كئاب ویعض و ىح كنون (ةذبنلا) بيرلا وارهل ذبل لاق و اذیدنریصیل ءاملا هيلع كرتو هريغو رطایف بییزااوارقلا

 فن 5 سلج لات دیک شل هفرطر ندروکذم "یش هان لوا کایوک ر دهسا "ی لا دما هلن وکس

 یش لاق روند هب هنسنربتعهریغ شملتآو شاقارب ندلا ردلوعفم نعم لیعف هدننزوریما (ذیینلا ةيحان یا

 ۳ ودر هنسهربیشمز وا و امرخنالوا لصاح هاب هب وکو دادتعالامدعل قلمی ا

 : اا وابلات هدم ارش تلامرخ ذیفنو تامزوارجن هدفرح تبامن ن وسا وآ ندیادغب وهب راو ندلاب

 و ربا لقب ردهنسنعم قمروق بارش یک بن هدرانوب هدنازو لعفت نیا و هلرسک نهم

 یعع ی دو هدننزو ۳9 ضرایب رقلا ذبتنا لا ردهنسانعم ذاا ۳ هدننز لاعتفا دانتنالا هذا
 رطییا ELA MERE RE یی قلو ۱

 :بولآ ارنلوا تاریخ لها دواب ی اه وب ۱
 نا تخ ر نادهاز هک ایر كشا × ردشم د عاش هکهن رد | قلا ید یبهدا مارح لفط یسهدلاو هه اکو
 ۱ یاد ومنمربق ىلع مالسل او ةولصلا هيلع هللا لوسر لص ث يدل |یف و » ارهدا نمارح لفط دنکفا دسم
 قم رع هنا 96 رخآقیرطنم یورام الا دضعب و حراشلالاق +زوبقلا نم دیعب رق یا دونم رف ىلع

 دقلتآکر وئلوا قالطا هنس هل وقم یکیو نوبق نابل وا خاص هلک | یتا ی شان ندنغلش رآ ذونم و چ هیلع یلصف |
 انا هدننز و هلعافم (ة دانم ال ردهیعما ءاهردفدا ص هدنلاثیانعم هلبا ذومنم هدننز وهدیصق (ةذیبنلا

 نیش رفلا نم لک ريح اذا برطا یف شیلا ذبان لاق رد هنسانعم كماکچ هبناح رر یرکسع كف رطره
 ندقلق هلماعمدقع هلکم د اذکو اذکب علا بجودق و كيلا هذبنا وا بوثلا یلاذبناهرخنآ امهدحا الثم عسبلا ىف
 رای ر یتلثم هکوب یحدل وایم راک | ییو الثم نالوا هدند یدنکد وخاب راردبا قالطا جد ءاقلالاعی اکا

 نالوا دلكغا ةاصح ىاقلا هدعب بود عسبلا بجو كيلا ةاصلا تذب اذا دوخاب ردترابع ندکلیا

 ۶ ثیدطا هنمو رد شا وا رداص یعرش یهن ندنآ هلغل وا هد وقعمریغ ةاطاعم هروب نم *هلماعم ردنرابع
 ل ةيالاف لاق اذكو اذکب عسلا بج ودق و كيلاهبنا وا بوثلا "ىلا ذبنالوقت ناوهو + عسلاف ةدنانملا نع
 !مدنز و هسنکم (ةذبنلا ) عیبلا بج و ةاصلحاتذبناذا لوقتنا وا هلثع كيلایمر و بوثلاب هیلا یمرتنآ وا

 اج لاق ردشف وا هظحالم حرط تلآ هکایوکن وچ غیدنل وا حرط نوجا قمروت وا رونل وا قالطا هردنمو
 ردلاذرا كج هدبا دیعبت و حرط هکرونلوا قالطا هسان شابوا هدننزو لاذرا (ذابالا) ةداسولا یا ةذمنملا
 بد هشيد ترد نالوا هدنتباهن هل رشید هدضآ هلیصف كنون (ذجا ونلارل شاب والا یا دابنالا مه لاش ردیعج

 ۱ ا ذچاون لو یع ردشید ترد یناتحت و یناقوف رول وا لصاح غولبلا دعب ردشیدررب هالو دک یک
 را 1 رد یزآ یار یلعو ردیناتح یسیکیآ و یناقوف یسیکیا ردشبد یرویس هناد ترد هکرد راشبد یزآ ین عد

 حراش » ردذجا ید رفمر وند هنع وجم كسارضا دوخای رد هنادترد هد ران آ هکرد رشید نالوا یشانهدنراناب هتوا
 | یدل وا غلاب هنماکشهیت وق لاک هکه نسانعم هدشا غلب رارد هذجان ىلع ضع راب عو + یبننا ردح را لوا لوق هکر د

 : [ هدنشاب یعرکب یژکا رار 03 ید زا سرض اک | ن وچکنار دیا روهظ هدنماکنه دوج و لاکو غولبذجاناربزردکمد |
 | هحراو هنشايزو یلاعت هللا انلرسپ ناسنا هکردرا و ځد شيدر و رولوا عج را وربتعم لوا لوق سپ ردا روهظ
 هللا جون هینوکس كيج و یف كنون (نلا) زردی ریبعت یشید یزوق اکا ردیا عولط هدننب اهن لا ل رشید



 حایص روند همدآ ناغرغاج هد زو ثاحصح  ذامذلا )اب

ERRكنارو ىح كيم (درلا) فیرظیا یذمذم لجر لاق روند همدآ فی رظ هلبصتق كيم (  

 (داللا) هت رماذا لوالا بابلانم اذرم ربلنا ذ رم لاقب زدهنسانعم قموق هن وص نوچما ققشعوب یکتا هلن وکس
 نالوا م وقل ا قوفیتبح و قوقح موهوم یدعو یروص یفلا عنصتمو نزفالیکه نامز نارایژک| هدننزو دادش

 رونلواریبعت برشم مور هصحش یس هل وا هتد وم خصنا عنصتم ذم رطم یا ذالم لجر لاق روند هصح# |
 |ةلتاصق (ناذللال و هدننزوربنم (ذوللال عبرس فیفخ یا ذالم بلد لاق روند هناوبح كالا و تب ا |
 نال هلی وکسكمال و یصف كيم (ذللا ردرلفدا رم هدل وا یانعم هلا ذالم هدرا ون هلبا هددشمیاب « یناذللال و
 انالف ذلم لا رد هنسانعم قمگاس قارزمو بذک اذا یناثلا بابلا نم اذلم لجرا ذلم لا رد هنسانعم كوس

 نکردرکس یم تاو هح اذا هدب ۱ ىلع هذلم لاق ردهنسانعم كلبس هلا هنسفرب یتیرزوا كلاو خرلاب دنعط اذآ

 هلتعرعس لر هربدنوس بویلع رک باغلا ةياغ یتیرلل وق هلیهج و قمالو د م عسو هکمشنی یراقایآ هنعضوم كن رالا

 عرسب و قاحللا دی زم دحمال یتح هیعیض دع یا سرفلا ذلع لاقب ردیلاح كتآ لرکوب كس هکرد هنسانعم كمت رک |

 طلتخا اذا .عبارلا بابلا نم اذلع مالظلا ذلم لا رد هنسانعم قعشزاق قلوک ارق هلنیتعف ( ذللا ) هودع ىف

 ةيطع هنمتذخا|ذا اذکچ هنم تذلتما لوقت ردهنسانعم قلآ ششخ ندمدآ رب هدننزو لاعتفا (نالتمالا)
 هه ذنم وذم هم و لیعض كم یسلک ذمو رد ینبم هرزوا ممض ردلکد بکر م عب رد هطیسب هک هینوکس كنون و یمض كنم

 ی و رورج مسا یرلن و و رول وا روسکم یرای اضعب رانو و رد ینبم هرژوا نوکس ردف وذحم ندنس هلک ذنم
 نم نال وا 7 رج فرح هسیا یضام ماقم رکا زردی رج ینیرادعبام بولوا رج فرح هدنروصوب و ردا بیا و

 یک ةلبللا اذنم هت رام رارول وا هنسانعم یف هسیارضاح ماتمرک | و بک رهشا ذنم و ذم هتأ رام هکر ول وا هنسانعم

 یک کو ره یا مو ذنم هتأرام اعیج رارول و هن رانعم یلاو نم هسیا د ودعم رکا و

 هدنروص و یکن امو ذنم رد هیناث تلاحو هکر دبا یلو ع وف رم مسا یرانوب هکرول وا هاکو رول وا كم د مدمروک
 رارول وا دن رلانعم تدم لوا هدیضام و تیافو دما هدد ودعم و هدرضاح بول وا ربخ یرادعبام و ادتبم رایدنک ۹

 هتل الثم رددنسانعم نیب نیب هدنروصو رونلوا رابخا هلا رلیدنک ندن راپعپام ردرلفرظ رانو ضعبلا دنعو ۱

 تلاحو هک ردا یو هیلعف *هلج یرانو هکر ول وا هاکو ردهدنکبس نامو ناقل نیب و ین یوق نام وینو

 ردبا یلو هیعسا *هلج دوخاب ردشملوا دراو هدنعارصم » هرازا هاد تدقعذم لازام + وبسشا هک رد هثلاث

 فاضم هب هلجج دوخاب ه هلجج هدرلتروص و ردشلوا عقا و هدنعارصم + عفای اناذم لاما یغبا تلزالو + هکهت ]
 ر دقت نامز فاضم هب هلج رد رلادتبم رایدنک هدراتروص و لوفیلع ررول وا فرظ قرهل وا فاضم هنامز نالوا

 هدننروص نینکاسءاقتلا یدا ذنم هرزوا روکذم هجو یلصا كنسهلک ذمو رارول واربخ هرابدنک ل وا و بو وا |

 "هدعاق یدیسل وا هعض یسهکرح لصالایف رکا یکم وبلا ذم ردنا تلالد اک | یراعاجرا هب دعع ینلاذ كنلقفل ذم |

 مسا رکا یمهلک ذم ضعبلا دنع و رارید ذینم هدنرغصم هقشب ندنو و یدبا مزال یعوجر هب هرسسکه هجوم هدرظم

 موبلا ذنم هلبصف كرالاذ هحهاکو رد هلفتسم اهسآرب یتعب ردلصا یسیدنکه سیا فرح رک او ردذنم یلصا هسیا

 یسهلسق یط هللا نم نالوا رج فرح یلصا ردبکرم یسهلک ذنم لوق یلعو ردیبم هفیفخت هکزارید ویلا دمو
 ردشفلف موعضم ىم نوما هج وازم هلاذ ةع بونلوا فذح واو ردیسهلک وذ نالوا هنسسانعم یذلا هدنتفل

 نینکانس عاقجا بونلوا فذح هزمه افیفخت یشان ندلوادن تژکر دبکر م ندننس هلک ذا هلبا نم یر یلعو
 ناموب ذم هتأرام سپ ردیس هلک اذ نالوا تراشا مسا هليا نم یلصا ضعبلا دنع و یدنلق موعضم یلاذ نوما |
 ررزصتم یکت و ج ورخ ند هداحو فسعت یوم كن هدورسم لاوقاو ردهدن ردقن ناموب تقولا اذ نم لوقا

 رونتد هنسالعاو دیج دوخاب هنصلاخ دوخاب هنسهزان لوق ىلع هلاب ضا كب هلا هددنشم یاب ( یدال |

 (ةیداملا) روند هٌ رح تلآو هحالسس هلم بابو ردیسابل كنج هکر وند ههرز نالوا كزا و مرن و یک یلاب هناا |
 ىظفل عرد ةلهس ةنيل ىا ةيذامو"یذام عرد لاش روند ههرز نالوا فیطلو مرن زستنوشخ یخدوب هلاسه

 es دالا هنانعم رخ روند هبددای دام وردشل وانە و مرز وار وك نهج ز هاعا وا تا 8

 أ قللنا نسح یا ذام لحر لاق روند همدآ تبعص نربش و سفن هریک اب و لکنشو خوش برشم زانو وغ

 (ذییما) ردهبف روظنمو لوقنم نددابع نا و و ردیعا هفناطرر هدناتسدنه هل رسک كم (نیلا) سفنلا هکفو |"
 هک نونلا لصف س لا كنابو یصف كنون (نسنلا) مگ[ نونلا لصف ]9 ردیدا هدلبرپ هدنبرف هدلب مان دز هداریا هدشنز و ریما



 هلزاز (تذمذلا ) 7 ملا لصف زو ردعاشرب ناذول نززخ ردنداعما هدننزو نالس «ناذول) ردمالسلا هيلع [ef لا لسن و

N دس 
 أ ثبثف ائبش بولوا ذوخأم ندنسهدامذل نالوا هنسانعم ملا فا رطا لکا مرگ هام ه.هدایز یان هدننروص

 ردقاوهراعسا هنوکو هچزکر ول واشاوا فرصتهذیلت ندهد  راعتسم هدکلعا لمت هلیفارطا یعبانصو مولع
۱ 

 : فذحذيمالتلا مالتلا كفلۇملركو تان ره اوج لزک هکیدلاق و ردقتح هزز وا دورسمهج و یسل وا هیلصا كنا نکل

 ماا داعش شهب یردارم ردو ج دءاب ارز ردندنلبق ءاضتکا رصح هلاذ نامه ین وذح هدنرال وق هلاذ ۱

 ةعاضم لاب رسو * وبشا كن همس نم نالیغ هلهحازا ردراعشا نغیدلوا مرم ندذیمالت هلغل وا دراو هدنناونع | ۱

 1 كات هدرانوب یکی غیدلوا هدنعارصم » مالتلا یدیاب علام ا لثم # و هدنتیب + مالتلاعنص اهکش زرحادق + سالدا

 ڈا هکهتن رول وا خرم ندذیمالت هر وکه صف ورد هنسانعم غیاص و مالغ مالتهروک هرسکر دب ورم هد هل يڪ ونربمک |
 ی رصم + ابح اهکبانسیک ذت امناکف *وبشا تاذک ردیج مم لزانملا یظفلانلا هدنعا صم × ناباف عبانع انلا سرد

 | هصالخردل وبتمرغو ردیشان ندرعش ترورض راهخ رت هن وکو وردکم دبحابطا ران هکر دیج رم بحابح یس هلکابح
 1 وام هب یرهوج ځد فلؤم بودن اتد هدم یره وج يام ر هنتر وص ردقو قیلعت هي” ردیل اذیظفل ذیلت

 1 ینیدلواطتتسم ندموس ر قاس سپ + هنع هللا ز واج ردشلعا تد هدم” باب و وهسهدلاذ باب یشان ندنکلاهتلاکهلغلوا

 :و هلاذیلت راصاذانالفل ذلت لوقت رد اوص یتاونع هذلدننزوهجرحد بولوا اطخیناونع ذلت هدننز ولعفت هرز وا
 نام ایقاوسبح + اهنافذق ىلع دیمالنام و« عاش مان تلصلان ةيما هلج زا ردشل وا درا وهدامدق راعشایظفل
 هدنامنلا باتتک یروندلا ةفنحوباو ردشلبا ناب هلبترابع هکت الملا ینعی مدا ذیمالتلا نا وندح راشو عقاو هدنتیب »دعوت
 ,تالذکر دشلنا ریسفت هلین رابع عانصلا نالخ ذیمالتلا هدنتیب + ابشفا ول ول ذیمالتلا ولحم اک نموتم ولج ءالاف» كدب

 ذیمالتلا عملا و مدال ذیلتا و ةعنصلا معتم لا ىشيرمش حراش هدنلوق « ذیل یذاح هتدج وف * هدر رح تاماقم
 ٠ | صخثاوه ذیلا هدنحرش هعبرشلا ردص موحص یلچ جاو ردشللا حرش هلیترابع مش ذیمالت لعلا ةبلط و

 .هلابعف نوکیو دعم لک ایف هنم اهن تح ةدم مرے هربغ وا الع تناکء ا وس هتعنص هلعبل عملا هسفن س ىذلا

 زکد هدالاب یناونع لکا نکل ردفج هوا درک اش دارم کر دشا فیرعت اعماح هلی رابع ةنولعم ةزجا هل يلو

 قلا لهال نكي ردتلا اذهو یدیشغل وا صیصت یغیدل وا مه هکر ون وا نظانعمر یکتراشا هذخأم نانلوا

 ؟دابللا) و هلیئالث تاکرح كمال (ناوللا )لو هلینوکس ك واو و یصق كمال (ذوللا) نب رک اشلا نم نکو اهذخف
 | وا قفص هکر د هنسانعمقفلفاص هدندرآ وقفل هدلوط ب وروتک هان هب هنن ر هللا دب اه اپ ی وا و ندننر واحتمال
 هنسانعم هطاحاقمالباق نف رط ره كئیشر و نصتحا وه رتسا ادا اذابل و ةثلثماذا ول واذ ولذ ولي ی شلابذ ال لاق

 :البجاذولب مصتعا لقب رد ردصلابديمسترونلوا قالطا هنبناج رب كغاطذولو اب طاحا اذا رادلاب قیرطلاذال

 همی یداولا ذواف انلز لوقت روند هن رب جاغروب كن هردو رونل وا قالطا هنسهروچ رادام اراد كغاطو
 a هرر یدو هدننزو هلعافم (ةذ والا رددآ كغاطرب هدنع : ذول و رولک ذاولا یعج

 وال لاق رولل وا لاعتسا | هنسانعم كمکیس بونل روخ وا ندهسکرب لاو هک الت هذال عن ةذ والم هذوال

 ردهنسانعم تفلاحم و ةيفخ ىف هنع هلودع ناکاذا الا اذکنع غار لاق الو ساضالا ىف لاق غاراذا اذاول و ةذوالم

 8 ۳ ,Ge ممضعب ذال اذا موقلا ذوال لاق ردهنسانعم قفعص هنرب یربو هفلاخ اذا هد وال لاق

 تلآ هکه لرسک كيم (ةذوللا) و هدننزو ناکم (نالمال طاحا اذا هبذالا لاقت ردهنسانعم هطاحا یدو هلن ۳۱
 برصو راصحو هعلق ردنرابع ندنیتب لع قج هبل وا الا هکرونل وایالطا هلقعم ویصح ردشغل وا لیانت هنلزنب
 راکذت (ذاولتلا ) یکه ذ والم رد هنسانعم كفل رک بونلروغ وا ند هکر جدو هلبصف كمال (ذیناذولل ) یک لابج

 یا ذا ولت مهل لا ردع هدروبزم یانعم و ردندر داونو و رد هنسانعمقفعص هنر یر را هسکه چن دوب هدننز و
 روند هنسهیحات ته لوا "یشلا ناذول و ردعضومرب هدننز و نابه» (ناذول ) ضعب مهضعب ذولپ ةذ والم

 مج رونلوا ج هدنراید نيچ ا شاق رب رح یزمرف سنجرب (ةذاللا) اهتیحان یاةدلبلا ناذولیف لزن لاقي
 لزا هداغ هلا هل ٥# لاد دال هدعطاق ناهرب ٍبصرج اریرح بو وهو ةذال هيلع و ءاجلاش رولک ذ ال یسنج

 ندا ذالو بولواو لوا ارهاظ هلغل وا حرصم ود رد هانعمو ید هدب عو سسفم هلا ابد شامتشوخ و

 لذولم ذوالمسپ روند هلاقشپو 4 هط وف ردیعج هار م هکر دلمتسم هنسانعم رز أم هلیصتف كم (د والم لا)ردب رعم

 حوت ن ماس نا هات دواو (ذوال) رددآ مضومرب هلیخت كمال (یصطاذول) یک دواشم و ذوشم ردیعج |

 هدننز وریما (نذلا) وب ممکر شو (نینلل ) بک ادا ةدهذم لحرا د ذمذم لات رب همه كوس نالي و

 و



 و
1 

 ° لتا 4 "ذتلاو ء ذتلا لا ردهنسانعمقل و هزعلوخ ی هنسن ر هد ران و (ناذلتسالا و هدننز و لاعتفا (>اذتلالا) 1

 ا نن

 a BÎ اذانالف ذج لاق رد هنسانعم كعا كليصناد راز رازکع ونا پۇ هرکصندکدلرروا|

 اذا هذ لاق ردهنسانعم قعالی لا لدو هضحاذا هذ لاق ردهنسانعم قمردنق و "م یطعب نا ا ۱

 ةباد لا روند هراوط ندا لک | بورا وق هل راج وا یرلشید هلغملوا هصیق رارباچ هدننزو بارح (داملا)

 كمال 6 2 لا  هنسانعم ءارغ روند 4 همردنق هدننزو پاتک (ناحلا )امف مد مدقع لقبلا ذخأت تئاک اذا ذال

 . رواک تا ذل یعج روند هزم هدیس راف هکر دهنسانعم قلشوخو داد یتعی الا طی هلق كنهددشم لاذ و |

 هجو لیا ارم یردشزوایمشراص *یقلا ذ ,دمراستاهنا و ربنقت هترابع الا ضیق : فاوم |
 | بیرقاکا دوخاب هوهشیسهدامه ذل هکر دح راش » رول وا كمدهزمو یتشاچ و قلشوخنو داد ء دل ءرزوا فرامگم |
 هلاس ندعاحوا تیفکو و رد رلکدتا ریبعت قلشوخو داد هرزوا روک ذم هجو هدسکرت هکر دع وص وم هناتعم |

 هلا عج و شا فل وم و + یدلیا ریسفت هلاونع لالا "دصفل ؤم هلغل وا لصاحهدن ال وا جارا اچ قخاو بولوا

 (اذلا) هنسانعمرخ رونل واقالطا هنهداب «ذل و رول وا یضیتنكتعاشب هکلب زل وا یضیقن كل دل ہلکا ناس |
 ةداذلو اذاذل ه ذلو "یشلانالف ذل لاش ردهنسانعم قلو هزعشوخ و ولداد یی هتسنرب هلك رامال (نداذللا و

 .اذیذل راص اذا "یشلا ذل لاق رولوا مزال هنسانعم انعم ىلؤاەزىشوخو ولداد هنسن رب و ادذل هدح واذا عیار لا بابل انم

۳ 

 روید هثیش روش اوج و ولداد هدننزو زما (دیذلا) زوڭ وا قالطا ه وقي وا هلع كمال ( دملا اذ ذل هدج و اذا

 ۱ توالحو هزم هرزواروک ذم هج و تذلهدیس رافردصاخ توالح و مام تذل ردلکد یموهفم توالح قلولدادوب
 ۱ و ذل هنسانعمرجخ رون) واقالطا هب هداب ذیذل و ردیفدا مع نشاج هدیس راف هکر دعا ندنذل مطو ردفدا ص ینیریش

 | هغودلم یدانسا تذل هکو ا ذبذللا و ذللا برش لا هل رسکك مال رولکد اذل و هلیعت كمال ر واک ذل یعچچ

 | لجر لا روند همدآ كالاچو تسد هرچو تسجهدلعو راک هدننزو جالخ (نالذللا) ردندنلببق قالطا ےس

 قمل وا ذالذل مدآرب هدننزو هلزاز (ةذلذللا) رونلوا قالطا هدروق ندعابسذالذل و هلع ف فیفخ عیرس یا ذالذل

 هشزوم رها( ة ذلالا )رد دآ عضوم رپ هدنب رق هن دم هلتفاضا(( تلم هضورالاد الذلراص ادا لج رلاذل ذل لاقت رد هنسانعم

 ن وذخ آی نب ذلا فلؤم+رد رل هسک نالوا بایافص هل رات ذلو ق وذامن اد كسان دا رم هکر ون دم رل هسک ندا ذخ | یت ذل كسا

 .هدارو یتسهلگذل نالوا لوص وم ےسا كن ره وج و ردعجار هسان مجری هرزوایتداع اکمل لا ربسفتهلبت رابع معدل
 یرکد عض وم هحل وا تغل هدنظفل یذلا یس هلکذل هکر دراو ردیاب لت هم یعض وم كنا ارب زردیشانندمه ویرکذ

 CSG یو اظنلاو هابشالاعجج راهلوقموب ردبسانم قلوا لحو | 1
 | باح مالت هدیه باب فام هکر د د مجرم + مل نعم لجرلا ذل لاقي رد هنسانعم كلغا لکا هلا غ فارطا هکر دف 1

 قحا ر RA مالتو و یدلیارکذ یتسیریغ ندهداموب یرهوج ردکعد ذیمالت هدننزو

 | هنسهرفح لماکلا ةوفه نکیارول وا زادنا فرح هیرهوج هور ریغنم هرزوا یتدام وید ردندلاذ باب لوا ق

 | هسیاهدنازرکا و یداولغل وا رک د هدنلصف ذات هدا روب هسیا هیلصاییات رک اهدنروصینیدل وا ندلاذبابار زردشءثود ۱

 . زادنا كنس هیرهوج كر هیلنا ضرعت هنعرف و لصاهدنرب كنهئالث لاحموبشا یدا مزال یی دنس هدا ذلوبشأ ۱

| 

 | هل رابع ذی هدجحاو عابالاومدحلا ذیم التلا هلت دا ذلت هدب رعلاناسل هکیدلاق * ردباحلانم یسلواض تعا | ۱

 .یدرک اش ذلت هزات هدناب هج رحد هدیدالا اشم یرشخزو × ردغلیا نت یوا هیلصا كنات هلکلیا نام |

 | ىظفل ذیلت و ردشلنا حرصت یفیدلوا هنسانعم تلد رك اش هذلت و بول وا هبلصا ءا هلکثا تس : هلناونعاروادرک 1

 | سپ ردشلنا رکد هکنناونع هلثم زالو هلا ههم یا ز هرکصندنای ینکیدلکه ذمالت و ذیمالت یعجیوریسفت هلا دک اش

 هنم وت قلوا یججا مسا دوخ اب داش یسک یخدهذمالت هل اه تانعج هکیدلاق و رول وا لیلعف رخ ا ندهذلت لک

 لواردهلبا یاز و یرسک نت کی لوق ردهنسانعمذیت یخ دزاطت كانمشخشزو رد لب سنک كنا لیلضو رد به ۱

 | یبشر و فرصت ند ةد بول وا هئسانعم تراشا هلازوک زللصا ردهدنازیات و ذوخ امندزل ردرخآتغلا |

 یرخا دعب ة رک یدنلوا قالطا هدرک اش وذخا زالت ندنآ هلغغل وا لامعتسا هدنسانعم كلا بلط یرخا دعب ة ما
 | لتبغ یوق یلواب + هدنسهلمهم ٌهبلاد ؟هدیصق لاش مان تلصلا ن ةيما اذدعب ردیتبم هنسهقالع لیصح و بلط

 | تلاد هدهداموب هتسانعم مداخ ردلعافیما ندهذلت هکر دهنسانعم ذلتع زلم ی راش هدنح رش كنعارصم + دلت و |

 هدنروص لامشاو و رول وا هلقتسم تغلو بول وا هیلصا ءا هروک هکوب سر ردشلنا ناب ود ردتغل هدهلبلامه| ۱

 هم لاذ و ردم ولعم تبسانم رد هنسانعم ل طی هکرول واذوخأم ندنسهدامدل هروک ندیالج ه هدایز یات |



 ہک فااکل ۱ لصف ژق

 چم اللا لصف ا»-

 = ۷۳6 رب

 | 3 وا رول هدرکتسع هایم هذاش ۳ رونل وا قالطا هراردا كنج لها هلتبسانمو یوم وا

 . ناه یرهسک یکیدروک یزوک ردرداهیو عیجش تیاغب هسک نالف رابع هلبا هقالعوب رونل وا قالطا هصاضشا
 طی ردندناریبعت ص وصخ دیفنوب و هنسانعم آر نملتق عاش ارپ د ةذاقال و ةذاش عدیامهدرپ كجه درداریشعث عطا

 شوق ٹالذک رونل وا قالطا هضاب ندا روهظ یشانندکل ربپ دن رالف كنف رط یکیا كشاب هدننزو ناهز ( نام )
 نالیکود ندراهنس راسو ندنکلی قوانالیقرق هلبعض كفاق (تاذاذقلا) روند هضاب نالوا هدنرادانق كنعسف
 رو دت (نذشعلا ژ ردرا رکت هل وا عج كنهذا ذق نانل وا رکدافنآ وب هکرب رد حراش »روند هرات رق

 تل نم هدننزو نیبمسک (نیذعشقلا ) ردلوقنم ند رهزاوب و یدنل وا نایب هد ه۵ هکر ديف دارم هدنسنناعم

 تموخباب هن را هد وک كنف ماب هکر دیعما كجو رب هیبش ه هلهک هلنیتصف ( ذلقلا ) هنسانعم ءاعم رون د هکوک

 هغرقص هدننزو هحرف (هذلقلا) لو چ شب ندهنکه کرد راک چرت خر هونیکرت زا ربآ هکدلنا لاله
 كفو ىعط كناف و یعض كفاق ( ذفنتلا إل ذلقلا اه قلع دق تناک ادا ةذلق هم لاق روند ه هيب شعشوا

 كنه ودوروند هب هرافذغنق و هلبااه رد هذفنق شن ومرونید هنککر ا كر وناجنانل واریبعت یی رک هکردیعما مش
 و روند هجاخآ تبان هدنطس و كفلفوقو زوند هننخب موق سکوی شي راو روت دهن رزوت

 هلااه (ةذفتلا ) ردندربخا یانعم حض ومیرلکدید جا ردلا ز ذفنق هروتب رات واقشمراص هن رب یرب و قیص

 درک هلکنکد همدا رب هدننز و ج رحدن ( ذفنقتلا زا رددآ وص رب هدندرو یتعاج ريغ ون هذفنقو یدنل وا ر 1 د

 وا و ردیعج ك ذفتق 6 زفاتقلا و ذفنقلا برمضباک هب رض اذا اصعلاب هفنقن لا ردهنسانعم قمروا یک رروا

 | هرهبت یرویس یشاب نالوا هدرالو ضعب دوخاب هننرانغب موق هجنوزوا لوق ىلع هراغاط قاب وط نایل وا

 ۱ و نالوج ینرطره باویموپ وا یریک ی نركز راب ینو ( لیلا زن  یوتازا

 شر او TT چچ "شا * ناتیفا نم E ابا سی + نشا )راش مان

 یک تسک هکر دیعما كشاط عونرب هدننزو ناتک ( ناذکلا ) <+ فاکلا لصف وی

 ۱ سس قماغوا هغلشاط نانل وا رک د هلبرسک كنهزمه ( ذاذک الا ]) رونل وا ریبعت یکفوک

 ۳6 ذکلا) رد ةن انعم ءلذش تر قلیزمرف كن هدنزو هلزاژ 2 ذکذکلا) نانکلا اوراصاذا

 کلا ) نشخ اذا اذک *یشلا ذک لاق ردهنسانعم قلوا ترس یلتوشخ هنسنرب هلددشت كلاذ و
 ر نالوا لزا هنن رلتمضحمالسلا هیلع و انیدنیلع ین یس وم هللمسک كفاک (ذا ولکلا) ردتغل هذنظفل

 ِ رد کیا یضرعو عارذ ج وا لوط بهذم و ندنجاغآریشج ردهنیکس ةف ودنص هکردیعآ یتو ات

 كفلا ویعف كفاک (یذا واک ردیس هسنک ك ن هیهاد و تفآ (ذا واک ما) رول وا یربعروپ ف ظفل هلتهج وب

 قو ا0ا( ناکا ردیعما كضرارب هلق كفاك ( ذاولک زا ردیدآ هبرقرب هدنلفسا دادغب هژیدم و |

 عض مهجیاذانک لجر لاق هلوا نیکرچ و یریاو رود یکیرازو لوغفم و یتیچیزو هکر شد همدآ
 اب لوق ىلع هنسهروج كت راج رف ندنرافرط هرشط كن قلب وا كناويحو ناسنا ( ةذاكلا) جبق

 شو وقرز نی نیس و اردیدآ ه رقرب هدنساضق دا دغب هذاکو ردذاکی سنج عج ردقج هل وا تا ابق هکر وند

 وب ید هدنزو نارکس (ناذوکلا و( ناذاکلا ) ندنداروا یداکلا دج نب قحا ةيا ورلا قووم
 عمك درا هروک ذم وضع یراک دد هذاک هطوفنالبتوط هد هدننزولیعفت (ذب وکتلا) روند همدآ زو

 هن راهذاک كجرف ناویح و ناسنا ندبا عاجب ذیوکن و ذکم رازالایاوهو ةذاكلا غلباذا رازالا ذّوک لاقت
 روا هربد هاکنکد و بکرا بناوج ف نعط ناکادا مک الا ذ وک لاقت ردهنسانعم كمردشترود نب راناب
 ر راکچچ هکر ددا رصشرب هلا هددشم یاب ( ۍذاکلا ) هربد ف اصملاب برضاذا هذ وک لاقب ردلمعتسم هنسانعم
 الغاب رول وا وبشوخ تیاغب یچچ و هیبش هنجاغآ امرخو تبان هدناعودنه دالب رچش وب رونل وا بیبطت ناهدا
 ۱ رارداریبعت یوص یداک هلا هلم لاد رارروتک یتیوص ند هکم جاج رار د یذاک نهد هسنغاب راردنا هيب رت

 __ | بابلانم اذگماعطلا ذط لاقب رد هنسانعم كم هنسن هلي وكس كيج و یصق كمال (ذحللا) سه ماللا لصف ]وه
 كن رد یریاچ راوط و ءادتنا یراذا اما ذج لاق ردهنسانعم قمالتوا زونه یریاچ راوط و هلکا اذا لوالا
 فارطاب هلک أت یا "الکلا زعلت ةيشاملا لاق دولا نقلوا همی كب راچ هکردهنیسانع قالت وا هاب راج وا
 ۱ هقدر هلن دنک- و ایی اینا هلم ذخا اذا مازا لا ردهن سانعم قلا هخزآ نج لمنو و ناسا

 (هرکسندکدلرو) َ هویت



 e ۷۲۳ رب ۱
 | هذطف لاق رد هنسانعم كلا عنمورج ز ند هنسنرب ین هکر هلینوکس كناط و ی كناف 6 ذطفل ردقل وا هلا هلم |
 كن رو هنس ر دعوال وربخأتالب همدآ رب هلن وکس كمال و ی ك ناف (ذلفل) هرج زاذا یناثلا بابلانم اذطف هنع |

 | ءاطعا اذا یناثلا بابلا نم اذلف لالا نم هل ذلف لاق ردهنسانعم كمرب و ندروغوارب دوخاب كمرب وقوچلوقیلع |
 | هنسانعریعبلا دیک روند هش ركج كنهود هلك كناف (ذلفلا) ةعفد هاطعا وا هنم كاوا ةدعال وریخأتالب |
 :ةحراطم وذ نالفلاش ردذوخ امن د روب زمیانعم هکر د هنسانعم كليا یل زا دنافرح هنانز هدننز و هلعافم (هنلاف۱) |
 نوتلآ تا ذکر وند 4 هراب رب ندرکح هلن رسک كناف ( ةذلفلا رب نهح راطب یا ءاسنلا ذلاش ناکاذا ةذلافمو |

 دالفا و هدننزو بنع رولک نلف ورد هرز وا از حرط هکردذالفا عج رونلوا قالطا هنسهراب تیا و شموگوا

 ثیدح فو ةيامنلایف لاق ردشطا تراشا هب یتآ ثیدح هلکنوب فل وم + رونل وا قالطا ه هنوفدم زونکض رالا |
 (نالوفا 2 و (ذولافلا]) ابف ةنوفدلا اهزونک ج رخت یا هک اهددبکذ الفا ضرالا وتو ةعاسلا طارشا
 دف ززو نا كحراش × رونل واریبعت دالوب قرهلوا یسراف و كيلج هکروند هنککرا لر ومد هلم كتاف

 رای رهش الفرو هذولا کردیا كناولح فورعم ذولافو + یهتا ردفرصم ندنآدولافو را رم الو
 ع غ نهو طارط سم ردف ورعم یاولح هکذولاف هکردشعد هدیلاما جاحز هکرید جیم * رد راکدشا ریبعت هتلپ

 ردموسمم هرزواقلواین رعمیسراف هد ولا جذولاف هدره نمو رددلومقذولاف وی جذولاقاما رار د ځد صا ولو ۱
 .هدننزو لیعفت < ذیلفتلا ) ذالوفلا نم عبط دقراص اذا ذولفم فیس لاقى روند هنلآ شلتکچ نددالوب د ولفلا) |
 تاب رب ندنلام كمدآر هدنز و لاعقا (ذالقالا) هعطق اذا |ذیلفت هذلقلاق رد هنسانغم كلوب هراب هر یه |
 | هكر ديب رعم یسراف ذياب (ذیناملا ةذلف هلام نم تذخا یا لالا هتذلتفا لوقت ردهنسانعم كلعا ذخا رادقمرب و |
 كناورش ون یتعی یرسک وبا هدننزو باغ( ذابق آل چچ فاقلا لصف روند هن رکش زین و هنساولح شماق |

 یکنادقوچ شلوبانف (فیذابقلا) ردیدآ عض ومر هدننارت خب (نایذابقا) رد لب اهلم#*لاد هدیس راف هکر دیعمایردب

 | ةیذابق ةطنح لاق رد هلبرامتعا فوصوم یثینأتو رد دزنابز حد یدامو یجون هکهتن رونلوا قالطا ه هند
 | یی نخ اچ من اتم مهسلا شیر روند هنکلی كقوا هلیددشن كلاذو یعض كفاق (ةّدقلا]) ةّيدر ةقتعىا |

 اوون هندناج رب كنجرف كن هقان هّذقو هلبرسک كفاق رولک ن ا ذق یعجج یکٹ وغرب روند ه هرب و هدننزو فرغ

 رب راعش نالوا دوهعم هدنرانب بص لافطا هکرد هلکر ء دقو روند هنغال وق كت آو كناسنا ورون د ناتذق هنناح یکیا

 . ردرافرصنم ريغ ناذق و ةذق رازد ناذقو ناذقو ةذق و ةذق رب راعش ادبعل هدنرفداش وا ولب كولب یعل مات

 .( قلا ) یک ٹ وغرب روند هب هرب ځد و هدننزو درص (ذذَقلا) زد هنسانعم نیقرفتم هروک نایب ثكحراش
 بوقرق یتفارطا كکلی و هب ةذقلا قصلا اذا مهسلا ذق لاق ردهنسانعم كمروع كالب هق وا هلي كفاق

 هف زحو هفارطا عطقاذا شيرلا ذق لاش رد هتسانعم كلا تخادر هرزوا قلوا رار و زود ود یفرطره و یهرکد

 لاق و هب یراذا را ق لاق ردهنسانعم قمتآ هنسن ظبلغو یتاق هیبشاک او شاطو ةيوستلاو ر ودتلا وكن ىلع
 | كنهزمه(ناذقالا ) هذق برض اذاه ذقلاق ردهنسانعمیمر وا هنغلا راكخال وقیکیا ندنفرط هسک او ظیلغ لکی

 زسکلی و روند هقوایلکلب ( نقالا) هةذَلا قصلا اذامهسلا قا لاق رد هنسانعم كمر وک تالبهقوا ید وب هل رمدک

 یاشیمال وفا هلامنول وق هنم و هيلع شی رالیا ذقا مهس لاق و شیر هیلعناک اذا ذقا هس لاقب روند جد هقوا |

 دفا ےھس لاق هيل وا یغچاقو رو هدنرب رالصا هکروند هق وا شلونو را وه تیاغب یکن الی و موقالو لام وا یش
 رونلوا قالطا هغاجم و روند هتل آ كج هدا تخادرب ینکلیقوا هلرسک كيم لا ) غیزالب یربلایوتسلایا |

 روند هنتباهن كر یکیدت لیق هدنرخوم كشابو روند هننیبام كغالوق یکیا ندنفرط هسک ا هدننزو د ره ( لا

 روند هیت رقو ه یتنسک نالیسک ندنفارطا كنهنسن راسو نوتلا هدننزو همام (ةذاذقلا) رددآ عضومو ذقمو

 شفاواه وسنو مظنت بولقرق یرارب نوزوا كنجر و كنجاصو رونل وا قالطا هثیش نزم هدنز و مظعم (ذذقْلا
 تفاطل و نسح هلتخادرپ و هوت اقلطمو رونل وا قالطا همدآ نالوا هنیهلا فیفخو تسجو روند ههسک

 (ةدذقلال رونل وا قالطا ه هنسن نیم دوب (دوذقلال روند هتساریپ هدیسراف هکرونل وا قالطا هن هنس شو |

 ةر ودمیا ةذ وذةمو ةددغم نذا لاق رول وا فص و هغالوفنالوایمرکد یکی شغآ (ةذوذقم الو هدننز و هیظعم|

 بوشودهروتچر باب ه ی وقو دعص اذ! لبا یف ذقذقتلاق رد هنسانعمیمتچ هرباب و هغاط هدنز و لزازت (ذفذقتلا)

 هنشاب یدنک ةي ور البزسربهر و دشرم مدآرب و كالوف امف عقو اذا ةيکرایف ذق ذقت لا رد هنسانعم قلوا كاله |

 ولکلب (ةداقلا) هسأر بکر اذا لجرا ذق ذقت لاش نوسلوا یونعم رکو یسح كلرک زدهنسانعم كلا كو
4 ۳ 1 

 ب فاقلا لصف ح



 چ ءاغلا لصف لوس

رد رک ذم هدانعموب دن زر او لا رمز ناب هدهب
 ا فو « یمتنارد نمت یسانمم رغناررز 

 | (داذفل الو هدننز و یدارف (یذاذفلا دبتسا ادا ذ ذفتو 4 اوشا لا ردلمعتسم هنسانعم قل وا لقتسم هسأر ۱

 لاد نال وا پاوسج ەد زاب لوق یلع ردهنسانعم دهرف درنو( رفلا )و لبه كن ن ىح ال یدنل وارک ذ

r و 
 | خرطاةذذَغ تلاس لاق روند هن را ظبلغ نالواهدهراب هلبصق كنيغ (ةذيذغلا )ع رسا ارس لا فو لا غا لاق
 نوسل وا هسرول وا هدنسهربن لدسج هل وا ردنا نالبس بویلشپا عطقنال هکر وند هتحارج لوش ( داغ هندمیا

 مرغ هلال وا ثعابو ثداح اهن زا وا عطقنم امطق بول وا هرزوا نالبس یتبوطر ماد هکردیدآرمط رب هدزوکو
 هدانهدن بول وا ثداح نابجر هدنراکپ نالواهدنفرطنورب هلزوک یژنک ایر رول وا هلتهج یکیاءابطالانیب راد

 SE کام ث وف لزوک یسیو و ردا تدوع اماد یک نابچ ۍراکدد ن المو غرف ردا نالیس هدقدل وا حمم

 -  ذاغوردعسا یک براغ و لهاکهدراانعمو داغ رول وا ندنفعض كنسهعضاه رداجاضنا ین وطر دوخاپ ندنفعض

 قیهدلق هدنسهب كغجوج كجوک هکر دهنسانعم "ییصلا ةعامر هل اه (ن داغلا) ردهنسانعم لاردا و سح

 ردشل وا تک اسندن و هدن ابلتعم فلؤم نکل * هدننز و هب راس روتدیجد هذاغاک کهن روش درب قشمو یراکدد

 قمار ص هتوا یر مدننزو لزازت(ذغذغتلا) هصقناذا هنمذغذغ لا ردهنمانعم كاسا دز وهل زز (ةذغذغلا)
 | ندکمع E gp لوش هلیعص كي راغل البث واذا ی ظلاذغذغتلاقب رد هنسانعم

 دن زو ةيدنغ (فیدنغلا) ردبفدا رعو هدننزو ظیلغ (ذیلفلا )ءال افاعي فویعیا داغمريعب لاق هلو ردبا عانتما
 8 وند هنج رګ توص هدزاغو (دناغلاز هب یدنغ نعم هب یذنغ لاق یدنل وا رک ذ او

 ر ال ردل وج ههحماشم هرزوا یتداع یاب هلناونع توصلا رخ و قلا كل وم × ردقج هل وا ىا

 ظد یا ناذبغ نالف لاش روند هتسارف بحاص نالوا تیصم هدنسدح و "نظ هدنزو ناطیش

 لاش روند همدآ نطبم قالوا یی ظرف تجاص کر دیفدارمو هدننز و ظاستعم (ذاتغملا))ل بیضیف

 e هدناویجو نایسنا هدنزو فک (ذخفا) ده هالا لصف 13. طاتغم ىا ذا سشفم لجر
 طف و لینوکس كناخ و یصف كتاف ردتغل ید ذخف هدنوب و رونل واریبعت قلیوا هکروند هوضع نالوا یتنیام
 ۱ رونلوآ قالطا هتعاج نال وا ندنتریشع برقا كمدآرب ذخف و رش وم یسهلک ذخف و هلب رسک كف ردنفل ید

 ۶ هدعب هلیصف هدعب هلتبق هدعب ردبعش یل وا كنربشع هلمطاب هکربد حراش ×« ردقجهلوا یمصخ نیش كب

 بابلانم اذخف هذخف لا هنسانعم قفقوطاب قمروا هنفایوا كمدارب رولوا ردصم ذخف و رولکداخفا

 زاشیر و لوذح یرکسع و موقرب هدننزو لیعفت (زیضتلا ) ذوخفم وهو لوهماب ذخفف هذخف باصا اذا
 ذا ذيضفت موقلاذخف لاق ردهنسانعم كلا قیرفت ذخف ذخف یهلبقر لصالا ىف ردلمعتسم هتسانعم

 زف ازطف مهامد اذ اذا ةررشعلا ذخف لاق زد هنسانعم قمرغاچ ذخف ذخف یتریشف مدآرو مهق فو

 بوقیص هلی رلقلب وا یمدآ نریک هنسارا یسهچاب هلفلوا ولت وف تیاغب هکر وند هنوتاخ لوش هدننزو ءارج
 ا اف نیب لجرلا طبضت تناک اذا ءاذخف ةأرما لاش رود هشعشود ه هنکنم هراج# هلوا ردنا
 ۔ یتا و زانقط یاد كمدآرب (داضفتسالا) رخ أت اذا لج رلا ذقت لاقب ردلهعتسم هنسانعم رخأت هدنز و لعفت
 نسا هناکیودرف زکلاب هلد.دشت ثالاذ و ىح كناف ( ده ) یذفعسا ادا زنسفتسا لاقت ردهنسانعم قلوا
 قلوا ییصنر رونل وا قالطا هقوا یکلّوا ندنربف وا راو درف یا دف وه لاش رواک ذوذف و ذاذفا یعج
 تو العم لسم سفان سلح بیقر مأوت ذف ردقوا نوا ىع وم هروڪ هتناب كحراش + هلییسح
 ر 6وولوآ قالطا هنن رب ره ندنراهلاد امرخ قلغاط ذفو ردبیصن یب رلنوب ذغو جام جشس ردولبیصن
 ,لعاف مسا (ذقلا) ادیدش هدرط اذا | ذف « دف لاق هنسانعم دیدش درط رول واردصم ذفو هیل وا قشپای هنن رب

 دل ودق تراصا ذا ذغم ةاش لاق ردهنسانعمقمروغ وطرب داذفا روند هوبق ناروغوطیزوقرب زکلاهلیس هی

 ۱۳۳ لا نود هو نالوا نیدایقمزوغوط ةناذ درب هل مک كم (ذادە ا )دنا و
 رثیر هيلع سیل یا فا مهس لاق روناوا قالطا هقوا نابلوا یکلی هدنرزوا ( ذفالال ادحاو دلتنا اهتدام
 ڭلچ وک بولی زو یک یی رک نوجا قمارچص بولی هلفغلا ىلع هن رزوا هسکرب هدننزو هلزاز ( ةذفذفلا )
 [.  هدهدامر مدار هدننزو لعفت (دذفتلا) و (ناذفتسالا)ل التاخ بیل مصاقت اذا لجرلا ذف ذف لاقب رد هنسانعم

 5 اذا ذف و یذاذف انلک ا لوقت رونل وا قالطا هصاعا نالوا تکا هدنز و نام (ذاذفلا») و هدنزو باغ

 هکرد هنسانعم ده رف هل كناه و كناف(ذهرفلا ی کدا رفو یدا رفردن عجب هلذذفو "داف رنو و ننقرفتم ئا اذا دف و

 ( هل" )



e ۷۳۱ روس 

 هدننزو هیقلس (ةيذنعلا اهرطم فعض اذا ةذجشع ءال ت تذضشم لاق ردهننسانعم اقل وا فحص روف
 یوخدب هل رسک كللاذو كنبع (نایذنعلا و یرغا اذا ةيذنع هب یذنع لاق ردهنسانعم قمت رشق و قعردنف ۱

 یراقو هکر وند هند د كننکیک ثلک | هلبا قال وق هدهرهچ (ةدناعل )قلا ةئیس یانایذنع ةأرعالاقب روند ه یراق ۱

 (ناعلاپ و هل رسک كنيع(نایعلاالو هلین وکس ك وا و و ىح كنيع (ذوعلا ) ردرپ یراب د كنسیکیا هلغل وا ندنفرط
 لاه و الا ادا ةذاعم و اذاعمو ادابع و ادوع ذوعی هبذأاع لاق دا ا ینعص لق لو (ةداعملاو

 تی رقترب نب زسکلیا برمضزونه ن کا عود وقت هر دار مدآرب و كنملایذ وعا یا كنم قلاب ذو |

 تهارک هروک کا هلغمل وا طوبضم هلنیتف و هد هه ضعب راربد اذ وع هنم تلفا هسل وا صالخ بولیریص ندندب | ۱

 قح هنغص ذایع وا یدنل وارکذ هک هتن رد ردصمهدننز و باتک (نایعلا) ردندلاجرءاعماذوع ور ول وا بعشن-ندنسانعم | |

 رولوا منامهن ذخا هکرونل واقالطا هشوق لوش و یال یا یذایعوه لوقت ردردصلاب هیعسآ رونلوا قالطا هرب
 قلوا شمروغوط هدنیش ناویح راسو وهآ ذایعو ردلعاف ینعع ردصم هدنو هلوا شا هان هلحم راسو غاط

 (قداعلا) و (ناعلا) جاتنلاةش دح تناك ادا اذايعاهريغو ةببظلا تذاع لاقب ردت رابع ندقل وا دل ودام کر دب
 ردهدنكبس ةذاعمو اذاعمهللابذ وع|ىرالوق هللا ةذاعم و هللاذاعم “ابو یدتل وارکذ کهن ردرل ردصم هلق 2 ۱

 ةلاَةداعم لاش و ی 5 لا ناهس هدمسیدغل وا لایعتسا نراتم هلعف هتاذ یف ردقن ره ردلدب ندلعف یردصم ییعی ۱

 رارول وا ناکم سا | هذاعم و ذاعم و ةانأملاو ىتأملاو ةانعلا و ىنعملا لثم وه و هللا هجو ةذاعمو هللا هج و ذاعمو هَِلاذاعم و
 ردندلاح ر ءام "او رون دهن وسفاوزرح و هيق ر هاه هذاعموردندلاجر "یماساذاعم و یدالمیا یتذاعمو یذاعهوهلوقت

 ردهنسانعم قغ هدرا و (ةذاعتسالالوهدنزو لعفت(د وعنا )لر ددآ كوصرپ صوصخح هنتعاج رشیقالاوب و

 هدناسنا هکر وند هلا ويح نالواشمروغ وطاب رق و (شاعلا و هب تأ و تعصتعایا هل تذعتسا و هاب تذ وعت لا

 ةذاعالا) یک اح و ناروحرولک نان ذوعو ذوع يج لد نفت لعافےس ۱ ندروک ذم ذابغ ردهدنل زم اسفل

 لاق ردهنسانعم قلوا شمروغ وط هدنیش تاناویح اشو وا یدو B4 هرزوا لصا (ناوعالا)لو |

 زرحو هیقر جدو هلي كنیع (ةذوعلا) ذوعمو ذيعمىهو اذايع تذام نعم تذوعا و اهريغو ةبظلا تذاعا
 ةذ وعلاو ةداعلاب هذاع لاق رولکذ واعت عج ردعمآ یک نیتمت رد هنسانعم هذ وع( د وعتلا ]ر ونلوا قالطا هوسفا و

 ید ذاوع ردهنسانعمیشوخان و تهارکو هنسانعماحهرون د هر قج هنفص هلنیتعف(ذوعلا ةبقرلا یاذ وعتلا و
 هغاربپ نالبکو دبونافوا ندجاغآ (ذوع ور تیز ذا وعواذوع الاان الفتک رتاملوق وقتیبکب احس رد هبانعموب

 برص كج هبعش را راوطدوخ اب هدنر اب دكالنکیتهدننز ورکس (ذ وهلا ]) روند هب هنامورف و لاذ رو هلءفسندسان ورود
 دامامیا ةذ وع جت رونل وا قالطا هلا نالواقشپاب هکبکو رونل وا قالطا هراقلتوا نالوا شع هدرار ق

 (د وعل ال راول وا شلنا اصلا هر برص یس لوق غاط قج هل وا عنام هن راذخا کر ونل وا قالطاهراشوق لوق و مظعلاب

 روند هغلت ا برص كج هیعشرا راوطدوخاب هدنرابد كانك دوب هدنرازو ټو

 نالوا باوص دوخاب ردیعما كن هلبق رب € هللا اعز ردنطب ررب ندب ی(یدوعون)و(یدوعون)و(مدناعوب )|

 عض ومر هدلحت مان ف رس دن رقیعت منت (داعلا) رددآ نواخر هلیس هی رغصم (ةذیوع)) هدننز و دیسردقل وا هّلاذیع |

 رد هننانعم قفس هن ر یر هدنن زو لعافت( د واعتلا  ردعض ومر هدندالب هن انکدوخاب لیذه هلباه (ةذاعلا ردیدآ |

 ردناکم ےس ۱ ووتم زك هریک هدالق هدو هدنن زو مظعم (ذ وعملا اضعب مھضعب ذاع اذا موقلا ذواعت لاق

 حربثال ا ذ وعم ةقان لاق روند ه هقان نالو ازلربآ هلحرب و هفرط ر اعطق ندنر و ردټرابع ندذیوعت لحم |
 "هروس و قلف ه روس هلیس هين لعاف ےسا(ناتد وعم الر ون د هنساع مم هود نالوا ه دنسیلاوح كن ه واو دحا وناکم ف |

 ( هللا دام )اردن دلاجر ءاعما هدننز ین وعمل او( ةدناعلا لوک ذی اعلا لر دنمط تم یذ وعت یر رهر ونلوا قالطا هسان | ۱

 بحاص هدننزو نوه (نوذیع)) ردهلحر هدرو این (ناعمفکس) ردیعایتالولنا سیرداونا ندنیعبات رابک

 هد وهعم ټکو کد دع ترد هدکلف( دنا وعلا )ر ديما یّدج كن . وكن ماما مان ىلاقلا "ىلع نب لیعاعما ىلعوبا یلامالا

 | (ناذیعلا ) هدننزو رفزرلرید عبر اکا هکر درا و حد بکو کر ب هدنراطسو و زوکسم هلعیرت فلت هکرونل وا قالطا | 0

 ی درهم انیغلا لصف وب € ذغلا) هیچ[ دما نيغلا لصف 9 قلحلا "یملا یا ناذیع لجر لاق روند همدآ یوخد هدننزو ناطیش |

 دغ لاقن رد هنسانعم كعشیشبوزآ هراپ لوق ق و نالوا هدهراب هل د دشت كلاذ و یضف كنیغ |
 (ناذغالا)هصقن اذا هلع لاق ردهنسانعم كقلسکاو م رووا ديف ام لاس اذا ىئاثلاو لوالا بابلانم ادلع ح رجلا |
 ردهنسانعم كم رو بت رتو دغ عع حرا دغا لاقت ردهنسانعم قم الزج نال وام راي دو 1
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 ہک داصلا لصف 3

 چ ءاطلا| لصف ]3و

 چ ةلبهلا نیعل | لصف ]3

 - ۷۳۰ Fیک ۱ 9
 جانا امرخو هینبکر یلا ینعی هعفراذا هرازا ذعش لاق ردلمعتسم هننسانعم كمهرج بویغص یراقوب ییو

 زقوص هرواچ هنجرف یشان ندنفوخ یبورخ كنجر نوتاخو ترا اذا للا تذعش لاق ردهنسانعم قماوط
 | سا ندروک ذم ذعش (ذماشلا )ل اهجر ج ورخ ةيشخ ةقرخ هتشح اذا اهجرف ةأرلا تذعش لاق ردهنسانعم
 | رولکذ عشو ذماوش یعج ردصاخ فصو روند ه هقان نر دلاق تغیر وق نوجما تئا را ییکل هبک هلغلاق هبکر دلعاف

 | رک د هکر دیعج لذماش (ذماوشلال روند هبرقع و هنسانعم هفلخ روند هب هقان هبک اقلطم ذماش و هدننزو کر |
 | ةذعمالا) هتسانعم هماع رون د هغیراص هدننز ورم (ذعشملا) روند هن زاجاغا امرخ شوط یشآ ذماوش ویدنل وا

 هلیححف كو٣ و كلاب( ناذعشبلا ) روند هراشوق نالوا راچوا كناچ هلبصف كرا” و كنايو كنهزمه ( ةذعشيلا )ل و
 | ر وردلاقنغب رب وق كنویق یشید جوق هدننز ولاعتفا (ذاغشالا) یک ب ئذ روند هد روق هلیع دقت ك نیش (ناذیشلا )و

 اف (ةذعلا  دفسیف عفترت تح ىثنالا ةيلا برمضب یا شیکلا ذّمشِ لاق رد هنسانعم قمردشر وا نوجما قعشآ
 | منا ثلذو + اهتذعت ىف ةلبلا * لاق هنمو ردذوخ ام ند روډ نم یانعم رون د هئیش ی راقد ریشآ ینا وق كن هعصآ

 | لآ رونل وا دارا هدقدلو ینقنال لحم هنسنزز ردهدنسارحم لشمرو نم مالک ابلغ عفت رت ةرصش ةلبلا ىلا
 | ۲۵م نالوا یم سا كلجر رب ندنس هلبق بلغت و یدنل وا رکذ هکردیفدا رم هدن ناعم "هلج و هدننز و یذرش

 هنس نیکسک هدننزو رفعج (ذهعشلا ) راربد د یذ رش یکی رلکدید یذزبش هکر دتفل ید هدنظفل رفا
  ۱ش روند هکب وک نالوا نیکسکیرلج وا كن راشید یزآ بول وا لالاچج و تسجو هنسانعم ددح روند

 | او یک هکتت یرومدو هدّدح اذا نیکسلا ده لاش ردهنسانعم كلما نیکسک ی هنر هدننزو هجرحد
 ن دچا ن دمع ردند هیچا ءاعما هلک كنو و كنيش (دوبنشال هققر اذا ددا ذهع لاق ردهنسانعم
 تا زورفعج هک ذبنش ن دم ن دجا و ردندا رق دو ذ وبنش ن "یلع و یدبا تاذرب ةوعدلا باس ندا رق
 مهماعرون د هغب راص هدننزو بارح (ذاوشلا# و هدنن ورم (د وشم ا ردندننثدح و رد روند رهش یضاق

 لاقرونلوا قالطا هنسهدرک رس وديس كموقر و ههاشداب ذوشمو رواکذ ن واشم و ذواشم یراعج
 4۴ روند هنتلاح شذ راص قراص هشاب هکردعون ءان هل رسک كنيش (ةذيشلا) ديسوا ثالم یا

 ردیعج لذوشا ردلعتس ةتسانغم سانو قلخ هدنن زو بناحا (ذواتشالا) ذمعلا یا ةذيشلا نسحنالف
 ماس نا هدننزو دجا (ذنوشا و قللنایا ذواشالاریخ نالف لا هنمو ردشغ وا ممن هلشبسانم قمن راص

 دتمگ یا هتذ وش لوقت رد هنسانعم قمراصقراص هنشاب كمدآرب هدننز و لیعفت (ذن وشنلا) ردمالسلا هيلع

 وراصیفارطا كشنوكو  بیفلل تلاماذا سعا تذّوش لا ردلمعتسم هنسنانعم كلبا ليم هو رغ |
 د وش لا رول وا هدرلهنس قاروقو و ردلهعتسم هنسانعم كلا هطاحا راطولب هقفوب و هجا زمسرومب 0
 ا (ذ ول ) ةرفص دبف و حراشلا لاق هبفءامال قبقر باصس بلج اهلوح راص و اهع اذا سعثا |
 ۲۳ ا مگ هوش لر زق هنشانعم قلا راص قراص هدننزو لاعنفا «دایتشالا) و |
 قارع(تیذص الا رد. دآهدلب رب هدنس هکلوا لید هلبصتف راب وكن هزم ( نا ذبهبص | چچ[ داصلا لصف بس

 ةیدبهبصاو ردکع د رک عرس ردي رغم یسراف دبس هکردنوسنم هذیهمصا ردیعسا كنها چار عونرب
 ک روند هرکش عونرب هلیصق كنابو كناط (ةزربطلا ]ل هه[ ءاطلا لصف فس ردیعما هسردمرپ نيب ردلا نيب
 م و نیتم یراکدد یرکش تابنو و ریدلیا هیعست هلکنآ ندنغیدل وا جاتحم هغل ريق بولیروا هلباربت ندنفارطا

 امرطلا إل ردل وقنم ید لزربط و نزربط هلمالو هلن ندیعمصا ردي ّرعم یسراف دزربو و ردقجهلوا رکش
 2 ىلع روند هب هسک نزفالنال وا زلیا جارخا هلعف ینا وق هلبس هینب لعاف مسا (ذمرطلاا) و هلیرسک كم و كناط |

 الو لو ناکاذا ذمرطمو ةذمرط لجر لاش رونل وا ریبعترظن هات وک هکر ون د هصقش نال وا زل لا روما قیقح
 لاقت ردهنسانعم كما فاذکو فال جراخ ندنسهزادنا هدننزو هجرحد (ةذمرطلا) رومالا یف ققحالوا

 (ذفطلا ) رونل وا ریبعت دروآو لوضف همدآ هلوقعو خافن رخافم فلص یا ام" رسک, ناذمرط و ذامرط وهف هيلع
 . یتیم رول وا ردصم ذفط و رولک ذافطا یرامج ردنغل هدهژزیتعف روند هرازمو رق هلن وکس كناف و ىح كناط

 | هدرصم هدشنزو ذفنق ( ذنطا) هرق و هسمراذا یناثلا بابلا نم اذفط تیلا ذفط لاق ردهنسانعم كم وک هرب
 | یوج-توقای ردنداروا ردندنیندحم ونیعبات کی ذنطلا راسبن لسم یشادنرقد وس كنا ورمنكلادبع رددآهرقر |

  هدنسهکل وا سنوت یرکید ردهدلب ر هدرصمدیعصیرب ردعضومیکیاذسنط هرز وا یکیدلیا تد هدناتک مان رشم

 ادولب هدننزو هجرحد هللا هم نیش (ةذجثعلا) هیچ[ لها نیملا لصف زل ردعضوم رب هد هدو ملقا |
 ( یرومب ) 0

۹ 



 ریبعت قازاب هّوح ردانعم رب هرس هره” هکر د هنسانعم كىرەت وک ەد فلاح هنتفرفح ا هیت ١
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 ردندیماسا هدنزو رفعج ( د وعش ل بم هد ارج رونل وا قالطا هدر و كب اقلطم هلغل وا موس سه هل اونع ۱
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 هذ وعش هکر د حراش+ردشل وا نمد وهشم ضعب هکهتن رد را و یراهوبش نوک ان وکر دکلکیاج نامه یسهدام رونل وا
 هدیعش و هد وعش | رهاظ هلغل وام وس رم هدبعش هلیعص كانيش هدیس راف تفل کرد جم » ردنکد یتفل ه دابلها ةا

 یسهیلپ لوعفم مسا روند هزابهقح هلیس هين لوعفم مسا (ذ وشم ا ]ل و هلیس هی لعافیسا (ذ وعشملا) ردیرعم ندنآ |

 هلصا هیلعامریغب "یشلایر رل اک ذخاودیلا ف ةفخ یه و ةذ وعشلا هلعو ذ وعشمو ذوعشم وه لاق ردلو ګه هغلابم |

 هدن ر ومأم لح و هدهار ءانئا لد رب و كيب یراکدلیا لاس را هفرط ر كنا مما هلا هددشمیاب ( ۍذ وعشلا) نیعلا یار یف ر
 دربلا ىلع ءا مالا لوسر "یذوعشلا و فلوم روندهمدآ یراکدنالاسرا هن وکر ظا ةيفخنوحما سس یلاوحا |

 هتفلن "یذوعشلا دربلل لیق و هدساسا نکل یدنل وا هجرت هن وک لوا هرزوا حراش نایب هلکلغار یس سفت هلبترابع |

 طهر كل ردنم ن نامت كلام ن ذوع شو رد رلثدح هدیلخ ن ذوعشو نجرادبع نن ذ وعش و ذ وعش ن لاق

 | دوعشم یا ذبعشم وهو ذوعش ینعع ةذبعش ذبعش لاق ردتفل هدنآو هدنز و هذوعش (ةذبعشلا ) ردندنتعاچ و

 . (زیقشل او هلناصف (ناذقشلا) ر دقو قلعت ه ه ولع لیعافا یکم سلط و رع رد را و یلخدم كنیناسنا سفن زکلای |
 0 مان داکیال ناکاذا ذقش و ذیقش وناذقشلج ر لاق روند همدآ نال وانه هوب وا هدنن زو فتک (ذقشلا )و هدننز وريم

 عیرس و رصبلا ددش لوقیلع هلوا ردا تباصا یزوک هسلیا رظذ هینره هکر وند همدا رظذدب ذعُش و ناذعش و |

 مولعم + ةباص الا عیرس رصبلاددش وانیعلاب سانلا بیصب یاذغش و ناذتشلج رلاش روت ده هک نال وا هاص الا
 هلغل وارهس بجوم یعشچ تبع رول وارکد یزوک 4 هنسنیمیدقاب هلغل وارصبلاد.دش مدآ نالوا مه و وا کل وا

 | یناسناز وک کد تن یک قحنیعلا 9 ردتاث هلبارثا یعوق و لرظن و ردررض بلاج خد هنبخاص یلاعت هللا ذاعم

 | دوخاب شع ارکدكب یزوکدآرب مان لاهدفلس ارد اریبعتلامکلانیعهزوکلوا ورا ر د رد الاخ دا هردقیبم ود و هر

 ۱ ید ءداص ردلکد ۳ تءاند كنيبحاص یتباصا ناو ردیبمهنکیدلیا قلعت هنلماک كئیشره رظا

 هیلع ناسنالانیع ناسنا و یعوق و هدرلضعب ندمارک باصعا ردشماغل وا لع هلیس هلسم نن یتح ردراح یعوقو

 یک هل ءاشام و هللا اب بونل ورک اد بوی و بح* ونهذلا یلاخ هد رظن تق و وییاتع كنم رلترمضح نجراةولص

 هدنآیغیدل واقحال بت هنتلاح نهذ هلفغلا عم ردعقا و یراقدرویب ملعت ویدزل وا یراج ند زکناسل هللارک ذ ن وچن

 رول وا رهاظتلاحلوا و رأت لاحرد بول وا لصا و هل ويعم و دتم ه رص اب تش ر یکم و٥“ "ریت رب ندن اع نبع هلا رظن
 م ویقلا یاب ےکتنصح و یسفن تنصح رول وارظن دب یلبج هسکنال وا عبطلابدو حور د رثا ناسنا ةیسیفن ت وق وب ۳
 نصح ر تباث هلا رثا دک ےظعلا ىلعلا هللابالا ةوقالو لوحال فلاب ءوسلا مکنعو نع تعفد و ادا توعال یذلا |

 .؛یناشب و ردرج یغیدل وا یروص ړس هنتباضا رظنو ره“ قغلوب هدکرزوا ام اد یناوصا بنرا بقع و یونعم
 | رولکن اذتشیعجج ردروناج یرلکدید یرلک ایق هکردیعما ابرح ناذتش و »یهتنا ردندصاوخقازای فلارب هبیص
 رکد كم یزوک مدآ رب هلنیتعف ( ذتشلا ) ردتغل هد هل رسک كنيش هدنو یک بئذ روند هدروق و هلک كنيش

 | لاقب ردهنسانعم هنسن ذقشو ان ویع یا اناذقش ناک اذا عبارلا بابلانم اذقش لجرلاذقش لاقب ردهنسانعم قمل وا

 | هدنوبو للخ و بیع یا ذقنالو ذقش هبام لا رونل وا لامعتسا هنسانعم للخو بیع و یش یا ذقنال و ذقش هلام |

 روندهدروق جدو هلن وکس كفاقو یصف كنيش ( ذقشلا رو ردعاسبا ذقن و رد درنابز هل راه كنون و كنيش

 عو هل رسک كنيش (ناذتشلا رکذ یس اک هنسانعم قمل وا رود ند لع بودیک هتعمرب رول وا ردصمو یک بئذ |
 هدننز و درص (ذقشلا)) روند هن راپ رواپ كنشوق قلترغبو كنشوق یوطو رونل وا قالطا هماوهاو تارمثح |

 یذاقش و یکن ادرص رواک ناذتش یعج رد راج هد هل رسکو ىح كنيش هدانعموب روند هنسیرواب كن راک ابق
 لج شوط نالواشمتجآ تیاغب هدشزو یزج (یذقشلا) و هدش زو ءارعص (ءاذتشلا )ز یک یراعع رولک ۱
 بابلانم اذقش ذتشو ذقشف هنذقشا لوقت ردهنسانعم درط قمووف هل رسک كنهزمه ( داقشالا) روند هنشوق |
 هذقاش لاق ردهنسانعم كعئدا تموصخ هدشنز و هلعافم (ةذفاشملا) ماک بهذف هنتدرط یا عیارلا ویناقلا

 | هقاننالق هبکهدشز و د وعق (دوعلا) و هدنن و باتکناعشلالو هلی کس كيم و ی كنیش (ذعش)ءاداع اد
 | بابلانم اذوعشو اذاعشو اذعش ةقانلا تذعُم لاق ردهنسانعم قمردلاق یرافوب یتغیرب وق نوچ ا تئارا نکل هبک |

 یسهلوقم لپ وارسو رازا داعش و ذعش و ذعشو ذماونشنم ذماش یه و حاقللا یل اهبنذ تلاشف تحفل اذآ ینثلا |

۹ (۰۲( 



 لطم

 هفت سم

 oat ثلاتلا تاون نه نیکسلا دش لاق رد هن انعم كليا نیکسک ب ویلی یتس هلوقم قاچ و مف

 1 كليا دیعبتو درط و اهم رض اذا ةدعلا عولا ذه لاق ریو تا ا ىل راز یا
 ق ندل وا یانعم ردلمعتسم هن انعم ققاب هیق هیق هلا رظن ریت ه هسکر و هدرط اذا لجرلا ذه لاق ردهنسانعم

  ةبادلا ذحش لاش ردهنس انعم كمروس راوط هلندشو فنعو اهب هامر اذا هسعب هذعش لاقت ردذوخأم

 3 كئيشر و بضغ اذا هيلع ذضش لاق ردذوخأم ندل "وا یانعم ردلهعتسم هس انعم قلراد و اددش اهفاس اذا

 ا لاش ردلمعتس هنسانعم كلبا حاطاو مار هدلاوسو هرشق اذا هذش لاق ردهنسانعم قوص ینغوبق
 كما نیکسک یخدو هل رسک كنهزمه ( ذاحشالا ) ثاخث لقتالو هم ذاصت وهو ها اذا لاوسلایف ذصش
 لاق رد هنسانعم كلی درط یجدو هدننزو لعفت ( زهشلا  اهزصش ینعع نیکسلا ذصُما لاق ردهنسانعم

 ۱ :( ناذعشا ) ردقلا بیوصت هرزوآ قلوا لیعفت N سدا قدشتاوبشا تراش × هدرط اذا هلصشت

 ا لام علاج روند همدآ جا و هنسانعم قا وس روند همدآ نالوا رروس كب یراوط هلناصف

 ۱ كخاب هو روند هب هبوتسع ضراو روند هه یمرکد هدننز و بارع ( ذاصشلا 2 روند هب هسک ایکبس و تسج

 ۳ هلآ هثلثم یا راضعب یدنل وا رکد هک هتل رون د ه یاد مرم هدننزو دادش (ذ احلا إل روند هنشاب

 ]یه كنغل لها ضعب هدنحرش صاّوفلا ةّرد باهش نکل ردشلنا ىهن فلؤم هلکت | قالطا
 8 sy هب وکلی هدننز و ربنم (زهذلا ) ردندندتدح داحشلا عا یبا نبا ردندباقلا ذاصشو ردشلیا

 داص یا دم ردندامسا هدننزو باتک (ذاحش)) روند هیج روس نالوا رروس هلتدشو فنع یراوطو |
 بوربدلاق ر وق ندنتجز یرو هدنماکنه تدالو هقا هدنن زو هلعافم ( ةذحاشلا ) رد عاشر ندنسهلسف

an 

 2 اددشءاولا هنولاف اهنذ تعفر ادا ضاخادنع ةقانلا تذحاش لاق ردهنسانعم قمراص بورو هفرط یکیا هل دش

 16 ذشلا ) هارغا اذا بلکلا ذأ لاق ؛ ردهنسانعم یی رتا یکی وک هدننزو مارکا هلا هم یاخ (داعتالاو

 5 ق لوا هجهقشب بوقيچ ندنجا كن هش اطرب هدننز و دوعف ( ذوذشلا ژ و هلددشن كلاذو یحصف كنيش

 / 4 كرا د زم هکهوا م ولعم + روه لا نع ردنا اذا ینأثلاو لوالا تابلا ع نهادوذشو اش فلا ذش لاق ردهنس انعم
 درطم اعم هدلامعتسا و ساق لوا ردهنوک ترددا رطا و ذ وذش هد رع مالکو ردیلباقم دار طا ذوذش هروک هنناب

 م رول وا ذاش هدلامعتسا و درطم هدسانف یا یکو رج ماق و اد ز تبرمض الثم ردون فی ولطم ةيافو رولوا

 تب وصت او ثمرا صوخا الثم رولوا ذاش هدسایف و درطم طم مدلاهعتسا ثلا یک یرایضام كني را هلک عد و رذ

 ی ۱ مو دووقم رول وا ذاشاعم هدلامعتسا و سابق عبار رد_ثماغل وا بلق هفلا واو هکی بکس هالا

 | 4و درطم هدلامعتسا و ذاش هدسابقو رددوتفم نیلصا هدنو ارز زهلوا جاصحا الصا هلکنو رده واو

 | ضوفم اسآر ارز ردلکد جی جاصحا دیه هلنالوا درطم هدسایقو ذاش هدلامعتسا و ردصح لالدتسا |

 | بوربآندروهجب رول وایدعتم یس هلک ذش و *یهتنا یکی س هلک للجار در اج یعوج راکآ ءلرعاشاضعب و ردهدنل زنم
 ۱( ذشل)هروهج نع هردناذا الا نمال ل والا بابلارم نمي ربغال هدک اذش هذش لاق هنسانعم قلق هج هقشب

 رداترب داذشا و هذش ینعم هذشا و هذذش لاش رد هنسانعم ذش هدرلن ون هلبرممک كنهزمش (ناذشالا»و هدننز و لیعفت

 1 ۱ رطر وهغرالآی هنسنرپ دال وشءاحاذا لج رلاذشا لاق ردلمعتسم هنمانعكطوسز وسدرطمان و

 1 قو رونلوا قالطا هتعاج نالوالیلق هدننز و نامر ( ذاذشلا إل ءاصقا و هاح اذا *یثلا ذُشا لاق ردلهعتسم

 هداني كموقرخآ بويل وا هدن درو یدنکو هنر هلق یدنک دارم رونل وا قالطا هرهسکنایلوا هرجا یلزانمو

 كنيش (ناّدعلا) ردعچه هکر دم وسمهدنن ز و لاخ رذاذش هدناهما ضعب و رونا وارببعت د یحناب هکردرامدآ نالوا

 ]| هدنکاروق رفتم هل دن دشت تالاذ ویعض ویک ك نيش (ناذشلا)) یکر دس روند هنجاغآ ب هل ددشنتلاذ و یرمسک

 ۱ سا هلعق كنیش هم قرفتام یا یصحا ناذش هباصا لاق روند هاهنسف ئاسو هن شال لج نالوا

 ۱ € ©1 ل یک نابشو باش ردعج ندنظفل داش هلی كنيشو روند هنن راشاط یک ف وک هکی کی ظفل ناذکا

 1 هلال وا درفت و ج راځ ندهیلک هدعاق دوخاب ندماع مکح ثالذکر وند همدآ ناقیچ بولص” ندروهج ردلعاف ما

 ٠ ق (ذرمشتلا ) ردنبقل كئدحم ۳ ضایف نب لاله واتر رد هر اتوا حالطصا هکروتلوا یا

 ۱ ییج نا لاقو شعالا ةأ

 ۱ رذش ب ولم هناعو دل لا لب * یرف ةو وان لا و 4 «لد لاذلا ناو ذرش تشک ةغلا فان رگ

 ین هنسنر هل تلتسدزتهدننزو هجرحد (ةذوعشلا )رون د هثیش نالوا لغو نوضو دن و رفع (ذن لا
5ı a 

 (ءرظن)



 ۱ لودعمكفل وم هل وا تدثم ام هفرعص "هرطم یظهل دانش هد ره نم نکل ردل ودعم ندنظعل نایههم هدنزو ۱

 و ۷۲۷ رس ۱
 مان ذیرو هعطق اذا هد را لاق رد هنسانعم كمسک هل رسک كن زمه (نابرالا ال راذهم راثکم یا یناذ رو ذاب رع
 | اذيرلا ) ةيذيرلا طايسلا ذختا اذا لجرلا ذيرا لاقب ردهنسانعم كلا ذاا رایچماق لومع هد هروب نم يرق
 |( ذاذرا  ردندن هبنکب رع (ءاذی راو ا  ردیعما كتعاج ر و رد عاشلا قیطانا نیریرج تفب هدننززو ءارصص |

 | نالوا هدرخ تیاغب یکرابغ یراهرطقو یُماد هلتعالم و نوکس لوق یلع هرومغی ولشغاب فیعض هدننز و باح |
 ذاذرا م لطلا یععصالالاق + رون د ه یتنسچ ناغای هج هرکصندت وطر نانلواریبعت هچ ضعبلادبع روند هرومخب

 اعلا تدر لاق رد هنمانعمقمزدغاب روضي هززوا روکذم هجو دولب رول وا دله ذاذوو ذاذ زا نم یوفا
 | تذرا لاق ردهتسانعم كلا راطما روکذم رطم جد و هل رک ك نزم ( ذاذرالا الذاذرلا ترطما ادا اذاذر
 ر ردة جلا وءاقسلا دا هدکد نا نالیس و حشر همشط یر وا هد | كنس هلو هری و مول وط و ت در ینعع اعلا |
 تراصاذا ةذ وذ مو ذم ضرا لاق رون دهر شنای یتنسچ نانل وارکد هل راهی لو عف ےس( ةد وذ رمل الو (د رمل ])

 یحضفكنار (ةذ ورلا)ذاذ ر وذ یا رم موب لاقى ر وند هل وکو لذاذ ر هلیس هی لعاف سا( د رمل ا)ذاذ را اهیلع رطمدق
 بهذ اذا ةذور لجرلاذار لاق رونل واریبعت كلا هطا وا هکر د هنسانعم كلک بودیکهت وا یر هلن وکس كواوو ق

 هنر رد دآاضق یکیا هدقاعو ردنداروا ریثکن دیلو ندنیثّدحم ردیدآ عضومرب هدنارت هندم (ناذار)) ءاجو

 ذا زا چ دما یازلا لصف فس ردندالعا ناذار دهازلانسح ندم رار د لفما ناذار هن ر ویلعآناذآر
 | كناز (ذرمزلا  یدنلوا رکذ هتن ردقل وا هلا هلم#*ءا ر نال وا باوص هدنون نکل روند ه هنتف و رش هد زو هیئالع
 | هکر دح راش *ردب عم یس رافد مز رون ده ره وجیرلکد ددحر ز ندرها وح سانحا هلع كنهددشمءار و كيو

 لئام هضاب لد رمز زاضعب و رارداقیرفت یرلرناس ردشلنا دعرب یدج رز هلباد رمز هرز وا یلوقوطسرا فلم
 هکردیع ونی ابذ یسالعارول وا عون شبد مزار ز رار د ادع ندنع ون دج ر ز ینو راردباریبعت ین وباص هک نع ون لشو
 راردا قالطا یغتسف هنسیر و یناګر هنعونر و ردا جوټو صقر هکابوک وص و فاصو لشب تیاغب
 یدنه هنع و یراص لئام ه یزمرف و یسرق هنن ال وا یراص لئام هلشد و یرصم هننالوا فاصو لشي لدجرزو

 ناذاز ن روصنم ردندیماسا (ناذازرف ردیعما امرخ عور هکردهنسانعمذا زا (دازلا  ردوب یعون قچلا زرد |

 (ناذاز تان ) رد رادنس كن راثدحم ناهنضا ظفاطا یناذارلا ناذاز نب مهاربا ن دمو ردناشیذ ثدحرب |

 ردن رعمو و ردیعما كفرظرب هیبش هلیدن ز هلناصف (ةذبسلا)) ها نیلا لصف زس ردیس هدنک ك راکشا ینعب هلریج
 هدننلابا رجه هدننز و دجا (ذبسا) ردن وچ ا تدح و ءاه رد راکذت |ریبعت تیس هدیکرت هکر دی رعم یس راف دبس یتعب

 | نکاس هد هموق رم "هدلب یراکدد ذبسا رددآ تعاجرب ندعدق سرف هدننزو هذیاهج ( ةذیاسالا ) رددآ هدلبرپ | ۱

 (جدابنسلا ل ردراب رعم راهلکوب هیلع ءان زلوا عقج هیت لاذ و نیس هد هيب ع درب هکردندهدرطم یدبا رارول وآ |
 هدیکرت هداینس و ردي رعم یسراف "هرابنس عب ردرعمو و هنسانعم نسم رج روند هنشاط یکلب هلیعص كنيس |

 | ردشلنا تدث ینانم هرو نم لوق هدیج باب فل وم نکل * رارونبلوف راک اکح هکرد رکددد هراپن وص نالوا ق رم

 دیلولا نب هللادبع ندنبندحم رددآ ه رفر هقشب هدرواسل و رددآ ه رق ر هدناهفصا هلق كنهزمه (نابذیقما 1 ۱

 . دزربط تخا نا یلع ن دمحم و قرودلادمج نب هللادبع و یدنل وا رکذ هکر د هنسانعم دیس ( ذیعسلا  ردنداروا | ۱
 ردهلرسک كي” و نیس کنون ذعما یدادعبلا لع نب دجا ن دجا ساقلا وا و ىلع نب كرابم یع كنو وا

 رکب وبا ندلا دیشر ظفاح رده رقرب هدنساضق درویا هلنیتعف < ذبشا) دو علا نب ثلا لصف س ردرتدحم |

 دمالع ولغواو دج نب مهاربا نیدلا سعث همآلع یدیفحو یذبسشلا یدلافنا ےھارا دجلا یا نت دجا |
 روند ةادربش هدنش ؤم رود هود كاجو تسح هدننز و یطنبح ) یدرشلا را ردندهرق لوا مهار ګا ۱

a ۱ 

 درش لاق ردهنسانعم كم رو هلتعرس هدنز و هجرحد ( ةدرشلا ) رد دآ لج رر ندنس هلسق بلغت ی : 2 |

 ترطما لا روند ه ییتسج هجرادقمرب ییشغاب فیعض هل وکسكيج و ین كنيش (ةذح لا ) عرسا ادا لجرا |
 ماطف ( ذاصم ) روند هنابص هکردیف دارو هدننزو عالقم ( اصلا ) ةفيعضلا ءرطلا یا ةذحشلا ءاعكا ق

 | ولتدش ه هسکرب هنسنرب هل رک كنهزمش < ذاصالا ) ردا اضتفا قلوا عجار هنطفل هنج رع ءدنلوق هتف
 | لصتم رومیو ءاذآو هيلع دتشا اذا *یفلا هذصشا لاش ردهنسانعم قمتا غوا هتنحم یآ هلغلوا ولت وعص و |

 | فیعض یرومب لدولب و ماحالا دعب منا اذا رطل اذا لاقب ردهنسانعم قلوا نکاس تولیسک هرکصتدقدغاب

 هلنوکسب كن هلمهم یاح و یحف كنيش ( ذحشلا ) اهرطم فعض اذا ءاعسلا تذهُما لاق ردهنسانعم قاي
 PE ERDE اس اتم چی LER RE نی هه سس

eeو عملا یا زا لصف  

 چ نیسل ۱ لصف

 بک ز علا نشل ا لصف ]جم



 لادا لصف ]و

 ب دما لا ذلا لصف ]وو

 ها ةا لا لصف دس

 ف یتعب قلفم ودیحم دندنخ و رول وا نذدادضا هدنروصو رونل واریبعتقیلما هدسورخ و یشاوط هدناسناو

 معاش لاقت روند هرهامعاش نالوا هنامز درفم ء هدنیشنلدریبعت و یناعم قوس و نیماضم حرط و هناکی هدتعالب و

 مابماو لاک یتعم یکج دیبا موخھ و هلج هرزوا ینارقا هدکنج هکر وند هردام لوش و قلفم دبح یا ذیذنخ

 نالوا مس کی دل ونکندعرنهروکه فلم و+رد هر وکه ب یرمش و هنسنعم هم اعجش رده رح لیح وا رد

 یحاص تقالطو تغالب و رون دهمدآ درناوجو یضم ذذنخ و ةم#)عاصت یا ن دی ذنخ وه لاق روند هردام

 فقاوو فرام تیاغ هنن راعشا وباسناو هنخراوت ومنا كن رعو روندهموقدیسنالوا ین ا درت اا
 2 يارو زوطندننذشهکرونید هب لوش و رود هب هسکناسلا یدو ناب زدب و یکی عا روند همدا نالوا

 هلی تالاذ وكناخ: وذنطنا)ردیعما یسرف كنهسک مان ییابض نافقع ذیذنخو هنسانعم ر راصعا هلوا ررواص

 | لج لا رون د همدا نابزد ربفز یلدیخ دوب هل رسک تلاذ و كناخ (نایذنلنالروند هنشاب كغاط كسک و جدوي

 لج رلایذنخ لاق ردەنسانغمكليوس زوسانف و شف همدآرب هدننز و هجرحد( دینا ناسللا "یذبیا نایذنخ

 اءاظ ننهیظنخ و لتعم یی هذنخ یرهوج ردهانعموب جد هیظنخ هکه ءآذبلا یلا حرخ اذا ةيذنخ

 9 و جرحدن(نذنضلا)ردُیاظیربو یلاذیرب ردرالکد لتعم ینعب ردنددحاو"یدا وهدیسیکیا هکالاح ردشلیا
 ردن رابعندقل وا ردا باکترا یتکیدلیدب وطناتالابم و مرشند هسکرب هکر د هنسانعم قلوا كاب یی و انف و ایح یب

 3 رولیک هشاب هکر وند ه هفلغ وت ندن بسا كنج هلبضكنا (ةذوغااکنافاعیلخ راص اذا لج را ذذنخت لاق
 اومو هفلاحاذا هذ واخلاق رد هنسانعم تابع هدنن و هلحاف ةذ وات یک فرغ رو وخ د سام

 :هنسانعم كعشادهع هکر دیفدارعو هدننزو دهاعت ( ذوانملا) هققا اذا هذ واح لاق رول وا دض هلغل وا هنسانعم
 ےهمدخ نم یا موقلا ناذوخنموه لاقب روند هناراکسدخ هلیصف كناخ ( ناذولنا) اودهامتاذا |وذ وات لا |
 6 یماذاوخ )رب د لماما ناذ وخ ق نالف بهذهدقدنل وا ربخ اتن دت : نم و لضف باصصامدآرب راب عهکردندانعمو |

 با( واحلا )و ( ذی انا )ورول وا ندنفیدل وا تقوم هکر وند هنسلکهدمولعمان تقو كن هقسا هل رسک ك ناخ

 اخرا لاش هلوا هبلا حاتحم و بولطمهدنناذ روید هز نعیشنال وا ح راخ ندنردق یک هل را هیب

 وق وبهرز زوا جان رآ یکیاهلیصف تلاد (ذ و دلا سگ لادلا لصف = ردندعابتاذ والموت الزوعمیا ذوالم

 لب هم لاد هجهاکو رولکذ یاد و ذوبایدیعجب هنسانعم ن رن وذ بول رد رعمیسراف دو ود روند
 و رخ دوب هکر بد حراش» ردقج هلوا هداب هکردیعما قاسف بارش هلاب د دشت ("ۍدادلا) رونل وا
 ول وا یملاص نوز وا هکر دیتا تاب عونرب هلا هددشم یاب( "یا ذل و هج عملا لاذلا لصف ]2م

 روندهنسهچ راب تاب ولو ل وش هللا( ةذ راا) چچ[ ءا رلا لصف چ رداکد بوسنم نکل رد درا و هللا هيبسن

 ارد والج ب وروسهشبا یراکد شبا رابح وبق هلکن هکر وند ەم رىا لوش وپولب روسنارطق ه ءود هلکنآ ۱
 ؛ ردن وفدم هداروا هنع هللا یر یرافغ ردوا هکر ددآ هرقرب هد رق هنن دم هدر و زدتغل هد هل رمسک

 ! قلیاقو روند هنج وا كنیچماق هذیرو ردنداروا ۍدراادمګو هللادببع یراردارب و هدنبع نب یسوم

 OL رپ هر دام نرتککار هوا )ردهتساس

 ی لەت هن راقالوق كنسهلوقم نوبقو هود نوجمآ تشزو روند 4 قراص یراقدراص ینیزغا كنهشيشو هبف

 7 ج - روند هئیش راد ره اقلطمو روند هراز ضیح كناوسنو روند هنس هراب لوب نیکنر یراکدتا

 ا کیا اب دیدشت و هیت ( ید زا )هر رک كنا رارولک ابرو هدنزو بنع رول

 هلنیتحف ( نیرلا ]لرد شمل وا قلطم كرهدیک هلغل وا لوم یچماقو شیرک هدهرو نم ةبرف لصالایف روند

 (ةرا ) تفخاذا عبارلا بالا نم اذیر حادقلاب هدب تذ ر لاش ردهنسانعمقلوا تسد رت هدلعو
 زنم ندکنج (نانلاذیر ملا وقلا فینخ یاذپ ر سرف لاق رول وا قالطا در ااو هدنور هدنزو

 ۱ ۱ نانعلاذر هتأر لوقت رونل وا قالطا همدآندا رارف هنشاپ زکلای هلغلوا

 [  (تاذ روذ) ملا ةلیلقیا ةيرذل لا ردذوخ ام ندنسانعتفخ رول وا فصو هنناشید هجزسنا هدنزو
 3 قن اربنک یا تاذروذ لحر لاق روئلوا قالطا همدآ نالواریثک یتاطقسو تاژع هدنالک هدننزو تاحرف

 ةف و رش یا ةيذابر موفلانیب لاق روند ه هلتف و روشو "رش هدننزو هی الع لاپ فف ( ةيذابرلا) همالک یف

 )لات روتلوا Care همدآ هناچ هزره و وکه زرهولزوس قوچ هلاڪ( ینا ذبراا)و هدننزو بارح (دابرلا)



 هفت سم
 شنوک ی مدآ ندیک هلو و قرعیل سعشل ایف لالا هیلع رهاظ مث نبط وش وا اط وش ءادعا و هضک ر اذا سرفلاذنخ |
 رکد هدننزو ریما ( ذا ) هترهصو هنفرحا اذا رفاسلا سلا تذنخ لا ردلمعتس هنسانعم قمر واق توقاي |

 | هجوو روند هنایر یسا ندا رطاقت یوص ولغای زونه هرکصندقدل وا نایرب لوق یلع روند هننایرب نورف نانلوا

  شفصا ذنحو روند ید ذونحم اکاو روندهنآ نالوا شفلوچ نوجا كلرت بولیدرکس هرزوا روک ذم
 بیطم لسفو ردیعما كنهد عونرب ندناهدا ذنحو نه یا ذنح ءام لاش رونلوا قالطا هبوص یا
 ردن رابع ندوص سا یرلک دا لسغ یییرلساب بوناق بیط یسهلوقم یکچچ متاخ بع ناوسن هکر د هنسانعم

 وص ر هدندروب لس ینبدوخای عضومرب هدنبرق هني دم هلنیتصف ( ذنح) رد دا ك وص ر هدنراید دیعس ون ذنح و

 انتذخا لاق روند ه یتسا ددش هلی كناح ( ةذنلا )ل ردندنسام سا كشنوک هدننز و ماطق ( ذانحا) رددآ ۱

  نیلرتقوچ هل سسکكناح ( دنا ال مشلاریثکلایا نایذنح وه لاق روند هب هسک زسربخ نال وا مشلارثک
 ه هسک ماتشو نابز دن ریفز یلد هلیسهبن لعاف سا ( یذنحما ) قرعلاریثک یا ذیذنح لجر لاش روند همدآ |

 لوق یلع قاق قوچ كم یوص هاش هل رسک كنءهزمه (نانحالا) ردنا قارحا یرارکح هلیلد هکر ونل وا قالطا

 هنیلوق رنو نکل لقاوا بارشلایف جازلا نم ثکا اذا لجرلاذنحا لا رول وا دض هلغلوا هنسانعم قماقهجآ

 هفوج ذنحص جازلا لیلق افرص هقسا یا هلذنحاف هسفس اذا ساسالا ىف لاق ردلسم ريغ ینیدض هلغل وا بم

 (دانح)قرعیل سلاف میطضا اذا لج را ذنهسآ لا ردهنسانعم قعایوشراقهشذوکن وجا كل رت ( دانهسالا)

 رد هنسانعم ط وح كلطا تنایصو ظفح ی هنسنر هلو کس كوا و ویصفكنا- (د وا ردیم "| كلج رر هدنز و ناتک
 ییشر و اعیرس اهقاساذا ةبادلاذاح لاق ردهنسانعم كمروس هلتعرس یراوطو هطاح اذا اذ وح هڏ وع هذاح لاق |
 هلتع رس و فنع جد و هل رسک كنهزمه (ناوحالا هّیلعظفاح اذا هذاح لاق رد هنسانعم كليا هظفاع بود هزوک |

 بور دشواق یمابل نالوا هدنرزوآ هسکر و اعبرس اهقاس اذا ةبادلاذوحا لاقت ردهنسانعم كمروس یراوط

 ادا لاش ردهنسانعم قعاب فیفخ یهساک یعیداب یہ هساکو هعجاذا ه و ذ وحا لاق ردهنسانعم كنا

 هنسیکیا رول وا ولفرط یکیا هکر ون دهر نالک یتاکتهدننرمصكنآ هلرفیفخت تلاذ( قمل اذا ) هفخا اذا حدقلا عناصلا |
 هدنراذ رایراقلی وا كن ناذاحواهنتم نمدبالا عض ومیلعیا سرفلا یذاح ىلع ناصخا یلوتسا لاق روند نذاح

 لیلق هکر دندانعمو ذاا فیفخ رونلواقالطا ه هقرآ ذاح و روند هرارب نک د ولفرطیکیا هدقدلاص نغير وق |
 ( یذوخالا)رد دآ رهشرب ذاحو رولوا فیفخ یسهقرآ هلغل وازآ یک و رونلوا قالطا همدآ نالوا لایعلاو لالآ
 لاق ردذوخأم ندنسانعم عیرسقوس روند همدآ نال وا تسد هربچ و تسج و قذاح هدلع و راک هدننزو یدجا ا

 تحل صو رما هنوکه لره بول وا لالاچ هدخاصم وروما هکر ولوا قالطا ه هسک لوش وقذاح فیفخ یا یذوحا لجر |

 اکا و بودناتیشغو تیّور زسزورب ین لاح هم# بولک ندنقح لابکنا لع هلغل و ارهاق و بلاغ اکآ هسیا رولوا |
 لافم یک افا:نسحب یکی الس یکی رک م وچ اھم وو تاشو ےک هنسیدنک ت حصهرب و هیلوا لئاح هنسنرب الصا ۱

 ردهنسانعم یذوحا دو هدننزو ریما (ذ وا )ل یش هیلعدشیال اهلرهاق رومالل رعش یا یذوحا لجر| ۱

 نالواهدنکوا هلیعط كناح 6 یذ ولا )رد نام هلارفولینهدنادرفم ضعب رددآ تابنرب هدننزو ناب« ناذو-) |
 رد هنسانغمدعب قلقارب|هدننز و باتک داوا لرون د همدآندیک بوغوق ل رهدا اطاو ثحهتعرس ورسیقاویح
 هيلع بلغ اذا هيلع ذوحدا لاق ردهنسانعم قلوا یلوتسمو بلاغ (داوعسالا ) دعبیاذاوح اه لاق ق

 هک تن رد هنسانعمرهظ بناج ذاح هکر دذوخ أم ندنسانعم اهذاخ یلع یلوتسایا نانالا یلع ریمل اذوصسا وب یلوتسا و
 هدننزو هلاح (ةذاا) ردشلوا دراو هرز وا یصا یک بوصتسا بویغل وا بلق هفلا وأو هدنوب و یدنل وا رک ذ ۱
 تدسانم هذعب روندهر نالک یبلکت هدنس هق را كن ایج د لاح یک د اح ةلاع یا ةدحاو ةذاعام# لاش رديفدا رخو

 یناب هک ردیعما ناشرو هلیعص كلاذو یص*كناح( ناوذیا)ىدنلوا لامعتسا هدنسانعم تلاح و ناش هلن هیظفل

 هر وکه فل ؤم» رداعمهلوص هدیسیکیا هکروند رح یاس هدي ردشوق نانلواریبعت قووقسوف ندنعون یرموق |
 | قق آ ییوص یراصكنهراپ هدننززودیدش (ذیذلنا ) چچ[ دي ءالنا لصف و روند هنککر اكن روق رجقاس [
 هلبعط كنابو یحصفكنهددشمیار و كناخ < و رخ )هد دص لاساذا لوالا بابل | نماد ذخ حنا ذخ لاق رد هنسانعم |

 كحراش » ردندنساعمارجخ هلص ك ناخ ("یذادرطنا) ردیعما یردب كف ورعم نالوا یوغل و ثدح لصالا یک
 تسک و و هنسانعم لیوط روند هثیش نوزوا هلل رسک ك ناخ (نیذننا) رد رعم یسراف یدادروخ هروک های

eچ عمال لصف  



 6 ۷۲6 رس ۱
 ندحدم لاعفا همدآرب هدنزو 0 (ذبها) سی ةل مها ءا | لصف ی ردیسب وار یا عا نا هذیج ن دج ا ہن دلمه ادا لصف ڑ چ

 | ظافلا روب رم ظفل هکربد حراش + اذبح یل لقتال یا ذبح ینذبح ال لوقت ردهنسانعم كعد یس هلک اذبح نالوا

 لاق اذا دز لح“ و هللدم ا لاق اذا دز لدج لا اکاذبح هل لاق اذا اذنبحم هذبح لاش و ردندهتوص "هدل وم

 اذح *یشلا ذح لاق ردهنسانعم ذج كعسک هما یبهنسنربهلبدددشت كلاذ و یصقكناح ( لا )هلن ناصس |
 قلوا زآ یرلیوت و یرالبق ینعی قل وا فیفخ یغب رب وق كناویح هلنیتهف ( ذذحلا ) ۰ ذج یتعع لوالا باسبلانم
 ضوء لها ذذح و هعوطقم وا بنذلا بله فیفخ یا ذحا سرف ساسالای لاق روند ذحا هدنتعت رد هنسانعم
 نلعف هذ رب بولاق افتم هلغل وا طفاس یدن و ندنرخآ كن وزج نلعافتم تالماک رحم ردندنافاح ز هدنحالطصا

 فصو ه هدیصف لوش ردیننزم كنس هلک ذحا ( :اذطاال رددوخأم ندرو نم یانعم ردنرابع ندقفل وا لقن

 ذذملا امف ناک اذا ءا ذح ةديصق لاق هلوا شلوا یراج یفاحز ذذح هدنسیدنک هلغل وا ندلماکر ح هکرول وا

 ۱ واز ا ادا تمابسرد هلت رم بوبا فقونالصا هدنآ هسک نا دنآ رونل وا قالطا هنیم لوشو

 | یظفا نیم و ردسشغ وا قالطا نوهکیدلیا عطف ییاوعد نام ةعرسب اهحاص فلح تناک اذا ءاذح نیم

 هاا كباچلوش و لصوت ل تراص اذا ءاذح جسر لا رول وا فص و هتارق و جر نانل وا عطق ءاذح و ردش وم

 ١ لاق هیلواروشلیا هنسنرالصا اک | بودیارورم هلتعرسیکر اکز ور هکرولوا فص و هناویحیشید راسو
 وش ءاذح و ردندانعو قالطا ءاذح هاد كنابدا صعب *یشابقلعت ال ةيضام ةعیرس یا ءاذح سرفو

 [ ضازعا تشکنا عضو الصا بولوا هدازآ ندهصیقن و بیع یک شایکچ ندهدح هکرونلوا قالطا هب هدیصق
 ] یا ءاذح ةديصق لاق رول وا نددادضا هلتهج وب هل وا راس هدنادلب و هنسلا یک راس لثم هلغمال وا یرب كجهدیا
 هشت هعبرس ناویح ناسنل وا رک ذ دوخاب ردشلنا عطق یبع هباش هلتغالب غبت هکایوک اف بیعال ةراس

 4اوبح كکرا نالوا زا یرایوت و یرللیق كنغر وف ردفص و ندنظفل ذذح نانل وا رکذ ( ذحالا ) ردشش وا
 احا لجر لاق رونل وا قالطا همدآ نالوا تسد یت ذحا و رونل وا قالطا هلماک رحم ژزج نالوا یراج ذذح و
 ۳ هناویح نو زو قیرآو رد شف وا قالطا نوچگدلیا منو عطق كباچ یا یت دخ ترشا دیلا بفیضت یا

 2 نالوا عظعو رکنموددشو ماض يا ذحا سرف لاق ردذاوخأم ندنسانعم بنذ رعش تلق رونلوا قالطا

 مت ندنتعاظف و تدشلاکرکتم دیدشیا ذحارما لا هم تاچ روا نح یجب رونا وا یالطا يص وصخ و نا
 8 ارادت وریبدن كن آدوخاب ولت یو یو تنراموفدش یبک كن آ هکردعطقنم یر اظن و هابشا هک اب وکی شان

 8 | هعیرس سجخ دصاخ ذحا و رد ینبم هنس هظحالم یغیدل وا عطقنم مشب رودقم ندنص وصخ یتیافک و

 ۱۳۲ ) وب دضناصخو و عیرس یا ذحا سڃ لاق ردهود نالوارجما وص نوک ی جشب !سج و رونلوا

 تاج (ناحذطا) 2 عطف یا ملا نم ةذح یناطعا لوقت ردذوخأم ندنسانعم عطق روند هنسهچراب تا هلیعض

 هبوص بو رو هک رب مامت هلنینعق برف و عب مس یا داحذح برق لاق روند هشیورو نالوا هلتعرس هدننزو
 یعچ روند ه هقان نالوا لوزه هو قبرا نکل بول وا مرکو یوص هلیصت كنافو كناح (ةذفرل ال روند هکمشرب ۱
 را ررادقا ودیرلکدد نالوخ هکر دتخل هدنظفل ضضح هلبعص كن هم داض وكناح (ذصِطا) رولک ذفارح
 ۱«یذاج لا ردا حاسم فلوم» رددیدش رح دارم هکر د هنمانعم رح تدش هدننزو ارض ( یداج ا)
 نار نسەلوقمىتازو ویزوف ونوبف هدننزو راک ذت (ذانهلا) و هلینوکسكنو و ىح كناح (ذناا) دیدش یا
 [ اذان و اذنح ةاشلا ذنح لاق ردهنسانعم كلا عضو راشاطنیغرق هنرزوا نوجماقلو جتن هرزوا لاک بودا

 | هاکلتاریسفت هلا هموس رم "هرابع هدارو فلم × اهصضنت اع راجع اهقوف لعجو اهاوش اذا یناثلا بابلا نم
 ایر ول رهشیکد یراشاط هدنفلا را راشاط نیغزق لو یکیا هروک هنناب هدریاصب نکل یدنلوا هجرت حوا

 ندینآ یانمو و ردنوجما قالوا بصنم یتجوزا كنايرب یعض و لراشاط و ردنرابع ندکلتا ناب رب كرر وج
 ] ىلا ةج وزللا هنع بیصتیل ثلذ لعفامنا و نب رج نيب یوشم یا  ذنح لحب ءا  یلاعت ہللا لاق ردذوخأأم

 د راصب فلؤم + هکد ورطق یذلا لبق و فضرااب یوشلا ذشطا یواضببلا لاقو سرفلا تذنح مهلوق نم وه و
 | ل عوضوم یروک ذم یانعم ساسا بحاص و ردشلنا عج هرزوا قلوا دحا و یانعمیبلوق هرز واروک ذم هجو
 | هی رزوا و داقما شتآ هدنچمابوباب رونا نورفرب هکردوب قیرط ٌهصالخ كنابرب وب ردشلنا دع زاحجت یبیت آیانعه و
 ذنحو * یبننا راردبا عضو راشاط نیغزق نیغرق كلذک هنبرزوا كنايرب و هن رزوا كنا ینایرب و عضو رلشاط
 لاق رد هنسانعم كم روا لوچ هن رزواوش "برق هشنوک نوما ثلرت مزا زدکدنرکس شاب یا ا ر ینآ

 نور
 س سیا



 لامل یت نا + نزریپ رب ه یوما كلما دبع هکر دندشاطل هکر د جی رس»هلیعف كيج رولکن اذرج یعجج ردیلباقم
 راخذ سانجا رفاو یتقاک | هلکلا لاقتنا ه هقیقد هلا راشم هدک دلیا عدقنلاص عر لقشم هنت رابع + ناذرطا نع |

 | ناذرطا ةرثکیا ةدرج ضرا لا روند هر قوجیمهراف نانل وا رک هدننز وهحرف (ةذرطا ال رایدلیا ناسحا |

 كيج هکردیعج كن هناذرج هلبصف كيج ( نذارطا) رونل وا قالطا هنامرخ عونرب هلبرسسک كيج (ناذ رج ما ) |

 ۲ eer هدننزو محل ا (نرجالا) ردعض ومرپ هدندالب دج هلی كنهزمه (ذارجا وذ) ردیعما كنامرخ هقشب رب رد هنگ

 ءرطضا اذا هيلا هذ رجا لاقت رد ةن انعم كلا راچان و رطضم هب هنسفرب و هدرفا اذا هذرجا لاقب ردهنسانعم قلق |
 كساسا كنم ب رحم یا ذ رح لج ر لاقت رون د همدآ هدد روماو هدومزآ راکش روب شعا هدننزو مظعم (د جا |

 ردنوچ ا بلس یاب هکر د هنسانعم كما هلا زا یب هح رق لوا ذیرحت هکر دندنسانعم هح رو درج یتآی رک د ذیرحتهروک هتنابب |
 هت ذهدق یاذ رحم لج ر هنم و ناذ رطاکیهیلااهنبا وا اهیعیا اهذرج لازا هناک امذش اذا ة رش اذ رج لاقت هنمو |

 بولام وط هدننلیهرو نم مر ویراکد د ذ رج نابچد وخای هراب هلن وکس كنار وی كيج( رجا ) هت ذش ورومالآ
 تدقعت اذا لوالا بابلانم اذرج ةحرقلا تذرج لاق رونل واربعت قفلعشزغآ هکردهنسانعم كلغا ادب هدقع
 هنسانعم قوا دععتم یک هراف كوي هروک کا هعل وا طوبضصم هدنزو د ص لوق در اک ہد مست ضعب ذرطاک ۱

 لوق ىلع كمي روب هوکرب صوصخ دنع“ تاو هود هلل رسک كيج (نابرط از و هدننز و هجر حد (ةد را )) رول وا |

 قرهتوط یغاشا ینشاب بوت آ هدرخ هدرخ یرام دآینعب ردقلا بیرق دوخاب كلغ غآضآ یک یس كمدا نامش

 قاب وط یراج وا كن راقنرط دوخاب كمترکس یلقشالوط كرەر دا تکرح مظننمان ولزرابج غآ ضا یتیراقآیا و |
 ۰  “۰ ۰ . تك “|= ۱

 لعاف مسا (ذیرحجلا) رول وا كمتر کس قر هصب یتیراج وا یراقنرط هکردنرابعندقلوا نیش هر قرهلوا ققلاق هلعل وا ۱
 ةذیرج هل ناکاذا اولا ذیرحم سرف لاق روند ههودو هلآ نالوا یسهذ رج روکذ ملا فالتخالا ىلع هلیسه |
 یغلاباب ینعب نالوا وز كنسهدلا و هلاه ( ةذيرطا و روند ه هنسف ظیلغو نوغو هدنز و رفنضف (ذنرطا)

 ناسناروند هس نالوا د دش و ظىلغەدتزو لوح (دولحا# حوز همال سا ةدسنرح وه لا روند همدانالوا ۱

 (ةءاذلخا  هظبلغ یاءا ذلج ضرالاش رون دەر ظیلغ یعارب وط هل رسک كيج (ءاذل ا )نو سلوا هنسذر اشوناونحو 1

 راجر یعد یج ر هدش رق فئاط هلرسک كيج (ناذلج#) رد هصصح ءاه ردهعطقر ندهروک ذم ضرا هلی اه

 هل د دشت رب( یدالخا لو ( یل ارد راومه یکی م هالا نیم ز و قاشموب تیاغب یغاربط هکر دیع«ا كنغل وروق |
 یزاتسانم و اسنلک كنسهشاط یراصن و روند همدآ نالواتعنص و راک لهاو روند ه هود نالوا ظیلغ و د دش

 حراش ین را هس نابهرلاو هدارو هنسانعم بهار روند هات و هنسانعم هعسلا مداخ روند هن راکتمدخ ْ ۳

 یعجب كنظفل یذالج و اعیرس یا ًیذالج و ایذلج اریس راس لاق روند هشیورو نالوا هلتعرسو ردشلنا هثطح |
 كندرفم یعج رد رلکدید كبتسوک هکروند هنا زسزوک هلي كيج ( ذل ا ) هلیعف كيج رولکی ذالج
 هلتع رس تیاغپ یکشتآ هدننز و لا وعفا (ذا ولج الا ردلکد فم ندنظفل دلخ وب رولکذ جانم قرهلوا یریغ |

 كنجاغا ران هدنزوذفنق (ذشحا) هعاطقنا و هرخأتتقو دتما ییعب بهذاذا رطلا ذ ولجا لا ردهنسانعمقمل وا

 روند یجدذنج یکی کیدن د رانلج هکردانعلاف هیبشت یلوقنامرلا نمرانلح اک كل ۇمەكر د ح راش x روند هنکهچ |

 شفلقج روموط كران ةصاخو هکصچ شغلقج روموط ره ییبم هنفیدل وا نمطتمیعافت را هلکغ ده هبق ذمنج هکیدلاق |
 هدنسهدام ذبح یعهرباس *ییاعم كنس هلك ذىنج و + یهنا ردم وس ص هم اتم تاهما هرزوا قفل وا قالطا هنکیچ

 ۱ مالسلا هیلع مرک | ینهکرد هسکرب عابس دوخاب عبسن ذنج و ردماقموب یرک ذ عض ومییبم هننوتلاصاردح و رشم |

 یدلیا لاذجو كنج هما دعا قر هلو هدنماشخا و لانق و برح قره وا رفاک دنحابص تقو كنوک ر هرات رطح |
 یاد وا  هنسانعم ءاسک روند ہیک هل. كيج ( یدولا)ردشل وا عقاو ی ea هو هروب نم ٌهعق و ۱

 نالوا ریبخ و داقن هلی مک كناب و كيج (ذبهط ال روند هابع و هب هبک یراکدیک كن راهشاط جک هلبمط كج ||
 هکر ديب رعم یسراف دبهک یسهلک ذبهج هکرد حراش *ریبخداقن یا ةناسهطا نم ذبهج وه لاش ر وند همدا |
 سان نش قاق دو فقا و هر وما ضماوغ هدعب روند هداقن و فا رص نالوا قیافو رهام هدنص وصخ مهآ رد دقن | 5

 راس و هنانعموت هدعطاق ناهر اعقا و رای دب د هدباهج ه دنعچ بود فر مصت و یدنل وا لایعتسا هدف راع دص :

 ۱ و (ةذیجرل روند + یحایم نالوا هدننډ یرتشمو عیاب ر و ردموسم ند رد دنماسا لب ؟ لوح ةدیح د هی E زال 8 رخ ا راسم” دم هنسانعم

۱ 



 7 عج ا لصف زا

 ناذخ وا یلصا كنسهلک ذختا نایحوا و ردشلنا عرضت مساقما نیا هدنحرمش هصالخ و ردطوسپم هدنح ورش ||

 یاقت 1 ۳ 6مدن <
 بود ۱۱

Hieهیاکلاب ا  HNN a3۹ او ندرازا رز روس  

 یلیصفتكنو و یدلبا تدث یبهموق رم "هدام یسرافلا لع وبا زکلاپ ردلاعتفا هرزوا ذوذش ند لها لاو

 ۱ ] «دنسهدامذخا هک رده راعشاییهزمه یخد فل وماعقاو + ردشلبا تابثاود رد هک تفل و ردلاعتفا ندنخ و
 ۱ تنم لمخا ذضا و یواضب نکل ردیلوق نایحوباارهاظیلوق رد هب ولقم ند واو هات یب اچ یدعس و یدنل وارکذ
 وفعیو ربثک نارهظاو تذخ الیا تردا نایرصبلا و ریثک نا اف و نییررصبلادنعذذخالانمسبل و عن نم عناکا
 هوم  ردشلنا عرمصت ینفید وا نیرصب بهذمروب نم لوق هلکلثا رک هلناونع نوقابلا هغدا و لاذلا صفحو
 ذم رت تفرعملها هکردشلتا رکذ هدنباتک مان باپسنا یناعم نا ردیدآ هبصقرب هدنساضف یراخ هدننز و دمنا
 ۹ تقی اضعب و ردلوا دم لبسك ك موی كن هدناس ندنسیلاه او راردا ماکت اموعضم نم و
 : !عافمماندین ذ اجهدننزو دام ( دالا هه ججا لصف زاس راردیا ظفلت ۱ O ری

 كن مزه و یعتف كيج ( ذأ لا ) هنسانعم بابع روند همدآ نیما هدقل وص ر ب ویا ر هلی ینأت وعطق
 ا ,هدننزوذبن ( ذبطا را هبع اذاثلاثلا بابلا نماذأج ءاملاذاج لاق ردهنسانعمكمگ ا هرز وا روک ذمهج وی وص

 ۳ ۳5 بول ندنظفل بذجو و هبذج ییعع یناثلا با بلا نم اذبج هذبج ردهنسانعم بذج كمکچ ور

 هتسانعم بذج ردلاعتفا ندنآ ( ذانجالا) رد راما ام اوعدتدب رای ر اسویرهوج رد ده ام تکا

 راط اطق (نابج روند هنسینامرخ نالوا لتوشخ بویشعو زونه هلا ( هذبطا ) هذج یتعع هذبتجا لاقت

 ۱ :ولطم ینبحاص تبثو نوچکیدلیا بذج یسوفن روید هبهباج تین دوخایهتومینپ هم هدنزو

 2 وصخم باب نوجا رنو هده رهه یل وص ردهدنزو لاعف و و ردهانعمو جد تاذح کد نوهکیدتا

 ىق ك ناب دوخ اب هبصف و یعص كناب و كيج ¢ ةذىنللا ال ردشلنا سر هرزوا قل وا دیش یسا دابح ودقع

 هرزوا روک ذم هج و هلک لا رک ذهدننا ونع ةبقلاک فل وم * رون د هثیشنال وا ریدتسم و عفت م ییعبهدن زرط

 هذبنج |ریز ردصاروب هروک ها كحراش + ردکیدردفدا رم می ردیبک هبق هدانعم هذنجدوخاب ردکعد

 دلبر هدنتلایا سرافو هرقرب هدنساضف روباسب ذبنجو ردنوحما تدحو ءاه روند ۵ هبق هکردی رعم
 فدا رموهدنز و باذحنا ( دابحمالا ) رددآلرصقر هدهنیدم دنا رصق وردندیاصصاعبس نب ذج و

 ]ج رلا ذوخج لاق رد هنسانعم كلغ هدننزو هجرحد هلا هع یاخ (ةذوخ الب ذعلا اذا هيلا ذبحا
 < لاق ا ندا یانعع ردهنسانعم كع روب هلتعرمم هژیسهدش تلاذ و یصف كيج ( دلا )

 قعربق و الصأتسم هعطقاذا ه ذجلاق رد هنسانعم وكم اقلاب یهنسنر و عرسا اذا لوالا بابلانم
 مع روند هنس قیرفو كيسک ردعساندرلنآ هلال تاکرح كيج ذاذل او هرسکاذا ه ذج لا

 | الص اتسمهعطقاذا هذحذح لاش ردهنسانعم كمك هما یهنسنر دو هدنزوهلزاز ( ةذجذحا )

 ذج یلوضفم کا وک رو د هنطهدایز و لضف نالراءوزوآ رخ 2كئيشر هلي رايج (ةذاذملا) و

 هن ارج نوتلاناقیچ ندندعم هدننز و بارغ ( ذاذطا ) هتدایز و هلضفیا اذک هیله هتذاذجو هذاذج لاق

 تاذ ذا )زاوا لصاح ند رج رب دنایقعا اب یک توا کرد راویع ور كنوتل آور ولوا لضاح نوت لود یر
 1 2 اهماضا رفیا ةضفلا تاذاذح یدنع لوقت رون دهرات رق و ه هرادتتسک هکر دیفدا مهو هدننز و تاضارف

 ج ) یک نادک ردیر اکدت اریبعت یکف وک هکر وند هشاط كشوک عونرب ردي سنج عج كن هناذج هدننزو نامر
 ۱ جدلفرول وا فص وهت ارق ورج رنانل وا عطقءاذج ورد دآ عضومرب هلیسهدش ان و ىة كيج

 ج۱ ل ةت یا ءاذج نسلاه رول وا فص و هشید شافوا نو ورد هیت ترقی كنسهلک جر
 هدا رو "یثیا ةذج هیلعام لاق رون دهنسهراب رب كن هنسن شلسک لصالا یف ردلعتسم هنسانعم “یش ەلیم كيج

 ها( )نزولی درد یونس راز وا کنان شیک

 هنس ہک ی مان مدآرب هدنن زو لیعفت ( ذذحتلا )ردبدآ عض ومر هدنب رق هکمذیذج ورد هنسننانل وا ریبعت دواق هکر دشا

 E ier اذا اذیذع لجرا ذج لاق ردهنسانعم قلف ابا بویلوا عپاناکا دحا و درف بویتسا كما عبا

 | هدنیکسدرآدراوط هلنبتعف (درجا) عطقنا اذا“ یشلاذحا لقب رد هنسانعمكلسک هدنن ز ولاعفنا « ذاذنجالا لدحا
 ۱ 0۵« نبش هکر دقج هلوایونكویوب رد دآ ناص عور هدننز و درس( ذر جا ) رونی دهم واقلطمن الوا ض رام

I 



a ۷۲۸۱ = 

 هیلافاضم هنامز ےسا نابل وا خاص هغفل وا انغتساد وخاب رووا نر یم هكذا هدنروص و ردییک ك نوب ځدذئساعوا

 چاه رابخا ثدحتذتمو ال یلاعت هلوتکر ول واسا نوچ ا لبقتسم نام زیھاکو انت دهذادعب 96 یلاعتهلوقکر ول وا |
 هرکصندنراهلکاغیب و انس رکا رول وا نوا اف وهم ذامویلا Sadi .نل وچ ىلاعتهلوقكر ولو انوا لیلعتو |

 ممه ی عب یکی غتدلوا هدنتاب + ریسایم ترادذ|رسسعل ااغلبق هب * نیضراواریخ لا ردقتسا + وبشا کهن هسرولواقا و

 | احافمدوخ اب ناکمافرظ دوتا نام فرظ كنسهلکذاوبشا و رشا وه تنم ورن هو نی

 (نازالا ) ردط وسیمهد ه وک بنکر د راوهریشک لا وق اصل | نیبهدن اب یس وادکق مدنازفرحد وخاف رح هنساتعم |

 ردندش دحءاورذ زا تش رکبماو ذزا ن رباحردندیماسا هلنبتصف ( ذ زا )ر دیعماامرخ عون ر هدنن ز و باص هلا همخیاز ۱

 رد هنسانعم كلنا هبلغو رهف هل يك كناب(ةذ ذبل الو هل د دشت كلاذ و ىح كناب ( ذبلا و و[ ةدح و٣ا ءابلا لصف س |

 لاق زفل وا دع سنج رول وارولیغاط هکر وند هبامرخ هک وک دو هبلغ اذا ل والا بابلا نم ةذذ و | ذی د لاقت

 لح ر یرادقمع ود وایمه راد هدن آ هکر د دآ تیال ور هد یرثتلای انا رذا ها نا زاهدناربا ذن وژتنم یا ن كرم

 یاج هکر ولوا یراج رك وي ر ندنفرطیعاشآ ور داخ سماد هدن هکر دراو ر ر رادقم ق جهروط مدار هدنګ ارد راو

 قرهلوادک مهنظفل ذف رد هنسانعم د رف زکلاب . دو رول وا لئاز یماجهدکدلیا لاستغا ندنا ران وا التم هب هقتع |

 لاق روند دمدآ نالوا لکشناشبرب و تفابق هد رعژپ رول وا فص و ندهذاذب دي ودرفیا ۳ دف لاق رووا

 ردردصم هلق كنار 6 ةذ ذبلا ل لثم م یا هام لا رولک هنسانعهریظن و لشو ابر یا هلا داب و دهلا دن لجرا

 قلشاعم كنتو قللاح ناشیر هذذ و هبیصت یا هتذذ ذخا لاق ردهنسانعم تعمق و بیصن و یدنل وا رکذ هک

 رولوا كعد هجزکلاب كب دو رولوا دکق منظم دحا هلنبتخق ( الا ) فشقتیاةذ ذ یلعوهلاق رد هستم
 هدننزو هموع( ةذوذبلا لوهدنزو باتک (ناذبلالوهلیصق ك راب( ناذبلا لو (ةذاذبلا لدرف یا با ذحا لاق |
 تأس یا عبارلا بابلانم ةذ وذ و اذاذب واذاذ و ةذاذ لج راپ تذذپ لوقت رد هنسانعم قتل وا تفایقهد مپ ولاه ا
 هد ذخا لاش رد هنسانعم بیصن و هصح یک هذذ هل رسک كناب ( ةّدبلا إل رکد اک امن ر یا اھ وةلا دابوه و كلاح

 هژیس هش 9 ن هلق كلاذو كنب( كىذاذب) رد همان دننام و لثم یکذ هلیعف ناب ذیل ) هبیصن یا هتذیش و

 كذاذ : ورد هنسانعم عطق هکر دذوخأم ندن ظف) ذه كیذ اذه ردسک كنو ید كد اذه هکدت رد نالواد ۲

 و هکهنسانعانههو انهه رار د كد اذ و كیذ اذه سالا راب رع هلا رلتیسانموب رد هنسانعم درف کردند ذی

 درف دعب ادرف كىذا ذو عطق دعب اعطق كنذ اذه لصا ردکع د رار روط هج زکلاپ هج زکلایو هقرف هقرف هدارو هدار وا

 صوص بابیط وبس هد ره نم نوا تاک نالوادرا و ینثم هل وکو ویدنل وا لامعتسا هد روب نم عقوم هدعل ردکعد ۱

 لاعتفا 6 ذاذت الا رژ هت رداباداةدابم هنذذابلوقت رد هنسانعم تقاسم و تردابم هدننزو هلعافم ( ةدابلا رز ردشلنا دقع ۱

 هد زو دادبنسا ( ذاذبتسالا ز هنذخا ادا يح هنم تذذتا لوقت ردهنسانعم یل یبولظم ندنودمهد زو ۱

 روک ذم ذی نالوا هنسانعهدرفوب و "دبتسا یتعع هما ذیتسا لاق ردهنسانعم قلوا رسد وخ و لقتسم هکر دیفدا معو

 رونل وا قالطا یرک رج هر هنس یراکدید ناجرمهک هیلوا نخ رد رعموب ورون د هناجهدننز ورکس (فسبلا ) ردند

 هللار وز ندهرشطهدعب بوروک دنکی لار هنک وکرصا وغرد "یشر تباتهدابرد رعفخزرب دیره ور ا

 ردناحرمیسیکر ویس راف رب د یلاوت اکا هددنه دنا ادیب ت ترجو تدوجهدقدنقوطاوه و سه رار راقیچ ب و کچ |

 هک وکر اضعب و ردلکد نال وا جک "یییعیداممهداروب كنلوم» روند هنسهدرخ كن ناحرمهدی ع لصا و |

 یسرافدسب و و ردشلنا راعشا یتغیدل وا ییع یشوطرط هدحابصم و ردشطا ناب ود روند دسب هنخاش و ناح رم

 هلنوکس واو و ىح كناب( ذوبلا ) یدنلوانایبهد هم هکهن رد راو تغل ید هدن و ( ذاذغب رد هللامش| کردی زعم
 رد هنسانعم قمل وا جات وسانلا ىلع یدعت اذا ادو ذوب لجراذاب لاق رد هنسانعم كالا ىّدعت تولوا رک رش هسا

 هل صف هلواو وكناذ وك ناب 6 هب ودون ا عضاوت اذا هيلا ذاب لاش ر رد هنسانعم كلا عضا وتو رقنفا اذا لج را داب لاق

 اذخت *یشلا ذخت لاق ردهنسانعم ذخا قلا هلي كناخ و كنا( دلال رد شنا تیدخ تباور رده

 یسهلک ذا وە الا تذل ART هلوق "یرف و هذخآ ینعع با رلا بابل نم

 هکر دشعد ربثآ نا هک ردشغت وا ماغدا لاعتفا یات هلا هیلصا یات ردلاعتفا ندنظفل ذخت هکر دیضام ندا

 هلا هزم روند دتا هدنسیضام هژیسهسب الم قمل وا هزم یلعفلاءاف هسل وا ندذخا ارز ردلکد لاعتفا ندذخا ذاحا | |

 هزهش هدیضام ردلاعتفا ندذخ اذاختا هکیدیدیرهوج اربز ردفلاخم هنلوق یرهوج و و زغل وا مافدا هات هسیاهزمش د

 اش شال ندنآ هلیمه وت قلوا ند هلک لصا ی هلدېم ءات لذا وا اچ ءززواهجو و و یدنوااقفاو بلق هات و نیت

)٩۱ ( 

 4 ةدح ول اءابل | لصف ب



 ۷۲۰ رس ی یر

 ۲ نيا انعم وو تدمر اذا )27 لاش رد هنسانعم قع رغا وکو نوذح - ها! اذا ریعلا زا لا |

 4 هفحنو عون رب لوق یلع روند هنوسفا و هیقر هنوکرب هدنزرط رصس هلیعض كنءهزمه (ةذخالا) ردیتا ور
 ۱ ا ا ا رشا ځد رو نم نوسفا رار دنا لاعا نوجا سان ریه و ذخا یا زرتوضا

 هاشخا رابرعو ةزرخ وا ةيقر یا سانلا ام ذخون ةذخا ةنالفل لاق ردقج هلوا قحن و داور ناوتفا را
 ا"شارو نم تعاس ار زرارداقالطا رانلاةذخا هنق و یعید را رقرلوص ینعی هتعاس نالواهحءزرکصندن زا

 زخا هلن ردابلاه دنمورلردبا عزا ردنکم«قلآ شتآ بولبقاپ قانچ ندب آ ندنفیدل وا شتآرب هک وک هل وا

 نامز دارمکردشلوادراو هک لیلا رکناییصاووتفکا له
 انار ون وا در ورولل واریبعت قاستوطرونل وا قالطاهریسا هدننز ورم ا( ذیخ الا ردتلط راشتنا

 مکه کرونل وا قالطا هضرالوش و هنسانعم هفحعا ضیقهرونل وا قالطا هن رب قج هن وط هل الا كناغلق هل رسک ك ن هزه

 ا الطا هضرا لوم كلذ شاش روند خد ذاخا اکا وهل وا شلیا تل و داخ ی ییعب هب راح نوجسفنیدنک

 رط ایه و ةذاخا تل یھ لاقل وا ش با تایل واطع اهمدآ ر ندیم بئاحهاشداب قرهیل وا یکلم رخ

 نود هدننز و فتک (ذخالا ) یدل وارکذ هکر دندرفم هاذخا هداحا و ذاخا ورخ ال اک ام تسل مامالا ۱

 هرسلا وا نعسلا هیف ذخا دق ناک اذا ذخاریعب لاش هلوا شوط زوم هفلاحوق لوق ىلع هکمروع هکرونلوا

 رر ذآ نل لاق هلواراروب یلدبودا ادب تیفرح هلقغنوط زوب هکیشک ! اکرونلواقالطا هدوس |
 ارا بالانم ةذوخا نیا ذخا لا ردهنتسانعم قل وا اديب تیفرح هدنعط بوبشک | دوس هلص كنم ۱
 نخ St اذااذیخأت نللا تذخا لوقت رد هک انعم تفکر ید وم مدت و لس ااو سماد
 خأتسلا)دباصلاإ یاذخآ الاب ریطلا داصلا روند هغاز ود ردیعج كنهدیصم هکردیف دارم و هدننزو دیاصم ۱

 تو رول وای الطا 4 اد ردنا رو توام رک اسبوک هر شا a وودردرپ لیس هی لعاف ےس ما

 قالطا هچاص نوزوا كىو عضاخ نیکتسمیاذخ اتسم لجر لا رونل وا قالطا همدآ ی .حاصتناکتسا 1

 رس هل , لعافمسا ی دوب (ذخت ول لیوط یا ذخ أتسم رعش لا رول وا شبا ذخا شنید, نوت هکایوک |
 اتم كلی ب باقع هدنسهباقم یجوص یمدآرب هدننزو هلعافم (ةذخال ) رونلوا قالطا همدآ ولتناکتماو |
 ارفیتح ردراوهذخا و هلا وا و هدنتغل نم هکر د ح راش » هذخا ولقتالو هبقاعاذا ةذخ ام هبنذهذخ[لاه
 ما تکراشم هکر د هنسانعم قغوط یتیرب یرب هدننزو لاعتفا (ذاصتالا) ردشفلوا تعارق هدهلا واو
 |یردصم هکر دذا بونل وا ماغداو بلق هان هزمش هکرول واهاک اضعب مهضعب ذخا اذاموقلاذعتا

 فالتخا هدنو هکر د هدریاصب فل وم + رولت وا ریبعت هما كيلا هدیکرت ردقو یمانعم تكر اشم هدنو و
 هکه تن یدنل واماغدا هلغل وا عجج لاعتفایاتهلبا هیلصا ین رلیدید ردلامقا نذتسذام اذن ذب ذخت راضمب

 ادنع لوقو و ردذوخأم ندنسهدام ذخأی ذخا نالوا زوم ن کالا دنع و ردشلنا تد هد | لصف جد

 0 اهنسا رج لعج یسهدام ذخمناهکرول وا ءاکو ردشلیا مس هلبناونع | وذا لاقت و هداروب ها ک ؟رتخوجرم

 وو چ ءال وا یراصتلا و دوملا اوذختتال ل یلاعتهلوق هنمو ردنا هبدعت هنیلوعفم هلفغل وا

EEیط ایم 0ع قازا لوفیلع ردا ذخا لازمرپ هکر ه یرق ردلقشم هبکو که چن لتمره و  
 وا ریبعت كمندبا ا ذاا لس( داضتس الا 2 ردنرابع ندم وج موجر یراکدتا یر رل هتش

 نیک هل دم دشت كلاذ و یصف كنءزبه ( الا ) یدنلوا فذح ىمي رب كناتافیفخت ردلاعفتسا ضعبلا
 | روند دیش نکسک نیک ك كب هدننزو روبص (ذوذالا  هعطف اذا لوالا بابلانم | ذا "یشلا ذا لاق
 مست [تنهزمه (دا)ردرب اب یئینأتو ریکذت هلغل وا لعاف نعم لوعفو و عاطق یا ءاهالب ذوذا ةنرفش اف یا تفنم

 دیفدا م هاکن [هدیسراف ردقلو افاضم 4 هلج قیحكنوب ورد ینلقمر زوا نوکسو دما تل الدهب یضامنامز هکردهلکرب

 ۱ 2062ام نام زیسهلکذا ور ول وا كع د مدیشلک ت سار اکسهدنقو كغلنا وج كنس ىنعي باش تناذا كتیقل لوقت

 رولوا عقاو هب لوعفماضعب وهب الا هج رخاذا هللا رصنذ دف یلاعتهلوقکر ولوا عقاو فرظ یژثک اه دنر وص و ر ولوا

 | 46 تذیتاذا مع مم باتکلا ق رکد او یلاعت هل وقکر ولوا لد ندلوعفءاضعب وډ الیلقمننکد ااو رک او یلاعت هلوقک
 ځاص هغفل وا انغتسا ند ودنکی هاکو ردلاغشا لد ندنظفلع رم نالوا يلوعفم كنس هلک رک ذا یس هکذا هدار و 4 الا

 ۱ | و د ول اب دن وکلوردشل و ها فاضم دن مو هک یکی ملک ذوب رول وا هل| فاضم همزن و



 یتفیدل وا فلتخم هل رابعمدهلا دعب حالصالا وه لیق و دلصا یا هد( ی سوم شوک لب

 یانعم .یسیکیا هلغل وا مهفنم یلوف یرمشخنز ید ندناهما ضعب راسو ردیمزال كيرح مده ارز ردشلنا راعشا
 لب دوم و فرص هف رطر و هلا زا اذا ءداه لا ردهنسانعم كلیا هلا زا ندنرب یهنسن ر دیه و ردذ اتم قلوا دحا وا

 | كل عنمو رجزو هحزا اذا هداهلاه ردهنسانعم كليا رارقب و برطضم و هفرص اذا هداهلاقت رد هنسانعم كالا |

 .یدید زفلوا لامعتسا اثم رونلوا لامعتسا ها قن فرح جنا یسگ ديب بوقم ینعی راضعبو ردهسانم

 اتم هدشداحا هک ربلکد دام ردا هغیص نامه یدارم ندنوب و ین زام یا كلذ یتدیمام لوقت

 امو زد وم وک هراز ا ندقمروط یتعق هود داهو هلرسک كناه دیه و دیه و ردشلوا دراو

 هدنماقم كناشام هلیبصت تالاد رار د كلام دیه هدنعق وم ماهفتسا ندنناشو عض و كنهسک رب راب رع ردندروب نم

 یتا لاق و كناشام لاقام وریغت مل یا كالامدیه یللاقاف هت رض لوقت هنمو یدا دیه یتدیت دوخاب لديها یبصا

 ERE ردشملوا یراح ہدنسارح لثم یک كلام یهو و كلاحام یا كلام دیه هل ا ولاق اغ مولا نالف

 | نمو ف ع نم یطعب یارارید ناد را و نادیهلایطعب نالف هدرب كج هد ردا ناسحا هنکیدطنو هنکیذلب مدا

 ن نادر و ردندا برطضم هلا اطعتسا دارم هدارو هکروند همدآ ندا ترطصم ردتفص نددبه ناديه فرعی

 دیه هلام لاق رولک هنسانعم تکرح داه و دیه و یدنلوا لامعتسا هاب دام رج ام نددور هلا هل ءار

 ٠جوا هلا دیه هدننزو لیعفت (دسهتلا) رد ردصلاب ریست روند هثیش نالوا برطضم دیهو کرج یا داه و

 | رد هنمانعت كم روب هلتعریس و دما و هک لو هب کو هعزفا اذا ادسهت هدیه لا ردف دارم هدانعم یک وا

 . نامز هدنزو دیک( دیه مایا ) ردیدآ كغاط رب هدنزو روبص ( دویه ژرسلاق عرسا اذا لحرلا دیه لاق

 | بالک نم رکب ییا ییب هلیصف كناه هدیه ردشنوا توف مدآ كيب یکیا نوا هکردیمأیا همام تومرپ هد هیلهاح
 (دبالاژ tf ةشحلا ءابلا لصف i رددآ كنهبکنا ن ردرب ةد یراقو كتهدلب مات عصحم هدندرو

 | كلاد ( ديلا رارب تیاغب هنمسق راوط رولوا هیبش هننابن ریعش هکردندآ تاب رب هدنزو دجا هلآ هدحوم یاب
 هدنزو درف ( درنا) رتمو سرم هدن اب لتعم هکه تن مصاف تدا ق هلا هکر دتغل دفل هدهففحم دب هلید دشت ۱

 4 ر هدننیب ناسارخ ها زاربش هلبنوکس كنهوشم یازو یصق كناب درب ردیعمایر رد كمالسلاهیلع سب ردآ
 ایر دادی ردهدلب رب هقشل هدنن زو دود م (دودز ا ردراب وسنم کا هکردتعاجن رب ندنندح نودزپ رددآ

 : ردیدآ هب رق رب هدنساضق EA ر وا رک ذ هدنسهدام ددن (ددن و رده رق ر هدنساضق

۱ 

 قلی هنسنر هدننزو راکذت (داخأتلا)و TE كنءزمه (ذخالا) اإ زا لصف روح

 و"یشلازوحذخ هروک هنناب هد ریاصب كفل وم» هلوانتاذا لوالا بابلا نماذاخ اتو ذخ | هذخا لاق رد هنسانعم
 | هذخا لاق رونلواریبعت هللا قلآهدیکر ونداتسهدیسرافندن او رولوا هل نهج لوانت هکر ولو اه اکل واو ردعوضوم هنسأنعم

 هنذخ|لاه رونل واریبعت هللا قم وط هدیکرت و نتفرک دیس رافندنآ و رول وا هلدتهج هبلغ ورهق هکر ول واهاک و هل وانت یا

 تش رطو تریس ذخا و * یهتنا رد نعت هلتبسانمررب یلصا یکیاوب یر ره رد هپ هشنم ند ران و هک راس "یناعمویتلا
 . ذخا نمو اوبهذ لاه ردکعد هه رط و هح” یعیدنوط ثكمدا ا هکر د هنسانعم دوخ ام هدو ردن: ةن

 ميس راس نم یا سسکی و مهذخا هذخا نم لاش و ابصنو لاذلا عفرو اهسکو ت ةزهلا ج مهذخا

 |4 عقوا اذا ءذخا لاق یکی متوط یمرح رونل وا لامعتسا هنسانعم قمت وط ةتغب یمدآرب ذخا و مه الخ اوقلخت و

 هل رسک ك نره (ذخ الا )هيلع هبقاع یا هبنذب هذخ | لاق ردیم زال لرب نمیانعم هکر دلههتس هنسانعم كلعا خنکشاو ۱

 هنناب رپ هدن رلکدلیا هشیدنا و فوخ ندنض ورع تلعو ضرر ه هود هکر دعا كغاد ر صوسخم هنق هود |

 .ققوط رونل وا قالطا هنسبغآ زوک هلنیتمط (ذغالا رول وا شفا وا ذخا ضرع كج هلک هلکنآ هکایوک رارصاب
 | بانک ینو بغار رددزناب ز یریبعت یدنوط یزوک یدنوط یسرغآ زوک ىد هدزعاسل ردذوخأم ندنسانعم |

 هل کارم هل رسک كنهزم هکرولوا عج ندهداخا و ذاخا ذخاو دمر یا ذخا هنیمبو ذخا هب لاقي ردشلفا

 ۱ | هللا لوسر باصصا تسلاج مو تیدح هنمو ةناهنلا ف لاق رد قس هنفیدتوط تاو 1ییوصرونل واقالطا

eوه و ةذاح الا عج وه لیقو بت کو باتک. لثم ذخا هعج و ءالا عح وهو ¥ بشر تیا  | 

 ندنسانعم قم وط هکر د هاا قلوا رلتما و ده نددوس یکشوک هود هلن (ذخالا ) هيق هنو ءال عنصم

ekرداع تس هن انعم كمرولد یمق هود و نالا نم یاب تم مع اذخا لی ذخا  

 هه ةتهلا ءايلا لصف ع

E), 
 ب عل الا ادلا باب

om 

 سگ و زمه ۱ لصف 2 نجس



 سگ ۷۱۸ زوم

 DT ی هم دما نیو

 ۱ انعم نوم ات ردیعج ناهد وه هروک ه نایب هد اصب ردشلنا زا كي هدا روب فلوم » هلیعض كنابر ونلعج

 ۳ ۹ سم دیذ ین هان آ یتبم ه دغلابمو مظعتو ردشل وا سنج مسا هدنس هفئاط دوهب هدعب یکی غیدل وا دوع یعجج
 رزوا 3 a و هدندنعژک ۱»ردمالسل |هیلع ح ون نب ماسندشف ران :غلافنب اشن ماع نب دوه ل واهکر دشل وا |

 تم ها راق و و نوکس و قفر ردراع نجا لا نیل هو رد چا مم | یک طول و حون ضعبلادنع ور دییع | ۱
 1 اچ تدابع ردشلوا لم ءددومج هب اط ردع راضم ند هم وق ره نا

 رف رصنم ربغ هل رابتعا هلق و تما .دوخاب هل راتلع لعف نزوو تیلعو و ینبم هنس هظحالم یراقدل وا بثات
 ۱ ادن هاما باب ندلعف نزو ارز رولوا لخاد جد نیوتن و هل رامتعا تیعج ردراح یلوخد فیرعت فرح اک او

 دا KOSS دوې ضعبلادنعو رددحاوو یکی جزو جز روند ید وې هدنتبسنو ردشفل وا

 رد ید تلاسر قالطا د وحج 4 هروفسم ٌهفناط و ردراشمل وا تبسناک | و هيم هلا مالسلا هیلع بوقعی
 هیت )یبتا روا یراکدلی راکنا بم هدسح نکا رارولیپانابع مالسلاو ةاولصلا هبلع
 هت دوې ةلمیلا هلّوح اذا ادیوهت هد وه لاق ردقلق یدوبم هکردهنسانعم كمردنود هید د وېم یی هسکو |

 | بواحاذآ لج راد وه لاق رد هنسانعم كعشلیوس هلیس هفن اط نجو ردشل وا دراو هک هناد وې هاو | ۱

 ۱ توصلا عجب یا لج را دی لاقب یکی رلگازق ةاروت هلذوهم ردهنسانعم كلیا تفت هاعیجرت و هنارت زا
 و توص رزم و نزح یتاروت دوج ردهنسانعم كلنا راداوهو كانرط بوروتک هقوش و دجو یعدآرب و
 رد دزو ما هتسهآ و هاهلا و 4 ّرطاذا انالف د وه لاق یکیرلکدتا كان رط یعماس هلیرلغا تءارق
 2 کلا تسم یراش بارش و اور یتماذا لرد وه لاش یکی زهفینخ تکرح ارام دوم
 1 شما هد وه لاق رد ینتبم هن رشم دولا نرش دوخاب یتبم هنکیدلبا البتسا هغامد یراخ هحاب هحاب

TARنیل فعض توصب تّوصاذا لجرلا دوه لاق ردهنسانعم كفلسس هلا زاوآ  

 نوکس هتسهآ كن یزوسو أ ًاطبا اذا ريسلا یف دّوه لاق ردهنسانعم كی روب شآ ضآ كره وروسقابا و |

 هودو لهمو قفرو نوکسب یی یتعب نکسپ یا قطنملاف د ووه لاقب رد هنسانعم كوس هرزوا ۱
 كناه (ةداوهلا) مانسلا لكا اذا لج را دوه لا ردذوخأم ندروک ذم هدوه هکرد هنسانعم كم یتا
 ومو حالص "هلیس و موقلا نيب و قفرو نبل یا ةداوه ىلع وه لا ردهنسانعم تعالمو قفرو نیل

 م ةاباح و تصخر و مولا نب حالصلا ه یر یا ةدا وه رص وه لاق رون د هثیشنالوا لومآمینفل وا

 داه لاقت ردهنسانعم كفلسس هلا زاوآ فیعضو مرب یکدومت ردیلالث ردصم هدننزو راکذت (داوبنلا)

 داه لاق ردهنسانعم كوس هرزوا تعالمو نوکس یزوسو نیل فیعض توصب تّوص اذا اداوپن
 هنسانعم كطوس هرزوا نوکسو مرن یمالک یخدو هدننزو لعفت (دّوبتلا) فرو نوکسب هاذا اذا اداوهت

 هدهنایمو دو راص اذا لجرلا دوې لاق ردهنسانعم قلوا یدوب و نوکسب هادا اذا قطنلا یف دوبت

 ) ةمرحوا جرب لصوتاذا لجرااد وه لاقت ردهنسانعم كليا تدامرو لص وب ویلا عطقیتمرحدوخاپ

 اذا هد واه لا ردیمزال كتع الم و قفر هکردهنسانعم قعشراب هلکرتیتوادع نالوا هدام هدننز و هلعافم

 لا ددوام لاق رد هنسانعم قلق هخوت و لیم هنن رب یر و ردطلع یسهحدن هدعاوم هدارو هطاص و

 1 هدوام اذآ هد واه لاق ردذوخأم ندروک ذم دوه هکردهنسانعم تدواعمو البام اذا ادواه لاش و

 بس و هلبصت كن دن یاب (ادوج) ردیدآ هلببقر و یک ده وا ردیع دق مسا كننوک نیا هدنز و دجا

 ل ردهتشپ یراهدلا و رد مالتسلا هیلع وقلب دال وا رکا هکر دیعا یراردار كن راتمضح مالسلا هيلع

 اتش هرز واسایف ربغ (داهلا) و هدننز و دیک (دیهلا) ردموسیم هدننا ونع اذوه هلا هم لاذ هدیناربع

 کرب و هعزفا اذا اداهو ادیه هدیې هداه لاه ردهنسانعم كمردناکلب هلا هنسن شحومو لوهم یدآر

 ییهنسن ر و هکر َرحاذا هداهلاش رد هنسانعم كلا ك رک یی هنسنرب و هب رکا ذا ةداه لاق ردهنسانعم كلبا لا هصخ

 ۱ ,یانع» یرره هلکلیا عسر هدنناونع ریلیصا او اکتخ یو RUN هداه لاق ردهنسانعم كما حالصا |

 ی 5۱ مسر هنسسانعم كبر نوجا حالصا ی هنسنرب یرمشخز نکل یدنلوا هججرت هرزوا قلوا صوصخ

 ۰ هده ابن وردشلیا ۱۳ ما ور یسکیا هروک اکا ۱

 ذه ہللا در۰ هدیه ین مالا هو هيلع هل لیق هرکصت دید ك كيرلا دیه لصا هدن دح جای دعصلا علاطلا



 ربغت کر هم تدم لوط هکر وند هب هنسن لوش ردلعافمسا (دماهلا ) ءرکیام للع تکس اذا نالف دیها لا | ۱ زی

 تابتلاه رونا ! وا یالطا فلت وا شم روق وریغتمد وسم لاب یا دماه*وش دات هل رفع بوش یوچباوطحا وز[

 هدننزو نالس (نادمه ) هب تابنال یا دماهناکم لا رونل وا قالطا هناکمنایلوا یرثا تابن الصا و ساب یا دماه
 قیعب د هلامنال وا موس رهو برک ندنالسو ارماناود هرزوا هکر هدننز و دج (دیملا) رددآ هلسق رپ هدنم | ۱

 ین ین تح (ده) ناودلایف كيلع بوتکلا لالاوه و دنهل وتساب لام ر روند هب هفیظ وو هب هف ولع |

 لوقىلع ردسا كنءود راهمز و هصاخ هرس هش  رغصم (ةدشنهلا) و هل رسک كناه (دنهژ رددآ وصر هدندرو

 دانها و دنهایعج رددا | كنوتاخ ربدنه و زدیم | كنءودزوبکیا ضعبلادنع و عاش ندزوب یر لع وهدایز ندو

 هکر دنا لقنهب ضرب هرزوا قا وا یًاشنم كنلثم + رصن نمرعا * هداصقتسم یرشخمز هکر د جزم + رولکد اونهو
 هلبفا رطا هرکصندقدل وا هدوسرفهرزوا لاک یسهین بول وارهه هنس ناسقط ز و یدارا و مدآرب مان نامه د نیرمصذ

 ردشلنا راعشا هلن | وبشا یرامن الا بشرخ ن ةم لس هکدتن یدل وا تفاعیارمنشلکن اهارخنامژ هن و تد وع ییابش

 دغ اتاصناف موق م الوح نیعست و # اهساع ةدنهلانامهد ن رصن و 3

 دق انافیذلا بایشلاخسشهعجارو ٭ هضاب دعب سآراداوس دامو #
 ۱ ۰ نام داک اد دسعد نم هنکلو Be ةطبعو معا یف ر شاف *%

 هکردّراخ نکل ردعفا و هدهروک ذم تاس ۱ ت ووسد هددع زو اعلطم هده و دنه هروک هتناب كن رشحمز و |

 هرزواروک ذم هح و دنه و هنل وا لاتا قالطالایع هدع) بول وا عوضوم 4 هودزوهرزوایوق كل ماد ۴

 دنه و ردلهعتسم همی وا ورع و دز هدلاحر هکهتنر ونل وا لاهعتسا یک سنج اع هدنا وسن هدعب بول وا یمسا كنوتاخ رب

 روید تادنه هدنلاس عج و دونه هدنربکمعجچو رولوا فرصنم نوا تفخو بولوا عوم هلو تی ات

 ناتسدش ھ هن راهکلوا هکردیدآ هشاطو ليج ر ندساندنهو رد نطب رب ندبع (دنهون رددآ لج رر دنهو ٭ یهتنآ

 (دناهآلا ز روک دونه یعج كدنه هدنو ردد رغم مه و یک کرت و مور روند یدنه هدو رونلوا ریبعت

 ردرایسراف هدیسیکیا هکر دعج ندنراظفل ؛لدنه لدانهو یدنه دناها روند هدنه لاح ر هلرعف كناه (كدانهلاز ر |

 نوچ رافدل وا سوح دنهلها رثک | ردنوجما ریقحت عب رغصت فاک دنظفل كدنهو ردشفل وا فذح اوز هدل وا
 ینعب یرلقداب دنه لها هلیءص و یرسک كناه 4 یا ودنهلا ز رایدلبا فرصت هل وکو و بی رعت برع هدعب

 رسغت یعص كناه و تبن نا نو و فلا ردنوحما تبس ءاي روند هب هنسذ را ا لوم هدناتسدنه

 لیعفت ( دنہلا ر ام لوم” ییعی دنھلا لاحر یلا بوسنم یا یناودنه فیس لاق یک ی طابق ردنوچیا بس
 قم اچ یک شوقاب و هیف رصق اذا مالایف دنه لا ردهنسانعم كلتا یناوت و ریصقت هدصوصخر هدننزو |

 دنه لاق ردهنسسانعم كکوس لبا ادا دب تیاغب همدآرب و ةموبلا حایص حاص اذا لج را دنه لا رده
 مش اذا لو را دنه لاق رد هبت انب تط توکم هلیصه نقش بویلبا هلاقم همابشو اعبق اتش ہقش اذا انالف |
 هذ اذا فيسلا دنه لاق ردهنسانعم قلق نیکسک ب ویلی یحقو متشلا نع كسماو هلتحاف لوهعلا ءانب ىلع

 بذك ام یا نها نع نالف دنهام لاق ردهنسانعم كلا رخ أت لوق ىلع كلنا تغارف ندشبا یکیدلیا ترشابمو

 تب زاسوارآ ملام لاج راهظا و ادا فطل نینزان راکنو رد هنسانعم مالانع ماسجا بیذکت هدا روب رخأتوآ
 | اقش هتروا اذا ةأرلا هتدنه لاق رد هنسانعم قلق ادبش قشاع هنسیدنکانولآ شکر ک تنهام ها ابر رطاخ |
 ۱ (نا ودنهردا) رددآ عضومر و ردیعمارهنبدنبارت ناتسزوخ هدناربا هلی تلاد و کناه (ناودنه ةفل الا

 هدیس راف ردبوسنم هباروا ینا ودنهلا هللا دبع نیدمش رفعج وا ماما یننح هیقف رد دآ هلحمر هدنرهش لب هلیصف كاد ۱

 بيضرب لوا وردیعما رهنرب هدنس هکل وا ناتسیس هلبحف و كم ولاد ویرسک كناه (دنمدنه) ردکعدیسویق را ودنه |
 | دول وا قشنم رهن ددع كی ندن آ تالذکز وا رهاظ دارت هدنسهدامالصا نکیا رول وا بصنم رہن ددع كی اک | هکردرپ |
 | داج ( دانه ردلاثم هل رع هدننببنافرعلها موق رمربن هکر ید حراش + زغل وا هدهاشم یسهّئاش ناصقن اعطق نکیآ |

 دنا رت هریح و ردیدآ ه رقرب هدنساضف قشمد (دنهر دژ ردندنا وسن مالعا لیاه (هدانه رز رددآ ثدحرب هدننز و ||

 هنح ندنآ بولوا ناشي هراک ی یدنا باکترا مدار هلینوکس وا و و یصقكناه (دوهلا) ردیسا مضومییا

 ناب . هد راصب كل وم* قلا ىلا عجرو بات اذا ادوه دوم لجراا داه لاق ردهنسانعم كما عوجرو هوت ۱

| 

 ند 1نیاهلام نا ۳1 لپ یشمردغ وضو هنماتعن كلنا خاوجنر هل وهس و قفار ند هه د ۱

 | مدال وا ھو مل یفاص, یناصبورل وا یک الصار وند هنگ وا ءو د هکر دیمج كند وخل



EYهبت نزد ۇش  Dy a esب  

 شم ؟ردهنسانعم شفخد دهو رونل وا قالطا ید هد غو هلتهجوب هل وا یکدغو ی

 دارو نبع فعض و شفخ یا دیده هنیعب لا ردنرابع ندرصب تفعض و تالکجوک لخ نالوا

 اش ۳ روند هدهمدآ نالوا رضبلا ناجی یا ثععص هايس عونرب دیده و ردریسفت فطع نیع فعض و

 .ردشلتا طلغ هدنوب یرهوج ردلکد هنسانعم شع روللوارببعت یسوک ارق قواط ردنتلع روکبش هکر د هنسانعم
 یلدا بوتر ی هنس ر هدننزو درف (درهلا) ردیل وق تغل لها ضعب زيست ڭ نۇھ وج هکر د ح راش

 ھل وا | ّرهم بو ربب لوف ىلع كمروشب هلیشهدایز یاو هقرخو هق رم اذا یناثلا تابلا نم ادره "یثلا دره لاق

 ۱ رک بهر و زن قح هضط و هجا یا مهره لقب و و لمس نشا کامزوشب

 er قلدتشراق درهو هبلع ردق اذا *یثلا دره لا رونلوا لامعتسا هنسانعم قملوا رداق اکاو

 اع اج یتضرع ماج هلئاسل ضارقم ۱ هنسومات و ضرع كمدآر و جره یا درهین اوعق و

 انعم كلاش قش نوا كلا هاو داسفا یهنسرب و هیف نعطاذا هض ع یف دره لاق ردت رابع ندکلیا

 دره لاق رد هنسانعم كمروشب ها وا | رهم یتا یجدو هدنز و لیعفت ( دب رنلا زا داسفالل هقش اذا هدره

 28 (درهل لدورهلا سبلاذا لجرل د ره لاقت ردهنسانعم کیک هماج شعبو هللا درهو یربت یتح هضطاذا
 ل رک ك ناه 6 درهلال یربناذا عبا لا بابلانم ادره درهف لاد ره لاق زد هنسانعم كفش ر دق هجا وا | رهم تا

 و + درز هدندنع کا هکردیخما کرک هلیط كناه (درهلا ]ل روند همدآ هدنام لعو طقاسو روند هشوق هود |

 کردیم وک ون و رارایو هنسن هد هلکنآ یکی سه وب یمآ هکر دیتسا روماچ یزمرق عور و رد وراد یراکدد
 رهلا ریدلیاناب هلا سرو راضعب ردقج هل وا ه و یراص یراکدید رفص قورعو و روئأیو هثسن هدهلکنآ
 د هتسانعم هدرح هدننزو ه درک( ةيدرهلا ل روند هو شعابو هلا دره نانل وا رکذ هدننز و یدرک

 و یرسکكناه (ادرهلا) ردعض و مرب هدندالب بالکن رکب ینا هدننزوهزج ( ةدرهلا) یدنل وا رکذ

 و یضق كناه ( نادربهلا زا ردقحهلوا لوکی اود ر صوص هنلابج ریعشک و ردیدآ تابار هژبدم و

۱ 

 ۱ مور هدننز و نا (نادرها) ردیعما لج رر و رددآتابر و هنسانعم صل روند هیوا

 تدره لوقت ردلدبم ندهزمه ءاه ردهن انعم كليد هکردنفدا و هدننزو هدارا ( ةدا رهلا )

 و دجا ( درهالا  ردلدب ندهزمش رلاه رارد قیر قاره هدنسهدام قارا هکهث هتدرا یا ةداره

 وآ هلتبسانمو روند هب هنس قترب ك ردلوعف نعم و ردلیضفت لعفا ندروک ذم دره نالوا هثسانعم

 روند هنالسرا هلندتصف (دسهلا) هرهایاقدشلا درهاوه لاق زردبا قالطا قدشلا درها همدا نالوا

 ean ی هدنعچ - روت وا قالطا "دمدآ ردامو رلدو و

 ۱ ۳ i E یحف كناه (دلهلا ) رذلدبم

 آیات ردهمنس كلوا هدنزو دوم ( دوه ) ) مه و مهذخا اذا لوالا بابلانم ادله سانلا كعولا

 س یترارح لوق ىلع كغ وس هیلکلاب شتآو تاماذا لوالا بابلا نم ادومه نالف دمه لا رد ذوخأم

 الاق + امت رارح تنهذ وا تٽّشفط اذا راثلا دن لاق E یانعمو و رد هنسانعم قوا

ES i E 

 ضرالا تدمه لاقب ردلمعتس هنمانعم قل وا تاوم ضرا یراع ندنضبف رومغیو ندنسهلوقم تابلو |
 رعد كلا تماقا هدرب رب هل رسک كنهزمه ( دامشالا ) ةدماه یهو رطعالو تمنالو دوعالو ةويح اه 1

 ر هلتعرس و هب ماقا اذا ناکلاپ دیها لاق : زول واد ونهاذ هکایوک ر دذ وخ ام ندزوب نع ینانعم 1

 ماعط تعاجو ردلکد تباث ییدض ردنوګا بلس هزم هدنو و عرسا اذا ریسلا یف دمها لاق رول وا دض

  ۱هوم و اوض هلا اذا عاملا ف مولا دیها لاقب ردمزلتس یتافاو یوکس هکر دهنانعم كعشرک ندو کت

 اش ردهنسانعم كمغا نیکست ییهنسفر و تنکساذا حرلا تدمها لاق ردلعتسم هنسانعم قلو مارآ 7 نوک

 ا ت ا



 | رد هنسانعم كمروکو كرههرکو ک هود هدننزو هزاز ( هدهدهلا ز هف وخاذا هدده لا ردذوخأم ندروک ذما

F-یک ۷۱۵  
 قرهلوا لعف ینا هلی رمسک تلاد نسرید لجر نم كده لجرب ترم الثم رولوا یواسم عج و درفمو تبأتو

 نسرد لجر نم لده لجر ترس الثم رونل وا تیاعر هنلاوحا ثیئأتوریک ذو هنو عج بودا فرصت

 هاکو نسربد كند ده ءا و كائده نت مماب و كتده دأ مابو لوده لاحر و اده نیلج رب و قرهلوا ۳

 | لجرا منل یا لجراا دهل هلا لاقب ردعزتس ندروب زع یانعم هنب رونلوا لامعتسا هتسانعم حدم لعف هکرول وا

 ردنیصنم ی هفلابم لاک هدنفص و كنتدش و تدالح و روز كفوصومو و هژیس هی لوهحم راربددم نالف تالذک

 ,یععصاو رد هرزوا كا مدهو "ده یتسفن یدالجو روز یدنک ایوک هکر ددنمروزو دلج هد هج رد لوش

 معما ( تاهلا ) نیرکاشلا نم نکو اهذخف » ردشلنا هیجوت ود ردنا مده یلقان هلببسح قلوا مظع تیاغب

 | لبق نم اداه لحاسلا لها عم“ لاق رونلوا قالطا هددش توص یلوتلروک ناک ندزکد هلیس هی لعاف |

 | وك هلباه ( ةداهلا ) ردشلوا مما هدموق رم توص هدعب ردلعاف ےسا لصالاینوب و یود هيف اتوص یا رعلا ق
 هدارو رونل وا قالطا همدا نابج قق روق هلبصف كناه (ةدادهلا) و هلنیتعف ( تهالا) رونل واقالطا هنسونلر وک

 | یا ةداده و دها لجر لاق ردزساه یسنج عجج ردسا هدادهو ردل وعفم تعم یک ی ظفل بحا لیضفت لعفا |

 [ سطح و یسوع ترصح ردهدنززو رفز هلا هدح وم یاب کرد دد نا هدننز و رفز ( دده ) نابج

۱ 

 | كلم یواضی رد ورم ندنراترضح یراخ ماما وب و ردیعما كهاشداب ندبا ذخا یراهنیفس ابصغ هدنرهصق |

 روبص (دودهلا) ردشلنا عمر هرزوا قلوا یدزالا یدنلجنب ةلونم دوخاب رکرک نب یدنلج یا لرویرم
 شوش هک ااوک زد هتسانفمد وهم هداروب ةلمسیا د وده ضرا لاق روند هر زود قشمو یعاربط هدننژو

 .دوعص هکایوک ردلعاف نعم هداروب ةقاش یا دوده هبقع لاق روند هثفو برص كب دودهو ردشغ وا "دهآ

 .(ددهلا ژ رون د بیشت هدیسراف هنسانعمر ودح روند هر شناو هبکنا و ردا ده هلباعتا لاک ی ناسنا و "باود ندا

 | هشوق نوا هلتامنن و نا ا یتعب ندنا هرقرق اقلطم هلبعخ كرلاه ( دهدهلا ) روند همدا نوزوا كب هد زو ربا
 رک ذیساک رد ذوخأم ندهدهده رد رکدنا ربعت كياو یشوق شواچ هر دیس كشوف فور سان و ۷

 | هنش و نيج رکو ک نال وا هدهدهلارشک دهده و هدننز و طبالع روند دهاده و هدننز و طبلعرون دید دی ۱

 هنناوصا كنسهشاط نج هدننزو بغبغ ( دهدهلا ) هلع كرلاه رولکد یهاده و دهاده یعج كرانو روند
 یتتتیتح كنو هناوصا یا نما دهده ععم هلا عز لاق ردلکد عوعس یدرفم رونا وا ریبعت یدلیوج کروند |

 ده ردهنسانعم كمر و وقروقو قققروق هدننزو لیعفت « دندهتلا ) ردسزال كلا عاقسا ندراهجاوخ یشج ]

 .ینجوچو رقرق اذا ریاطلا دهده لاق ردهنسانعم كمتوا شوق هلناخاو هزاغآو رده اذا ریعبلا ده ده لاق |
 : هتک رح اذا هما "یصلا تدهده لاق ردهنسانعم قمهلاص بودا كىر هوا یر یمانا نوجما قو وا

 ۱ یلاولع نمهردحاذا"یشلادهدهلاقب رد هنسانعمقلراو و كمرویلاص یرغوط ه هبکناندیراقو یب هنسن رو مانيلا
 | هنوک لوا هنسفن هکایوک لیخح یا لوهحا ءان ىلع اذک ىلا ده دہ لوقت رونلوا لامتسا هنسانعم لی و لفسآ

 ۱ فطل و رددآ هلسق ثكچوکرب هدنع هدنن زو طب الع (دهادهر)زول وا حاس همی وا ندالاب اع دوخای رولکز اوآ

 | ردلکد شوف ولهدهده یفلتسود كن آ یتعی فطلیا دهاده هدو یفام لا رونل وا لامعتسا هنسانعم تعفنهو |

 :هدنزو باح” (دادهلا ل قفرلا یا دهادهلاب كيلع لوقت ردهنسانعم "یأت و قفر هلبصف كناه ( دهادهلا ]|
 الهم یا ةشتلاب كىداده لوقت هنمو ردیمزال كمده و ده یننع و تدش هکر د هنسانعم ياتو قا یجدو

 یعسف كشا هلبرسک كنهددشم لاد و صف كناه ده ردکع د لهم دعب الهم هکردندنلسق كينانح و كذ اذهو و
 هدننب نافسع هلا هکم هلع كناه (ةدهلا) یک اس ردندناوصا نانل وا دارا نوجما ارغاو بیغرت نکر ا وص |
 هکهتن ردقلوا هدا نالوا باوص دوخایرارید هده هلا فیفا هج اکو ردیدآ عضومرب هدنساضق فتاط لوق ىلع |
 ردلعافت هکهدننزو داوت ( دالا ردندبرع لاجر هکرد ع مسا هدننزو ریز ( دده ) یدنلوا رکذ هدنلصف
 | لاقب هنمو ردیا مده و ده ینالوا هد ورايا یکهد وریک هکایوک ردهنسانعم كفك اب كلک هلحمرب بقاعم یتیرب یرب سان
 ندا لاوس لئاسم هب یضاق نعي ردیضاق لئاسم بحاص هلع كناه  داهدهلا ر نولتاش یا نودا مه

 ریکس ش هب یدنفا یضاق یرغواو نکر دیک ه هاب هجزکلای بوش هنن رطاق یسیضاق هدلب رب هک رب ردیعما كن هسک

 نابرع یکدرح الث هلکلیا ماهفا ی یدنفا هلا هيلع تهج هرخ الابو نارذک هدیدع لئاسم هدایت تا



vs F- E 

 رولوا ردصم دبهو روند دنکدرکچ لوف ىلع دزور لهجوا هدننزو ریما 6 دسهلا ) و
 وبشا هحط و هرسک اذا یناثلا بابلا نم ادبه لظنا دبه لاقت ردهنسانعم كمروشپ بوریق ینیزوب رق لهج وا

 ءربرب بوراقیچ ینکدرکچو رارربق بوروشود راب ودب رد هنسن یآ تیاغب رولوا هدهداب یزورف لهجوا
 ۷ رها لکا و عج هدنماکله ترورض هرکسندک دل هلازا ینترارم هلککو دوص هن رزوا نوک هنر و عضو

 هانچ اذا دیپهلا دبه لاقب رد هنسانعم كمروشوبد لظنح دبهو ردموس رم هرزوا قلا یدرکچ دیبه هدساساو
 لاعتفا (داسهالا لو هدننزو لعفت ( دیپتلا دیهلا همعطا اذا االف دبه لاق ردهنسانعم كمردب لظنح همدآرب و

 ۳۲ OND ai جزا دین لا رد هنسانعم كم روش ويد لظنح هدولنوبهدننزو

 ااوص ر و ردیعما یسرف لدیعطا نب ورعو رددآ مدآرب هدننزو روتت (دوبه) روند هرامدآ نالوا وم
 -( ةنادرهلا ) ردشلنا مهو هدنوب یرهوج ردلکد یعمامضوم لوا و راربد ځد دیابه هلعج ٌدغیص اکا هکردیعسا ۱
 فص و هد رت شع وف هلا هسدنه زود ینارطا و قیصو یرمو یسهنرواو نرس ۳ كناب و یرسسک ك ناھ |
 0| جا ودزا هنادرب هدارو رلملم ةا وسم 2 ةينعصم ةدراب یا ةنادربم ةنادره ةدیرت لاق رولوا

 هدراصب فلوم » مان اذا لوالا بابلا نم ادو لجرلا ده لاقبردهنسانعم قموب وا هدننزو دومق

 دقو هضک هدننزو روبص ( دوم )رول وا ذوخأم ندنآ یتآ یانعم هلکلتا ربرقن یقزبل وآ ن ددا اوریا
 رواک دوسهیعجلیلاب لصم یا دوجهلج ر لا ردندیعرمش تاقالطاو و روند همدآ نالوا رابق زامن بونایوا |

 لجرلادجع لاق ردهنسانع«قمو وا دوب هدننز و لعفت (دج) 1 هدننزو مکر رولکد جم و یکدوفرو دقار
 هد هنسانعم رس هرزوا روک ذم هجو ظفیتسا اذا لجرلادج لاق رول واذض هلغل وا هنسانعم قعایوا و مان اذا

 قفابوا دوب هدننزو لیعفت (دیج01) ردقوب تجاح هجرادا هنلمبق ج رحمت و مت یدج هلغلوا عوضوم
 لاقت رد هنسانعم قعوب واو هظَقنا اذا هده لاق ردهنسانعم تاتا E لاق ردهنسانعم

 اک وا کر دهنمانمم قمروتاب بودازوا مون ییژوب چا كنتو یف هود ش کوچ او همون اذا مایه

 لجرلا دما لاقت ردهنسانعم قموب وا هدننز و داحتا ( داسه الا ) ضرالاب هنارج قلا اذا ریعبلا دج لا

 ۱ واذا لجرارسها لاقب ردهنسانعم قلوب روبوا یمدآرب و همانا اذا هدجها لاق رد هنسانعم قمتو واو |

 هلارج قلا اذا ریعبلا دیا لاقب ردلیعتسم هنسانعم قروب اۋا هزواهز جزو ما توپ هودو
 "ماد یهدزعاسل ردندنناوصا رازآو رجز ضوصخح هنس تا هلو سم كوج و یرسسک كناه ( دسه )

 كمروچوک ب وقي هلا یلروک ییان هدننزو دوعق (دودهلا وژ) هلیسهدش تلاد و ىح کناه (دهلا)
 انعم قل وا ینافربپ كىو توص ةدشب ینعب هرسکو ادیدش همده اذا لوالا بابلانم اد وده و اه ءانبلاده لاق

 رد ج راش + مرهاذا یناثلابابلانم "لفیک دو عبارلا بابلانم لع لک دم لجرلاده لاق رولوا مزال

 "و كنم غلب اذا یتکر دھو مالا اذه یتده ساسالایف لاق هنسانعم د ودهم رونل وا قالطا هده ینافریب

 هشت هروک هل وا ردلق قلوا لوعفم ینعم و لعاف ینعم هدنو رونل وا قالطا همدآ درعاوج و عرک ده و
 اه لاق رد هنسانعم كمهرکوک هود دهو ردنا مده رالئاس هروک هبیناثو ردنا مده ی يلام یدنک هلا

 ًاظیلع انوص یا اددهو اذه تعع" لوقت ردهنسانعم ظیلغ توص نيته دده و ده و رده اذا ىناثلا بابلا نم

 4 1 هدنو و هنسانعم د ودهمرونل وا قالطا همدآ نو زو فیعض ده و رارول وی دردصمء دانعمو هکر د حراش

 لج رب ترم راب صو هلبرسکو یحف كناه ردنوده یعج یک حو ذمو ځذ هنسانعم د ودهم هن ردتغل هد هلل رسک
 واسم ثنۇمو e N او لجر نم كبسح رار د لجر نم لده و لجر نم لذه
  كندده ءا و كانده نبت أمماب و 4 اوده لاجرب و اذه نیلجرب و ارعا نم كنده ةأرماب تررم لاق و

 كفلّوم + دلنخاب هيلع ینئا اذا لوهحا ءان ىلع دم نالف لاق و لجرلا منل یا لادلا خب لجرلا دهل هلا لا و
 ی انعم هدش مده هرزوا روکذم هجو ده هر وک هاب ال لا وا یا و هدساسا كن رشح زو هدرباصب

 E | كجد ولتدالج كب هلا دیک أت مال راربد لجرلا دهل الثم یدنل وا لامعتسا هدنسانعم تدالجو روز هلتبسانم و
 E | بحت اقلطم هللا عرز ندرو نم یانعمو زایدلیاارجا هنسا رګ لثم هدعب بول وا هدنکبس هری ده لصالا یف هدرب ۱

 ِ | هثسانعم بسح هکر ولوا هاکو بج یا مکبحاص کرصعام کھل لاق بهل ابا نا هنمو رایدلیا لامعتسا هدنمانعم |

 | مدادقسا ندراس ردنا تیافک هتناما کس هج زکلاب لوا ندنندالج و توق لاک هک اب وک ر ونل وا لامعتسا ۱

 | یکن هدنوب راردبا ارجا هت ردصم یرب کیا ل وف: یا هلو و رد هضم اودی ن تحاح

 ۳ . . .ا ۵



 سی ۷۱۳ زیبح

 | نا اذا ادالبا ةأرملا تدل وا و لاق ردشغل وا لجب هت رورض pe, GOES ناجا
 ردیلعف هلباق هکر د هنسانعم قمت ر وغ وط هدننزو لب < دیوتا ناب ناخ زا ع زاوا لاق اک اهدال و |

 هللا لوق هنمو ردلمعتسم هنسانعم هب رت كسب دیلوت و ىه تدل واف ادیلوت ةاشلا تدل و لوقت و ةلباقلا اهتدل و لات
 | كند واناویبنتنا یراصنل|تلاتق كتيير ىا كتدل و انا و یمن تنا مالسلاهیلعوانین یلعیسیمل ىلج و نع

 | یب نالوا یرغصم كنبا هلفیعا یس هک ید نالوا ذوا نیل لب ادا هدارواریپک اولع فالذ نع هللا یلاعت

 | هکەتن ردردصم هل رسک كمال (ةدالا) رایدلیالخ هنسانعم ق روغ وط یدنل وت هدعب رایدلیا تءارف هرز واقل وا

 . عج رولکن ودلو تادلیعج هبرتیا هتدلوه لاقت هنسانعم دازمش و برت روند هشادشاب هدلو یدنل وا رکذ

 هّوفت هیوا بودا طلغ برع ضعب هکهت ردلکد می نودلو تبدل روند نودیل و تادیل و هدنرفصم

 | هنل وصا یتالک ریسکت و ریغصت یدنلق ےسا هدعب ردردصم هکی که دعو هدع و ىدا دل و یصا كنس هک هدل رلیدایا

 | هکیدلاق +ردشلنا هست هنن راطلغ فل قم هل راع د یدل ها رظن هظفل رهاظ راضعب روند دیل و هدنرغصم هلکلتا عاجرآ ۱

 یدلیامهو هلکلتا رک ذهدناب دل و یرهوج رداروب یرک ذ عضوم كنو و عسر هدناب لتعم یتس هک هدل وبشا فلم
 | هلغل وا یدل یرفصم هتبلا هدنروص یغنیدل وا لتعم سپ ردشمالنا هست اکا هدارون و بودا, مهوت ییرهوجود

 فو یا تمام لاک روند هنتقو تدالو ةدلو هبنتف رول وا شلوا عقاو یدنک م هنظبلغت "هرفح فلۇم |

 | جم × روند هنتفو تدالو ردرانامز ےسا هدرلنو هدننزو تاقیم (دالبلا) و هدننز و دعوم ( دلوملا ) اعتدال و"

 ۷ | ىس هلک د الی و صصخ هدمالسسا فرع ن وجا مالسلا و ةولصلا هيلع ینطصم تدالو نامز یظفل دلوم هکر د
 ۳ | هدننزو همظعم (ندل وم )رول وا ناکم سا یظفا دلومو یدلوا ځا نوا مالسلا هيلع یسع تّرضح

 .یسیدنک بولوا ندمجییصا نعت شغا دل وت هرجا برع هکرونل وا قالطا ه ه راج لوش (ةدیلولا و

 | رددوخأم ندنو دل وم مالک هلواشل و | بد اتم هلن هلن رابادآ رانا بولو امن ووشن هلا برع دال وا و دل وت برعلا ن

 | نده رکص هدل و. و متفل لصانم سیل یا دوم مالک لاق ردقل وا تلاصا هرم یب یتعی تقاع مدع هبش هچ و"

 | هار مش نانل وا ستا نودلوم و رد هل راستعا فوصوم ثدن ات ءاه رونل وا قالطا هثیش ره نالوا هاد |

 | ترع یار ا تاقبط بسر هرزوا هجوو فا رف حراش ردیف وا قالطا یاو

 ۶ نومرضخح یا × یکرینع و سولا “ىرما رايد لا ردا هننامز مالسا هکر دن ویلهاح لوا *ردءهرز وا هقبط ترد |

 عطق همرضخ ارز ردط مش مالسا هدنوب یکبعکو  ناسح رد راندا لا ردا یعالسا نامزو بول وا دیلهاج هکرد |
 ر رج و قدزرف ردن ودلومثلات +ردقحه هیلهاح نایلوا لس سپ ردمزالیرللوا عطقنم ندرفک هلفلوا هناا

 | جورو زمو ج ها و تالذک هثیش ناب ات و نم ارب عو *یهننا یکی ور ناو یر مردن وند عیار * یک
 |(دلوملا ۱ هلعتفم یا دلوم باتک لا و ةقتحم ريغ یا ةدلوم ةن هذه لاق هنم و راردنا قالطا دلوم هئیش نالوا

 ردت ردصم ءاي رول وا فص و ین که لی و مضلواو ( فیدول ولا إل هنسانعم هلاق روند هنیداق هبا هدننز و ثدحم

 تعالمو قفر تافو ءافجو سو هرغص یف یا هتدول و ف تلد لعف لا روثل وا قالطا هننلاح قلقجوچ"

 (هدالوون) ردندلاح رءاعا هدننز و باتک < دالو ) هدننز وریما ( دیل وال ردیلاعفا نایبص هکر دامت هن زار |
 رد هنسانعم قلوا ددش كن یتسا قرهلوا دک اراوه هله كيم و ك وا و (دمولا ) ردتعاجر هدننز و باتک

 ردا روهظ ندنفر طاب رد رک ی یورک یا هت وطر لوش دمو لوق ىلع |

 عبارلا بابلا نم ادعو لیلا دم و لاقب رد هنسانعم قل وا | یتسا كب هصکدمو ضعبلا دنعو رولوا ردصم هدانعمو و
 هنسانعم قلراد دموو اهرح تدتشاوا رحلالبق نم "رطا معص یف تیدنوا ےرلا نوکس عم اھ رح تدتشا اذآ |
 هدننزوفتک (دعولال ردعما هکر وند هنکلیسا كب كن ههک تاق ولا) بضغاذا هیلع دمو لاق ردلمتسم |
 تیر زر مو یورو هليل لا روند هر هک فصتم هل ادمو نانلوارکذ لاه (ةدمولا و |

 نه ضرا روند هرب قرب واو قچلا زساه (دهولا ) و هلیلوکس كناهو یصق لواو ( ةدهولا ل رد یبم |
 ادب لاق ردیلباقم دوب و هلیعض لواو رولک نادهوو هلرسک واو رولک دام وو رولک ده وا یجب هنسانوم
 ضرالاق َوهیا ةدهویف عق و لا رونل وا قالطا هروقچ نی ردیب که رد نالوا هدرب هدهوو داهولا و دالا

 | هدنن ز ودهم " (دیهونلا) رولکدها وا یعجردینوک یستریارازا هکر دبع دق ما كنینوک نا ہدننز ودا )دهوا )ا

 ردهنسانعم كا هرب قرب واهدنز و ولعفت (دهت تل ) هدهم نعم هع شارفلا دهو لا رد هنسانعم كن اطسب هکردیفدا سو |

 یک اهلا لصف قم لا هدنز ودبع (دبهلا) چچ ءاھلا لصف زس اهعم احاذا ةأرلادهوت لاق یدنلوا لامعتسا هدلکلنا عاج هلتبسانموب



 TT MEETS ر ر اورد وا یال د ونمو داش نالوا رها
 | شاکولا)لردیسما كغاط كچ وکر فرتشمهرزوالبج مانیطالخ ند هکم لابج لوق ىلع عضومرب هدننبب نیمرح
 0 داکا هللا دا ه هزمش یواووییکب اتكر داو ید رفمر ون د مرام مص ودر هعصت یراکدنا دن بوراص ىنالا كند

 رب و هدهج و هیعس یا هدکو فرص لاقن ردعما هنسانعم تقشمو دهج و یعس هلیعم واو (دکو لا ) رارید ید
 یدصفو یآدیا ةياہنلایف و یلعفیا یک كلذ لازام لوقت هنمورونل وا قالطا هلع و لعف یکیدلیا دصف كن هک ۱
 ] ردفا نددی ًأتدیکو ا وهدک | ییعع هدکو لاش رد هنسانعم كليا راوتساو مکح هکر دیفدا مموهدنن زودیک ات (دیکوتلا)ل
 ۱ ۱ ةدکاولا) دك اتینعم مالادكو تلاش رد هنسانعمقلو اتو تا هکر ديف دارم وهدنن زو دک ات (دکو 7۹
 ةقانلاق ردذ خام ندا ایه سر ون ده هقان نالوا ردنادهجو دجبویلابچ هدکع روب هلیس هینب لعافیسا
 | دصقو مهروناوایالطا همدآنالواهدامآو اق هنتیشمت كصوصخر هدنز و لکو تم( دکوتلا ریسلا قنادی و 4
 ت هلی عج دیک ًاتلا)لو (دیک او تلال و (دیک ايلا) ادعتسم اماقیا اذک اپ ادکو تم لظ لا ردندنسانعم
 كمال و وواو( دل ولا )رد راد رفمالب یک بیش اعتارهاظ رون دهرا هعصت هراع رص یرلفدلغ اب بو راص ین رشت كنرکا ۱

 یتعب ردهنانعمرب یسهلج هلص ك واو (دلولاز و هللرسک ك واو (دلولاز و هلیعص هل وا و (دلولاالو هلی

 الطا هنالوا هلتهج ذاخحا یت رونل واریبءتیروایو لود هکروند هنسهداز هتقبقح و هست كناویح راسو

 هل دا ه هزه یواو روند هدلاو هل رسک وا ور وند هدلوودال واهدنعج هکرول وا هاکو ردرپارب یعججو درفمزغل وا
 hE ید نم دلو لا نموردیمج دیو اس قروه اواو روند دلوو

 رم تبرض نون یلغوا من مب Yg دک دن برض تا دهدلا و هلا هناهم رب هلکلک ا
 قم هل لوا ملی رابرعو یدلیا داربا یرو نم مالک اباطخ هب هشبک یسهدلا و تلبقع هلکلفا باحعتسا ود

 "هروسیرشخحمز هکر د حراش» هنسانعمسانلا یارردوه لجراادل و "یایرداامهدر كجهبد رد هسک

 وق نکل بودا تبث ود ردصاخ 4 قیقح دلو دولومنکل رول وا لوانتم یخدهدل و دلو دل و هدنرخا وا

 2 ود رونل وا قالطا هثوم و رک ذم و عجج و هست درفم یظفل دل و حابصم بخاص و ردفلاخم هنلوف . ءاهتف

 دل ولاارول والوانتم هیأت و ریک ذن دل و هدنل وقیدلول تفق و كنقا و سپ ردشلیا هسنت ید فل ومهکهن +ردشلنا

 . | هنسانعمیبص رولل وا قالطا هفجوچ اقلطمو ردقجوج شنوط یکی دارم کرد هنسانعم دولوم هدننزو دیعم
 | كساساهلسک وا و روندنادلوو روند الو هدنراثتوم كنسیکیاوب و هنسانعم دبع رونلوا قالطا 4 هلوکو

 ردرلتعم ه یبص هکر دلا لبق قالطا هدیلو و دیلو هب ه راجو هل وکو ردیعجج دیلونادلو وكتهدیلو الور وکه ننابب
 ییعب رونل وا برض هدزاهنسن نالوا راد هرشوربخ روب نم لثم + هديل و یدان الما اذه × لثلا نم یتعی لا و

 ۱ :عمورجز هسنازوایلا هن رایشا سفنا و عا قجوچر هکردراشل وا قرغتسم و لغتشم هبت رم لوا هدوهعم “یش
 . ] یدلوف یکیا هداصتتسمرونل وا برض هدنعفوم قارغتسا و لاغتشا لاک هس مارب سو رازلنا هح اکا نوجا

 ۳ سی زغلواادنیرافصبونلوا توعدوادن سان رابک کا هلغلوا رو ز تیاغبهدامیرلکد دن |تردابمیرب ردموس ره

 یسفنا و نعانادل و هل رال وا رهظمهتهنغ و تمعن ترفو و بصخ تیاغب ینا" ر ونلوا ب رض هدن ابد دشو یوق
 دالولا ار دیس هنک ك اغ واط یتعب كن هجاج د( دیلولا مار ونلو ادا رب اهدنرفوو تعس هر وکه کو رازغلواعنمو رجز رل هسلیا
 ق هدزودعوم (دلوملا)وهدنزو هدع(ةدللا) وهالادنا ه هزم یوا و (ةدالالاژو هلباه(ةدالولا و هل رسک ك واو

 _ ] دلاو یهو اهلج تعضو ادا ادلومو ةدلو ةدالاو ةدالوو ادالو دلت ةأرملا تدلو لاش ردهنسانعم قمروغوط
 هدلاو و دلا وهماهدارو فلم هچرک » هلبص وا و رددل ویعج كدولوودولوو ةدلا وودلا و ةاشلاش وةدلا و و

 لاق و ةدلا و مالاو دلا و هللاقب بالاو هدرناصب نکل یدتا لاخدا هنس هلسلس هصتخم تافص هکیدلیا قالطا
 ,هرزوا بسن یتعی ةنسانعم انك یذ دلاو هکرید حراش + ردشلنا میسر هلیناونع بیلغتلاب نعي نادلاولا اهل

 ادیل وتةاشلا تدل و لوقت رد هنسانعم قمروغ وط هل رسک كنهزمه (دالبالا) رونل واقالطا ځد ههدلاو هسرول وا
 3 | یدلاومو ديلا وم هچ کف ل وم هکر د ح راش« دلاوم و ديلا وم نم نس ک هل وم یه و تعضو یا یهتدلواهرکذ ساک
 || ی كدولوم هکرد مجرم « ردب عج كدولوم رنو اریز ردفلاخم هسایق نکل یدلیا بیئرت عج هدلوم
 | نیمی مو رولک لفاطم الو لب هارطقم هکهن رولک ید دلو ېک یدک للاومو ار

RRA NEES ۳ 



 ۱ رونل واقالطا هشوق وه ودندیکه حک واك راش وق راسو قلترفب و هک والراد ود و روند همدآنالک هناطلس وربمآ ۱

 راشید هدنلاح ثالریپ بونلی موب نکر دنا غض» ماعط هکر ونل وا قالطا هعضوم لوش ندقانب هدنفرط رهلزغآدفا و و

 ۱ تولواربنالف و ردندلاثما ب ورض + هادفا و راغ باشنم و * رون د نادفا و هنف رطیکیا ر ونل ر وقچ ه رکصندکد اکو د

 | هلق كچ وکر بندن ع دفا وور ونا واریبعت یدکو چ یرادر وآ هدیکر ت رار د هادفا وراغ هدرب كج ه دیدلکو دی راشد
 هیلع و هیلا هدف وا لاق ردهنسانعم كمردن وک هلاطاساب هربما هلکلیچلا یمدآ ر هل رسک كنەزمش (دافالا) رد دآ
 عفت میا دف وم مانس هنم و عفت را و ف رشا اذا یشلادف وا لاق رد هنسانعم قل وا عفت مو دنلب هنسنرب وادف و هلسرااذا

 هنسنرب و هینذبصن و هسأرعفراذا ع رلادف والا رد هنسانعم قمت وط یراقود یتشاببوکید یی رافالوق یس وهآو

 لاق ردهنسانعم كمك هلتعرسو هیلع فرشا اذا هيلع دفوا لاق ردهنسانعم قا وا فرشمو هلاوح هرزوآ |
 هلاوح هنفا رطا یشان ندعافت راهدنز و لعفت (دف و تلال ردذ وخأم ندنداف و عو كلرلن وب عرسا اذا لجراادف وآ

 ردهنسشانعم قماللو هلکلبعلا یمدآرب هدنزو لیعفت (دیف وتلا فرشا اذا هلع دقو لاس ردهنسانعم قمل وا 1

 هکروند همدآ ناروت وا بولموچ هکر دیفدامو هدننزو زفوتسم (دفوتسلا) دف وا یتعع هیلع و هبلا هدف و لاق

 كنلوقنا و رددافیتسا یردصمكنو ازفوتسمیا ادفوت بم دعف لاق ؛ رروت وا بوکیدینیرافای هرز وا قمتلاقبویعشل رب |

 رک ذهکردیعج دف و (دافوالا) ردتعاج رب هدشز و ناب (نادفوون) زدم ض یریبعت یقمرو لوا هرزوا قانآ

 هلو تعرس ذوخأم ندنسانعم هدافو هکردیعج كدفو دفوا عقاو ہدنرال وق داف وا ىلع مه و درب ع و یدنل وا

 انصحمادق رفس ىلع یا زافوا وداف وا ىلعاني کا راصبلاففلۇملا لاق + رده انعم وب ی دزاف واهکدتن ردعما دنننانعم

 رول وا ردصمدق و وردل وقنمندس رافنا وب هروکه نا ك اصب هنسانعم ان روند هشت لصف كفاق ول وا و (دقولا»

 هتاف (نادقولاژ و هد ز وهدع (ةدعلاز و هدننز ود وعق (دوفولا)وهدنز ودع و (دقول از هنسانعم قاب شتآ |

 تلعتشا اذا یناثلا بابلانم انادقوو ةدقو ادوعقوو ادق وو ادق و رانلاتدق و لاق ردهنسانعم قمناب شتآ هدران و

 ردهنسانعم قمنا بوشتوط شتآ هدرانو (داقیتسالالو هدننزو لعفت (دق وتلال و هدننز و قافتا (داقنالا)ل |
 | كمردنلولع بوقاب یثتآ رارول وا یدعتم داقیتساو دقوت و تدقو ییعع تدقوتساو تدّموت و رانلا تدقتا لاق |

 ردهنسانعم ققاب یشتآ ید وب هل رسک كنهزمه (داش الا اهتلعشا یا اهتدق وتسا و رانلاتدقوت لوقت ردهنسانعم

 لرهدا رظنهشن | قجوح ارز هنسانعم تیک رب رارد ارا یصال تدق وا راب عو العشا اذا رانلاتدق وا لوقت

 ود نوسمردنود وریک درب ینآ یلاعت قح هدنتح هسک ندا رفس هتسر و رولاق هنسیدنک یدنک بوش وآ
 رش راب ع هروک هننای كحراش * هنسانعمهد رال و هللا هعجرال رار د هرثا ارات دق واو هراد ها دعبا هدنعقوم اعددب |

 شنا ندنسهسک | الأفت یغلوا هلدوج و یترضم ورش دک لبا رقس هبناج و هسک یراقدل وا ناسناره ی
 .هدنزوریما (دیفولا )لو هدننز و باتک (داقولا و هدننزو روبص (دوقولا) رد رلتداعوب لثم یانبم راردبا داشا |

 | یلاعت لوق یرقو راربد زورفا شت آ هدیسرافرونل واریبعتقرتوط هکر ون ده وچ ر وچ راس و هن ود وا قج هقاب شا |
  هلتبسانمو ردکم د كانولع كىر د هغلابمەدز ودا دش (داقولا)ديقولاو داقولاو دوقولابیا نیاید وقولاتاذرانلا |

 داقو لجر لاق رونلوا ریبعت هراپشنآو نیشتآ هدزجالطصا هکرونل وا قالطا همدآ راذکر اکو یضام و فی رظ |
 | طاشنو كرب زولتدح یکشتآداق و بلق و یک س املا رونل واقالطا ئیش نالوا رادان و *؛یضم و ضام فیرظ یا |
 . طاشنلا ىف دقوتلا عب مس یا داق و بلق هلللاش رونلوا قالطاهبلقو نهذ نالوا دقوتلا عیرمس هدتسارف و موا

 | دىدشەدەب ره تیاهم هلق وا و (ةدقولأ] رووا قلا مراکز و یادوی رو |

 رخاتشاىهو فیصلا ةدقو محط لاقب رونلواقالطا ەدقو مابا ەروحاب ما| ن وپا روت را قالطا ۱
 |(داقوإلو و(دقاوزر رادل راب یبکشتآ یرابوت رول واول وتلزق ویرار ردیعما یک سنجر هدننز و هب دیعس(یدیق ولا ]

 | ردندیاعصا ردفوع نب ثرزایت ما کا الادقاو وا و ردندلاحر ءاعا هدنز و ناس (نادفوو هدننز و دادش

 3 ثدح "یدقا ولا لسم یا نب دقا و و ردندنیعبات ردم نب خاص یعما کی ٹیللادقاو وا هقشب و دقاو یلغوا كنآ و

 | یرولا عبسمیاداقیمدن ز لاق روش د هغام ج ناقبچ كاج یشنآ هدننز و تاقیم ( داقیملا) رد وسنم هنن ذدج ردروهشم ۱

 | قاتلا بابل نم ادوک و ناکلاب دک و لاش ردهنسانعم قلوا مقم هدشزو دوع ( دوکو لا ) ردتلآ ما و و

 اب هنسنر و هدصقاذاهدکو لاق ردهنسانعم كلا كنهآ و دصق هلبنوکس كفاکو ی وا و (دکو لا ) ه ماقا آذآ
 دتعل ادکو لاشه رد هنسانعم قلق من کج توردشکپ یهنسن رب و هاصا اذا هدکو لاق ردهنسانعم كلا تباصا

 کوشا لج اکو لار همان قلب بو چ هلبا نالوف رم كرا ول وزم# اپ ڏک | لاق و هقثوا اذا



 ,ON سا
 | ددشو تفمو یک ناز ها هد ورا نی ین هکر وند هثبش درب ماد رمز وا روم

 ذم (دوعولا )و قرهلوایی*ردصم ( ةدعوملا )و هدنزو دج و (دعولا )و هل سک كنيع (ةدعلا )روند
 ;sy هکرد هنسانعمقل واكج هیلشباو كج هديا یهنسنرب هللوف هدننزو هق ودصم (ةدوعولا وژهدنز و

 ارشواریخهدعو لاق و ةدوعومو ادوع وموةدعوم وادعوم وادعو و ةدع الاب و رهالاهدعولاش رونلوا ریبعت كمر و
 .هدع و هدربخ هسرونل وا طافسا ندمالک ی راظفل رش وریخرک | ورونل وا لامعتسا هدرش و هدربخ یسهدامدع و ینعب

 دعو قرهل وا یردصم كنظفل دع و ثالذک ردداعیایردصم هکرار د هدع واهدرش و ردهدعو دعو یردصمهکراربد
 هدرشو ربلنا هدعوا هدربخ و رونل وا لامعتسا هدرش دیعو و دامیا و هدربخ دعو هدقدل وا هنرف الب هصالخ + رلربد

 روک ذم هجو یمهلکدیع و هکیدلاق و برضلاب هدع وا الف هدع وا لاقتهنمو ردیکح هد هلیناونع شاپ هدعوا
 هدعو لا ردن رابع ندکمرب و وقروق هلارابخا ین ږکج هیلبا ترضملاصبا و ینکیدلیا تدنهرمش رد ردصم هرزوا
 ادیعو لسا دعو لاق ردادصق هتل وص هک ایوکر ونل وا لامعتسا هنسانعمكمهرکو ک هودو هددهاذا ادیع و
 اسندمرکدع و ارز ردمرک دیعو فلخ و ردیذک دعو فلخ برعلادنع هر وک هننای كحابصم × رده

 لئاز و نکاس بضغ و بول والصاح ندبضغ دیعو نکل ردلکدقیالو اور ندنفیدلوا تم "ال یریبغتكنآ ۱
 وصخ قح ءافو و ىل ولا ىلع دابعلا قح دعو ثالذکر دراکرد ىلا وز و نوکس ج د ل درع و هلغل واندنسهل وقم |

 دابع هانک هسردا هذخ اؤمرک او ردمرک | هدنتهج حشص و وفع هلغلوا هللا قح دیعوو ردیلوا یر تیر |

 رد ول وا ردصم و رول واناکم سا و ردهنسانعمدع و تق و ردنامزمسا هدننز و تاقیم(داعیلا ز ردلدع هلغل وا یسارج

  تبث هرمض لاصبا و هّمش هلی رمسک كنهزمش (داعیالا ) ردرسفم هلیسانعم دعو هدهراس لوصا و هنسانعم هدعاوم

 ۳ و زوقافتا(داعنالار و هدنن زولعافت (دعا وتلا )هددهاذاهدع والاش ردهنسانعم قفگروق هلا 1

 ا اودعتاو اودعاوت لاق رونلوا لامعتسا هدرش داعتاو هدرخ دعاوت ضعبلا دنع ردهنسانعم كعشلهدع
 4 !اب دعت و ؤم وهف دعنأي دعما نولوش سان ویدنل وا ماغداو بلق هات وا و یا دام وا رل دا اضعب

 و :یدعو داعتا و رسنوم وهف رسنا رم تاو دعت وم وهف دعناب دعت وا لا ورسن ای اب مسن اسسنا یف من ۳
 هم بابو رول وا نوجما لازشاو دحاو هدنزو هلع اف( ةدعا ولا ) دعتاف هتدع و لوقت رولک نمانعم كلي

 رو عب و دع و هغلبم باب هنمادع و نکا ناکیا هدعوف عضولاو تقولا هدعاو لا رول وا لارهعتسا

 شن ویرج دعبا رج كدعد هناکدعا و سرف لا هنم و ردلعاف سا (دعاول ال ردصاخ هل وا باب هتبلا هد ريغ

 هربخیرتناک ادا ةدعا و ضررالا و هل وا دربلاب وا رخ ابدعي هن اکدعاو مو لاش ورطلایدع وهناک دعا و

 نیغ و یعق واو (دغولار)هددهناذا هدعوتلاق ردهنسانعم قفقروق هلا دیع و هدننز ولعفت(دع وتلا )ل

 ۱ لاق رون ده هسک سا فیعض لوق ىلع روش ده فسکنالوا هنامورفو دو لقعلا فیعض وج! هلل وکس

 ۱ هنن راکتمدخ كتعاج و موقو یکی ص روند هغج وچ و ام فیعطلا وا ىد لذر فیعض قجا یادغو

 ربسدغوو هلرسکلوا و رولک نادغوو هلبع وا و رولکن ادغ وو رواکد اف وا یغج هنسانعمموقلا مداخ
 ولا ) یکدبعروند ه هلوکو  ردقو ییصن كنآ هکردیعما كقوارب ندنراقوا راقو یکدفم روند هناحتداب

 ولا رثادغ وناک اذا سمانا بابلانم ةداغ و لج رلا دغو لاق ردهنسانعم قل وا دغو هسکرب هدننز وهداعس

 | هدغا و لا ردهنسانعم ناشیا یکكنآ | هتیعب با دیلقت یمدآرب هدغاومو ردیدآ بعلر هدننزو هلعاش

 لاق ردنرابع ندنعشراب هدکعرو هکر د هنسانعم كعرو هرزوا هضراعم هجرار هلن رفو قیفرو هلعغک
 ا و تففاوم هم رلرکیدیغبارب ولار ارز ردنا ققح یخ دهدنربس كن هقانرب هدغاوم هکرول واهاکو ءاراح اذا

 ندواو (ةدافالال و هدننزو هاتک(ةدافولا )و هدننز ودوعق (دوفولا )و هلن وکسكناف وې وا و(دفول )رد ا

 ۲ ددنسانعم كلك هن روضح ناطلس و ریمادوخاب هتل ودرب ندتلودرب نوچ ا تح صم راس دوخا تال اهلا هزم لدب

 داروب کلام دوو مدق اذاینثلابابلانم ةدافاو ةدافوو ادوفو ادف و هیلعو ریمالایلایا هیلا دف ولاق

 ] دوفو موقو دفا ووه وردقفاوم هر اصب خد تاه ا اس و یدنلوا هجر هرزواینای هدریاصب نکل ردشلیآ قالطا
 نالواهدنسهورذكنس هبموف كسکوبیدازوا نوزواو رک دف وودافوا و باعصا عجب - تک دف وو دوهشک
 | تعفر لها هدنرلنب یسیچلا كموقرب ارز ردزاحو و رولوا هلاوح ها رهو تاسکو ندا کرد هو

 | یلوقناو رد لبطا هلا 4لم#*یاح ردطلف یرل هه لب اة ورذ هلعج رددرفم دفو هدارو وردهدرطمقل وا فرتثو

 ۱ | ندنفرط یموق دننه نیم رو هیچ هوا روکذ عهجو هدننزودحاو (دفاولا ) ردشلا مه و لبج حد

e) EEE 



۷.۰ 
 راب ع ار زةوابفلا لیلد كلذ و ET مع و هافق شرع نهی اتکا همون لاط هداس و صعنم "نالمونلا ک

 ۴۳۳و لرش Eke هدهمانتفایف و راردا قالطاسآرا مظع كلذک افقلا ضبع همدآدیلب و " یبغع

 ۱ "یمرمضط ام رشف مالسلا هيلع هلوف و دننسا ادا ةداس ولا دسوت ر لا ردهنسانعم قغادصد هغدص» هدننزو لعفت

 | ىلع ب بکیال یا امذو همظعیو هلع لب هحرطیالو هنهنع الا احدم هل وک لقحم هک نآرقلادتوت ال لجر كاذ

 ی اللاقالجر نایناثلانمو + نآرلا اودسوت ال مالسلا هيلع هلوق لوالانم وهداسو ىلع مانلا بابک ه هت والت

 .بحاص لهطادستوتت نآنم كل ريخ علا دس وتنال لاقف هعیضا نا یبشخاف لا بلطانا دا یناءادردلا |

 | بشدمه هکلب زما هنرزوا كنآرق ردصکدا رم هکرلبا داتا هداسو یتعی زعا دسوت یر ورک هتناپ كاا

 و وک رب ج یدناب هن زز وا كئیش نالف د هدزمناسل ردکعد رلیا تبظاوم هنت والت نأرق بویمو وا

 | هنغیدل وامذو رول وا شمل وا دسوتم ین !نأرقو بول وا حدم هروک هک ردرا و یریبعت ردقوب یمهلاقم راد کاو

 | یدآرب هدننز ولیعفت( دیسوتلا )رول وا هنانکن دنمون هکرول وا كعد زن اذاتا لدب ههداسو نقره روک |

 .تعرس هد رو هل رسک كنه ره (داسالا ز دس وتف داسولا هد و لاق رد هتسانعم كرنا هغدصت |

 اوا لاق ردهنسانعم قمت رقشق بوردنق ه راکش یلکو دغا اذا یسلایف دس وا لاق ردهنسانعم كلنا ۱

 | زدهدنفرط ماش ندعوا هدنلو هندم هدننزو هناتک( هداسو ال ازوم هدسآ | لاق و دیصل اب هارغا |

 :افروندهبولوحو هنسهروبو هنکواوا هدننز و دیعس (دیصولا# ردعضوم ر هدنضرا دغ 6( شاسولاتاذ) |

 نالپا ندشاط نوچا قمروتاب یو نویق هدنزرط لیغآو هنسانعمهبتع روند هنکشیا تلآ كنوبق و هنسانعم |
 افتخا كنتارضح فهک باحصا دیصوو ردتجهلوا هردنام یراقدباب هدراناب و هدراغاط هکروند ه هط وح
 هنسانعم لبح روند هبا (دیصوو) ردضعب لوقو هروک هنا 1 هدراصب كفلۇم × + ردم كل ەراغم یراکدتا ۱

rrهلقابق یرغآ و هنسانعم قبض روند ه هنسنراطو هرراطو روند هنابقیص نال وانيت دن رب یرب  

 یذلا و هرابع قح هکر د ۵ جاجا روند همدآ شلوا تنس هعفد یکيا و هنسانعم قبطم روند هنس شعابق

 شلر وچ ندنرالاد جاغاو نیت نتخدق راص اذا دیصو لجرو مالغ لاق ردقلوا هدنناونع نیت نخ

 بابلانمادص و بوثلا دصو لاق یک جم ردهنسانعم قموقوط و كمروا هلنیتعف ( دصولا) روند هلیغآ |

 |( دصولا إل هنسانعم جاس روند ه هسک یح وقوطو یوروا هدننزو دادش ( داص ولا و هذ اذا یناثلا
 رد هنسانعم كند لیغآ نوجاراوط هلی رنک كنهزمه داصب الا را هتسانعم ردخ روند هب هدرپ هدننز و مظعم

 دوا لاق ردهنسانعم قمترفشق هوآ یروناج یراکش ئاسو یبیزاتو ةيظح ذخنا اذا لجراا دصوا لاک
 | هقلغاو دتا اذا بابلا دصوا لاق ردهنسانعم قمایق بوتروا یوبقو دیصلاب یتعب ہا غا اذا هرخ و بلک

 اد وتسال لات ردهنسانعم كم دالي غا نوجا راوط جدو (داصیتسالا ]هلع ىف رک د اک از و هدصاا لاه وا

 ادص و “لا دص و لاق ردهنسانعم قلوا رادان و تباث هدنز و دعو ( دص ولا زا ةربظح ذا اذا لجرلا |

 هدننزو لیعفت دیصوتلا 4 , ماقا اذا ناکلاپ دص و لاق ردهنسانعم قوا متسو تن اذا یناثلا بابلا نم |

 .ییدنسنر مدننزوهدع(ةدطلا)و هدنزو دعو(دطول از هرذح اذا ادیصوت هدص و لاق ردهنسانعم كلا ردح

 | ةدط وادط ودطب "یشلادط و لا یکه ناوتسا و ساسارد هنسانعم كاللا راوتسا ونيتم بوردشل ر یکی کرک ہدن 5ک را

 یکم ر وه هی "یبش دط و لاقب رد هنسانعم كلي قاخا وصضهرخآ یش ییشر و هلقنو ها ین بالا نه
 دط ولاش ردهنسانعم ی نوجا تیثکب یر و اش دزد 2 رم هلدط و لاق ردهنسانعم كلتادیهع و هوست |

 ؛قلوا مادو هریغ وا ءان ساسال بلص ةدطیلاپ هه تضاذا ناكل ادطو ساسالاف لاق بلصتل اهمدر اذا ضرألا

 وکو اسوو نیان یملاهنزلاغ دامان اا رادابو تباث هدنرب وماداذا *یشلادط و لاق ردا
 ردهنسانعم كغکچ هلا هکردشقل هدنظفل "یو دط و وراساذا لج را دط و لاق رول واض ها وا هتسانهس كم رو
 | ةياور نوو رضم ىلع كتدطو ددشا مهللا ةيا وریفهنمو رونلوا لامعتسا دکلیا لاصیتسا ولاعا و رهقهلتیسانم وا
 لاقبرون  هثیشننلقراوتساو تبا هدنزکر (دوطول لو دی طولا ]اد دش اذخ | مهذخیادحاو یتعم و كىاطو چ

 | كمرکو چ بوردشلرب یک کک رک هد زک ی هنسن ر د وب هدننز وللیعفت (دیطوتلا دوطومود طو وهفوادط وه اط و
 | هرس كم (ةدطبم ال تبلتف هتنئا یا دط وتف "یشلا دط و لاق ردع واطم ندن امن و لعفت (دطوتلا و ردهتسانعم |

 كنەديطو (شاط لار وئلوا برمض نوا كەشكېڕ نالو | شوک نریط و لمان هلن "هکر ون دهفق و طل و لوش |

 ارو هنطاساو دعاوق نالوا هدراناینب یک اجو هنسانعم الا رونل وا قالطا هن راقابآ حاسردیعج |



 ناو سا ی ۶ سوت و وه هوو لح ردهیمامن تا دوو وص دو

 هجزآ هل رب تعاج رو ردهدرطم هکردهنسانعم لاعغفتسا لعفت هدارو درولا بلط اذا لحرلا دّروت

 | ردو لاق ردذوخأم نددرو نالوا هنسانعم هصح ردهنسانعم كم رک بوک ك ولب لولب و هجزآ

 م۶ هالا دروتسا لاقب ردهنسانعم كلا دورو هوص یجدوب (داریتسالا) الیلق اليلق اهتلخد اذا ةدلبلا |
۱ 11 1 ۳ 

RE4 رونسا ۱ ناصر به هل ۵ وج هوخاب ۳ ا یی  

 0 9 ۳ تر ةدرا ولا ثلس لاقت ار هی ل وعفم رونل وا قالطا هن رط هداج ۳و ۱

 هب وصهدننز و هلام (ندرولا )هعهدرو اذا هدراو لاش رد :سانعمكلک ه وص را رب هلمدآر هدننز و هلعافم(ةدراوم اال

 نر Dee (نادیرولا رونلواقالطاه او روندهرب ثكح هاک
 ۰ نو هلو

 لر ۳ ا اللا نعم یرشحز ا اا ر ر رنو دارم ندی رولا لب

 ےل وا دراو ندشاب ردلعاف نیعع درو هدنوب و رارول وا لصتم بونا هن رهط كروب یراکدید نیت ورم
 7 (درولا)رظنيلف ردشلنا هجرت بیرغ موحم یلوقناو نوچ دل وا حور دروم ردلوعفم نعم دوخاب
 1 و بشم ولو یز یدنوا رد کچ دیدن كت درو هپ ف |

 اب ج۱ ةمالع كلذ و اهعولط دنع تلذکو لا بورخ دنع اهقا 7 رجا اذا ة
 هلوقهنموورول وا نعضتم یصملتیجد هلاس"یکشخ هلغلوا رول وا هیانک ندنسانعم تتش ترج هر دراو نشد |

 اه دلا ن ولت کرک الاعزفلاموب اناولانولت درولا نولک یا ه6ناهدلاک ةدرو تناکف ءاعسلاتقشنا اذا یلاعت

 ندندش هداروب ةكله یا ةدرویف نالفعقو لا و هيلا تماةدرولاکءاعسلا ت رجا اذا ليقو ةفلتخملا

 ردهدنارف رهن ءاروام هکر دنا عضوم یراکدید نبع سز «هدرولانیع)ل ردینبم 4 هظحالم یئرج

 [ع ر"یاساهدننزونابص6 نادرو)ل و هدننز و دادش ( دارو و هدننز و درف (دروا)ردعض ومربهدنبرق نینح
 الاوم كصاعلانب ورعتاذکر دندن رابلاوم كن راتضح مالسلا هیلعمرک | ینو رددآ یداور نادروو

 . نعل ردهفورعم باود (نادروتان ) ردفاضم اکا هب رق یرلکدد نادرو قوس هدنسهکل وا بصم

 4 وص نع هدرومینا وب ابیناسناهبرسک كنهزمه (داربالا) رددرفم نادرو تن ردرلکج و یرلکدید

 )ردذوخ ام ندن و یمانعم كمروتک اقلطم درولا هرضحا اذا هدروالاقب ردهنسانعم كلتا راضحاهرب

 لا ه وکلک نیرفاکب نوتاخو تروناذا ةرصشلا تدرو لاف ردهنسانعم ىجا ك جج جانآ هدننزولیعفت
 :هدنساضق یراخهدنن ز و هنادهش( هنادر ولاه دخ ترجح اذا ةأرملا تد رو لاق ردلهعتسم هنیانعم كلبا

 زو هدرز 6 هدر ول ردمدآ هربقم رب هددادغب ءدننزوه درف (ةیدرولالرددآ هرق ر هدننز و هینادرکةينادرولا)
 | وا رکذ هکردلعاف مسا ندد ورو (دراولا) رددآ عض ومر (تادراوژ) ردیعما یسهدلا و *لرعاش مان هفرط

 لا دراو نالف نولوم راردا قالطا هبنرالادرا و ه هسک نالوا نوزوا یوا كنن ورب راب ص هکردندانعموب
 هاذا E لوا ا رو رارجا تر و یا

 os ی یسهش یناتو یو مد یک ماعطوت رود دروامز نا

 ا | هحوتفم یاب هدیسراف ردیرعم ندیسرافو و ارز ا یخ و لایک | ناسا رخ رول وا تره

 :قجهندصیو کج هنکیوسس اقاطم هدننزو باق 6 داس ول راف وفخم هاب هدن رعم روند هسلح مز رددروامزب

 هد رون د هنغیدصب شاب هصاخ هلرلث تاکرح لواوو هلباه هداسوو داسو و هنسانعم هاکتم روند هب هنسن ۱

 أ هغب دص) یرافدنای بونل وا عضو شاب اقلطم هدعب رونا وا عضو دخ هکر وند هنغردصر زو هدحم لسا باا

 | هداسولاضیرع وندمون هلباهداس و راب صو رولکدباس وو هلنیتعص رواکدس و یعجكنهداس و و داسو یدنل وا قالطا
 E ن میانک < ضیرعل "لداسو نا 7 ٍیطا هنمو ردیس همز ال ت تلاهکو تلاطب اطب هکر ردبا هیاتک ندموت تژک هل

e) 



 ۰۷ زس
 م وق هکر ديما نصر یرب رهلرنوب ه الاچارسنو قوعیوثوفیال و اعاوسالواد و و و لیلا یف ءاجاک
 ررب یعسم هلا هروک ذم ءاعسا هلغل وا لقسم هرم امت یر ته یداراردآ شتسرپ مالسلا هيلع حوت

 هجو بغار رایدلیا عضو هننصح لدنطا ةمودو ذاا مصر هلا دو یمهلسق بلک رلیدتا ذاحا ص

 هجو نکل ردشل وا بهاذ هنت ع هلت رایع ةد وم یرابلانیبو هن نا ےھداقتعال وا ہل هند ول هح رک هدنس هیس

 هنسانعم دن و رون دهغیزاق هلبصف وا و ( دولا)رولوا یبا یزب رها یانضآ تخون موق

 هدننزو نا دف 6ناد ول رددآ كغاط رب دوو ردشفل واماغدا و بلق هلاد ءاتیدا دنو یلصا هروک هنناب كحراش
 هر وکه ناب كحراش»ردشل وا بوسنم هار وا هلغلوا نک اسهدنآ یناد ولا ةماثج نب بعص ردیدآ هبرقر هدن رق ءاون|

 تاور ندیدنکی رضا دبع ن ع رشو سابع نا بودا تبعص مانتغا و ترڪ ۵ هرادقلاسر فرط رویم | ۱

 قحا ن ىلع ندارعشو ءابدا ردیدآ هدلب رب هدهیش رفا نادوو یدلیا لاقتا هدرک | ج تفالخ دهع ریدلیا |

 (ءادولارد.دآ ا كناضق و قاتسرر هدنسیحا وندنفرعم و رددآخ دكغاطنوز وارب هدن رفدیفو ردنداروایادولا |

 (ددونلا) رددآعضومرر هدننز وءامرک (ءادد ولا نطب )و هليع كناب 6۶ ادوةقر )و هلیسهدش كلاد و یصق#ل وا و |

 ردن رابعندکمردوساک | هلحم ردت و لعییس ودنکه کرد هنسانعم كلا بلج هنس ودنکی تب كن هسکرب هدننز و لعفت

 اک نی و قلتم ود همدآر و هو بلتجا اذا هددوت لاق یکم هفت ردنوجا هلهلا ین ررکتملع یمان كن

 .اوداوت لاق ردهنسانعم كوس هدننزو لعافت لصالا ین( داوتلا) ببح اذا هيلا دّدوت لاقت رد هناا

 | یلاعت هلوقرمسف ه ورونل وا قالطا ه همان و باتکه د ومو یدنل وا رک د هکر دردصمهدنن و هبح (ةد ولا اونا 3 ۱
 مال ست یاب ىپ بالا ہلا نوضف ی واضبسلا لاق ب متکلاپ یا ةد واب ملا نون

 فو مد روا کس ما aT "هروسهروکذم تیآو رول وا م وزاماب وا |

 و هدرومو رتشل وا لزات دموق رم تیآ هدنابل واهدکدلیا مالعا هكا لاسرا مدآ هشیرق هل وتکم ییوبن ترمضح |

 نانل وا ریبعت لک هدب ر و یسراف هدعب روند هنکچچ ینعب هن روت ارش رههدننزو درف (درولا) ردیعا كن واخ |

 تعش ن ثراحوهریبهن لیذه و یناطلاورعن ید وادی اکر ا ر ہوا زج درون واوا
 | هدننزو هدور (ةدورولا ردندلاحر ؛یانماو ردیمس|یرامزف كراهسک مان كلام نب ليفطلا نر ماعو ئربتعلا
 یکدرو (دراولاژلادروناک اذاسانا بابلانم ةدورو سرفلادرو لا ردهنسانعمقلوا ن وکلک عید روا

 قباسدراوورک ذيساک ر ولکن ودرا وو دارو یعجج روند همدآ نالکه وص و رونل وا قالطا همدا ریلدو یرج|
 رعش لاق رول وا فصو هچاص ققراص نوزواو رونلوا قالطا هرداهبو عیص و ردلمعتسم هنسانعم مدنتسو
 ج دود هلیسهبن لعاف مسا (دّروتلا ز هلوطب لفکلا درب یا درا و رعش ساسالا یف لاق لسرتسم لی وط یا دراو

 EAS هند ور و تراک دیسهمنک تالسانت تل (درولاوا رز رونل وا قالطا هنالسرا

 كنمو لوق ىلع ردندنساعسا لنمتسا نعل كناج هل رسک ك واو (درولا) ردیس هنک كندناک كن هبعش ن ةربغم و

E 1 |رک رد هنسانعمكلک نیس ی  

 یردصم ردع هدانعمو یظفل درو هروکهنناب هد راصب كفلؤم + نوسلوا لخاد رکو نوسلوا لخاد 1

 یلباقمكنوبو رسکلاب درولاعسالاو الوخد نوکیو لوخدریغ نمهافاوو هغلباذااد ورو ءاملا درو لاق ردد ورو
 نوچ ا تءارف نوکر هب یتعی نی قالطا هژزج رب ندم رک نآرف دروو ردکللا تدوع ندوص هکردردص ا
 | یلعیم رکن أرق 0 هر وکه ناي كنه اهن بحاص ردذ وام نا ءام هصح رون دهرادقمرب نانلوا ذاا هفظ و |

 كناز زجالواراردا توالت نوکر رب یژزج ره بودا ءازجا قاروالا ب واسم لماش ه هفلتخ روس فی تار

  روئلوا قالطا هشوفیروسربدروورد همر و یجدبازحا و بزح هکهتن رولکدار وا یعج رون درو هن وزجره 
et.نالوا هدنسهدارا وص و نوچفیدلوا دورو اکا هدتو ره روند هنسهصح وص و زونلوا قالطا  

 هدنزو لعف (در وتلا ردردصلاب همس ۷۳م كحابصم +روند هتعاج نالوا هحوتم ه وص نعل



 "و لاق ا ازرار هک 0 ا د الا ر توو یک یزفدل و فرصتمریخ

 روند هناوبحیثح ونال وا هنشاب زکلاب ردفصو هدننز وسکش (دحولاال ادحا وادحا ویاداح و وداحا و

 رارع( داصلا)هلصا وٌهبسن فرعی ال ناک اذادح و لجر لاق رونل وا قالطا همدآدوجو ی نایلوافورعمیسن و |

 اج هقشب هج هقشب هکر وئ.د دیحاوم هدنعجج رونلوا قالطا هنر ره كل راه نالوا هج هقشب وربآ ندنر یرب هدننزو |
 باز ندباوص من یمدق هدنلوق ةرمشعلا نم راشملاکدحاولا نم داصلا یرهوجو رول وا كد راد همنا |
 1 دام هک ردکمد ةرشع ةرشع راشهمرک او ردا ودم لا مدع هسیا ناب یناقتشا ندارم ندنوب ارز ردشلوا

 ردوزجرب عب رددحا وندهمشع هلیعض كاني مشع و راشعم ارز ردطلغ ضح هسا كعد ردکعددرف ۰

 ]وا رکذ هکدن e e وز رد د مک شید ردورجر یی دحاو نددحا و هدداص*

 دم هلاه (ةدیحولا لرد دا وص یکیا هدندالب سيق "هلبف لیس هی هر ات (نادیحولا  ردیدآ عضومرپ دیح وو

 ذرب عو یدنل وا رکذ که زدر ردصم هدننز و هدع ( ةدا  ردهدننب نیمرح ردهیحاترب ندنسیحا ون

 2 ا ا یآ زد هتسانعم هارو لف تاذنم رار داد حن ید نمو هتدخ تاذ یلع و هند

 کد ا ا ار هنمو ردکعد هنادرپ ردفص و نددحا و (دحوالا) ردقوب یتکر اشمو لخدم لدحاو درف 1

 r كج هد لک د هجزکلای هدنآ نب ردلکد صوصخ اکب شيا وا اب صو ةينادحولا وذ یا

 و ]وا لامعتسا هلن راقم هریغ ام اد و ردبشؤم كنس هلکدحا هلن رمسک ت هزم (یدحا) زغ د ءادح و هدنش وم كنو و

 ۳ عي تاهمالا وءاب لا ع رکر برع و نورشع و یدحا وةرشع یدحا لاقیف زل وا زکلاب یظفل نکیآزکلاییسانع
 :هدلاو دارم ندادحا هدارو ررداهادحا نا وه هنس هل وقم تاو هود و ناسنا نالوا لیصا و یوص ندفرط

 2 کو ون وا رمت یسهنادرب كنسانا جد هدزعاسل ردکعد اتم و هناکی هکراربد همادحاو راب ارز

 ن یدحا را یدنل وا ناب هدنسهدامدحا (داح الادحا و) ردعجار هتاهما ٹدنأترعصو ردکعد اتکییک

 (دیحولاون )لر دموس رم هدنسهدامقبط یهج و رونل وا قالطا هنالبی و رونل وا قالطا ه هیهادو تفآ

 لو هلن وکس كنه «یاخ ویص وا و دخول ردیعا كض رارب هليعط ل وا و (نادحول ال ردتعاجرب
 رفابا یک یشوق هود لوق یلع كع روب هل-تعرس یعسق هود هدننزو فيجو (دیخولا و هلتاصق

 دخ وو ادخو ریعبلا دخ و لاق رد هنسانعم كمروب قرانآ كريس هلربس ینیرامدآ دوخاب كعروب قراتآ
 ودخاو وهف وطلنا هعسوه وا ماعنلا یثک هما یرواربسلاق عرسا اذا ییاشا بابلانم

 هدننزو هب( ةدولا ) و هدننز و هداعس (ةدادولاو و هلال تاکرح هراواو (دادولاز و(دولاو

 ع وح كام وس هدنن ز و هل وّعم (ةدودولا ) و هل رسک كلاد و مادا كف (قددولا) و هل رسک كيم

 و ةدوموةدومو ةدادو وام ثیلثتلاب ادادوو اد وامبف جمله وا اه هتدد و ویعلارسکب هندد ول وقتا

 ر )باب هرزوا دورسم هج و یک یسهفیص ضعب ضعو و هتببح یا ثلاثلا و عبا را باب لا نم ةد ودوم و

 میت هسرونا وا لامعتسا انورقم هنس هلکول روکذم بیک ت هکر د ح راش » ردندنلا باب هرزوا ذ وذشو
 :رزوآ قلوا مس | هد وم هدحایصم * ین یا ةي : الا هل معلول مهدحادو 9 یلامتو هناحهسهلوق هنم و

 رب رول وا بشم تفص هلال تار لاو تانک دولا)رد لا لقت ندیناسکینیدورو ندنلاث باب و
 دره و هسکره هکر وند همدا نالوا بلا ربثک و بح یا اثم هلدووه لا هنسانعم بو تسود ی 5 |

 * ضرولوا عج یتعب رولک ۰ ةنسانعم نوح هل كوا و دوو باربثک یاد و لجر لا رول وا لوذبم
 صو دوخابر ول وا عج ےسا یب کیم هلک بح دوخاب رول وا عجج رامتعالاب ندنس هلک د وا ځد وب یکی یدل وا یعجب

 و تسود جدو هدننزود رف (ددولا ) نوبح یا د دو موق لاق رونل وا هدا را یعجو درفم هلغلوا ردصلاب

 اوا بلاریثک هلبصف كواوو یرسک كيم( دوملاو)ەدننزو روبص (دودولا  ردلعاف ینعم هکردهنسانعم ا

 م | نالوا نوجا هفلابم یک یراهلک بعلم و مذ یسهلک دوم و رد نیصتم ی هغلابم ران و و روند همدآ

 ۱ دش وا راتخم هدانسح ءامسا یتیم هنغیدل وا غلب ندد دود ود و هکر دح راش« بار بثکیادومو دود و لج رلاش

 | < دراج جد قلوا لوعفم عمو ردیف مش مسا كنالع و لج قح نالوا ریثکی تجرواضر هنیلاص دابع ین
 واو رد عج دو (دادوالا) و رد يعج لدد و هدش زوءابحا (ءادوالا) ردکعدایل والا بولفی بوبح

 1 ۴3 هیتشویرکدلواو و( والا وردضمانف قبسهروک هنصیصا"كلح راش( دیدولا)و ېک بابحا و بح هل سمک

 ۱ د یک بنا و بئذو لفقاو لفق ردیعج كوو



 ی. لس
 قاب س هللا + ةرابعلا سمطنیو ةراشالا یعنی ماقلا اذه یفو اداوالزا تلذکو هلب تاق والا نم تقو یناکلاه |
 7 هننا ی اسلرک و نوسنروا مدح ریا و هات هدلیعف ولع رک رونلوا لامتساهنسانعم منقتمدحا وو* سوه |

 هلبا هموعصم هزم و EE a هموق دحا و نالف لا نوسل وا مدقتم

 ءاعسا تح قو یساتمشو ریظن ی ک لب رف ردکعد كنو زکلای هکرولک هنسانعم دحا دحاوو ردلدبم هبءزمه وا و

 (دحولا) و هلی هل وا و(دوج ول )و ددرخ ولا) و هدنز و هداعس (ةداحولا) ردهانعءوب دحا و ندانسح

 دح و لاق ردقل وا كح رب دارم هکر د هنسانعم قلاقزکلابهدنز و هدع (:دطال و هدن رنز و هدع و و دع و(ةدح وال و |

 مرککو لک فل وم+ادرفمقباذا ةدحو ةدح و وادح و و اد وح و وةدوح و وتداح وام: دح مرککدح و و مکو لج |

 دوجو نالوا بوصا هر وکه نایب كحارم حارش نکل ردشمللا تراشا هسماخو هعبارباب هلکم لا دسفت هليا ونع |
 نالوایر اظن یسلوا روسکم كعراضمنیعهدسماخ باب ویدا كل ریظنت هللا ونع ثر وکد وخاب مر وکی کیس, 1 3 ۱

 لوا ردق و نیعلام ومع ی رغ ن دنس هغي رص دګ دج و هدنس هغیص ءافلا لتعمارب ز ردییبم هعابنآ هن را هغیص فصرو 1 1 1

 ندعبا ر باب لصا ردنیعلا روسکم شدد رام کرایه رد هفیعض و ه ماع نب تغل ی ۱

 و وا ندنلسق نیتغللا لخت هروک هنناب كحراش+ردمتغل لیقعو ورابدلک رزوا سابق فالخ 8 |

 ورح یر مک كنیف هدنع راضم ندسماخ باب هکیدلاق ردموسم قرهل وا ندسماخ باب و ند ینا |
۱ 

 ۱ یک ضد راد را هدریقح جزم نادجو قلوا نبه هنلاقتتسا

 ردلکد هرز وا چ رم رد وصنم هرزوآ تبلاح هدندشع نو رصب ردقوب یعجو همش رد ردصم ردفاضم

 ینظفل یللع سن 4 ندنوصب و رد دیا اطخ هلکع د رد وصنم هرز وا تی ردصم هدندنع نوصب یرهوج

 الثم رد نکی 2 ۱ ضعبلا دنع و یدل وا بهاذ اک یعی هد یدلیا بوصنم هرزوا تیفرظ یتظفل هدح و هلطاقسآ

  هدح و یلع 9 هن دج لع اذه و مدو ىلع اوسلجو امدح وو ا دج و لع اسلجو هدج و لو و 8

 هب و زانو العا ك امدقم یعل هلتفاضا زار وه هدنماقم حدم راب صو هنسانعم هدحوټ ىلع رونید

 اتم! و ریظذ ی افلطم هدول 7 شففوط و کلات هلغماغل وا ۳ هل و عضو بول رخآ "آ هدنلا ونم كن آ هکیدبا فصو |

 یهو هدحو شیک هدنضرعم حدف و مذو نوسل وا نر زر راش رکو نادا رک ردشل وا لثم هدهتش نالوا | ۱

  ییرهوج فا و هکر دندساغ * ردنوحما مظعت ریغضت و رد رغصم لربع ربع و كشحح ش نی رار د هدح و |

 هدنل وقهدح و ذت ار هکر دشع د بودا تدل و داربا دوګ دوخ ییترابع كن ره وج اهنمپ هد راصب نکیاشللا ام ۱

 کا وک رد وصنم هرزوا تب ردصم لامت لكى هرصبلا لهادنع و هرز وا تبف رظ ةف وکلا لهادنع یظفل هدح

 | حض وهنماقم كن هلجج و هدح و هدعب رول وا كم د مدر وکه دلاح یغنیدل وا زکلاب ین آ ردهدن رب دقت اداحا یتیّورب ا ۱

 .(دحتوتلا) یهتا یدل وا لئاق هننکمت یبا صا ناو یدل وا بهاذ هنا وصنم هرز وا تیلاح نو مصب ضعب ویدنل وا ۱

 ۱ لاق ردل وخ هنتهح تل الح هغلابم ردلکد نیک لکت باپ وب ردهنسانعم قل وا هن اک كحرب یدو هدننز و لعفت

 رر د دعا هدح و راب عو هل رام ! دحتوتلا وه و ةو اب لا دحوت هنم و ح راشلا لاق + دج ونعم لجرلادحوت

 قاقرب ی هنسن هدننزولیعفت (دیحوتلا) هنسانعم نوا لیکوت هربغ یییروما بود تعصع رهظمینآ یلاعتقح

 ةرشع ىلا هسچوهعلرو هثلث و هانت لاق ییعب ةرشعلا یا درطب و ادحا و هلعجاذا ادیحوت هدحت و لاقت ردهنسانعم |

 | لاق ردنابع ندکلیا ناما یتغیدل وا هرم ندربظن و كىرش بول وا قیقح دحا و كنالعو لحقح یهلا دیحوتو

 سم ی دح والا هللا و رونل واربب هت هلا كل رب هدزعاسل ندن وب هدح و یلاعت هب نمآ یاییاعت هللادحت و |

 اتکی و هن کیک کلا ر دحل وتلا و هدننز وربما (دیحول ال وهدنز و فتک «دحولا لو هلنیتمف (دحالا) و(دحولا ) #

 (داحالا)ردهدحو یننوملدحو هدننز و فتک درفنمیادحتوتم و دیحو و دح و ودحا و دح و لج رلاقب رد هفتم" ۱

 یعل ةا کا رارب د ءادعالل هدح وأ هلدیسانم وب ردهنسانعم كلا زکلاب ی هسک ر 0 ی هنسنرب هل رسک كنهزمش

 ا هدر كجه د یدلاق یسابرقا و لها یدلاق هج زکلای مدآ نالف و ردکعد یدقارر زکلاپ یآ لباقم هنعثد ۳

 | لق رصع درف هلستهج تب نم راسو تلیضف و لع یمدارپ یلاعت یراب داحما و هنسانعم هدح و قب راربد هبناج 2

 ۱ | ردیلباقمقمروغوط یکیا کرد هنسانعم قمروغوط هنادر و هنامز دحاوهلعج اذا انالف هللادح وا لاق ردهنسانعم

 | هن وتاح نالوا رروغوط هنادرب ردلعاف مسا ندروک ذم داحا (دحوملا  ةدحا و تعضو اذا ةاشلا تدحوآ لاق |

 هل وا و و كن زمه 6 داح وآل و (داحا)) هل کف كناح و كم (دحومال یکد رفم ردهصاخ تفص روید هناویحرراسو |

 هلل ودع بون دثلثمد وخاب الت هن رب ثالث هرک یکیا رد راف مصنمربغ رد رال ودعم ندنظفلدحا و یکی ایر ره هل را هک



 هک ۷۰۵ رب
 | فصو هلادحاو یرلترمضح یلعو لج قح ردهضراعتدحو هدنعومب كرانو یکدحا و ةطقنلا رول وا طح
 للا رکداذا و  ىلاعت هللا لاق ةدحولا هذه ةب وعصل و رول وا كعد ردهزنم ندرتکتو یّرجت یماسنعم هدقدنل وا
 | هالعاو لجا تاذ دحا نکل رونلفص و ید هندن راس هلا دحاوو چ نونمویال نذلابولق تزأعشاهدحو ا
 4 رف قدارس یلاصت ةا هرذص یناورمشلا ندلا ردص نن نيم دم ینادتص قتحم هلتبسانمو و ردصوصحم
 ۰ ا رک اتم ییلهنماقموبكن هسیفن یراق دل وا بیاژهفیضع هدنریسفت فی رتش صالخا كن رات رضخ یناصسلا
 یراثاهچو كنف رش مسادحا ندننیب یتسح ءاعسا راس هدنماظنلا یزد مالکدحا هللاوه لق هکردوب یس هضالخ

 ]  كتر داب فص شی رف هاط یتعپ هنع لوس روب زعماقم هکرد وب یمسهتکن كنسارجا و بدتر هزز والالج طفل و
 | لا هار ذیلع تافص عیج هلغل وا یضتتم یب یهلا فص و یشان ندنرلکدلیا فاصیتسا هلیمالک هیلا ان وعدنیذلا

 دلاجج تفض هلا و میعت دوخاب عن یمان ندننژنکیصفت تهج نکل بولوا بساشكلما فصو
 ةظفل نالوا یلک ثالیلج تاذ هل راستعا قلوا عمحس» یلاک تافص عيج ادتا هلیبسح قلوا عجار 4 هیلالجو
 | كن هببسن ترنکت یدحا ارب زیدلبا حالا ه هیلالج توعن هلباذحا مسا هدعب تراشا هن هیلاج تافص هللا رکذ نلالج

 . | لا تافص میجب هناش لج قح هدنرابا وج هک ای وک چ راهقلادحا ولا 9 یلاعت ها لقاکر دٹبنم هنلالسما ورهق
 ]لاد هلاج تفصو ردنمضتم یدیع وودعورببعتو و یدلوا شد ردالعا و لجا تاذ فصتم هللالج توعنو"
 | هلسایق هتاذ تیدحاهکرد وب یم هقیقد كن راث اهرز وادحا ویدحا هکیدلاق ردن راشا هتجرتعس و قبس عدقت نالوا

 ا ه] راتهجتیعسج مزاول و تیعسج نالوا یزال ارن و رکو یلبلحت وییکر رکو یددعرکت دحا ارز ردذوخأم |
 رددحاو دیزالثم ردن رابعند ددع ددعت ءافتنا تیدحا واما * ردهفرصتطاسب هب راع ندددعت ءاحنا میج ق رەلوا

 رد ریغ كن رابتعا یتیدحا و یرامتعا كنتدحا نکل رد دحا مه و دحا و مه یلاعتو هناصس قح و ردلکد دحا

 تی وه وقلطم قحدوج و نالوا یراسانیعو العهدنابعا "هلج لوا هکرد دحا و قبقح دوجوم هکردو لیصفت

 3 ت رعم هلا رابتعا وب سپ ردبص# هدنزع باج ارب ز ردلکد نکم قلعت كکارداو لع اکآ هلا رامتعا و رد هیبیغ

 ع یراب ترضح هيلع ءانب ردلاح بلط و تقو عییضت تبحو قوش راهظا هنبلط و ترشابمو ضوخ

 ۶| قحدوج و لوا هکیدلات رايد روی,  دابعلاب فرا و هسفن هلاک رذحم و هل داش انا و تجرناسل
 ادوهش و هیلاثم و هبح ور تبیغ وهد هیلیصفا و هبلاجاهیلک بتا م لوا ورد را و تالرنت بتا مع و تانیعت تاحرد

 ال کش رعلا وذ تاج ردلا عیفر ال یلاعتلاقاک ر دقج هل وا یغابصنا هل راث و ماکحا كن هت ا" نابعا و ىلج وروهظ

 تىلباق لس هتایلباق غیجچ و هفرص تدح و ینیعت تاج رد لاوا سد
E e7 نا رابتعاوو تافص عیج  

 یخ دنددرح راشعایتح دارم ندناراسعا و تافص میج و نوسلوا یتیلباق فاصتا هلیع ومب رک و یتیلباق د رحم

 . ] قلعم راتعاو و رونلوا هيض هلا و دحا لیلج تاذ هلبا رابتعاوب ردتیهولاو تیدحا بره یرانتع ادرج

 رابتعاو ردنیب ورو تیدحا و هرم یرامتعا فاصتا ها رابتعا و تافص عیج و +ردنیلزا و تیل واو تاذ نوطب

 تک تیدحاسپ *ردن دا و تبرخآ و تاذر وهظ قیلعتم لرابتعاو و رونل وا هیعس "بر و دحا و نع تاذ هلا ۱

 هداروا ردقن ره ردهینیع ترک تیدحاو اما ردیمافم یکالهتسا و عاطقنا هدناذ تیدحا كنهدوجو ٌهيبسن

 1 ته هڏ هدیددع دحا و نالوا دادعا عیجب اشنم ردقلعتم هداروا ةا تک نکل هد هسا قم تبنیق تک

 تبسن نالوا لقعتم هدندحا و بارم هیهاننمریغ هیدوج و تانیعت عیج و یک یغیدلوا لقعتم هبنت و تیعب دو
 یدحا سا ندر رفنوب رد هیوا یتبسن هدحا و كتهیهانتم ريغ هیددع بتارع عیهچ هک تن ردب رهاظم كنهدوهعم

 هکر د لاعفالا دیح و یساندا ردرا وهبنرم چ وان وچ ا دیحوت هکیدلاقو »یدل وار هاظیمهقیقد لراثاهرزوادحاو

 جدو ردنرابع ندكملا قيقح ینکح هلا الا دوجولا ف را ۇمال هلا ني قح دوخاب نیش نيع دوخاب نيق لغ

 ] تاحوتف لوا دیحو برم وبشارولوا ریذپتروص هلسابتقا ندت وب ةوکشم دوخاب نده رکف ت وف باج ءار وای
 هد هیهلا"هلماشتردق یتردفعیج هکر دنافص دیح وب رعنا بن رم × رد ضحم لکو یتمالع كن و وردادخءهاز كالس

 ۱ هعلر ندتآ وه لاک راونا سوکع لاکر رههکلب ردن رابع ندکلم لعمضم هدیناتر لماک لعیلع ؟هلج و قرغتسم

 راوتر لوا هسک نالوا صد هدکدلیا وترپ سشن هرزوا نایعا عیج و یلصسعهکهثن رد رابعندعیتحت ییغیدل وا

 ندال وا برم هبا وب رداقیقحت ییغیدل وا زب رهعشعش هلربسح یتبسانمهن وترب كسمشو یتیلباقكنابعا بول وا س کش

 رديماقم ةيلصالا ةيمدعلا ىلا عوج رو هللا ینانف و كلالهتسا هکردناذدیحوت بن مم هل دن رم +ردم زاتسینآ والعا

 | يصب هناالرارد اتي رةینایعلا ةدهاشلاب ینیرما (دهج والا تلاه "یشلک )و هل الا دوج ومال هفشاکم بابرا ارب ذا



 :دجو لاق هنسانعم قلوا نیکنز رولوا هدج هدننز و هدع و دج و هلال الث تاکرح 1 وا و یردصم هدقذل وا دنسم |

 كليا هارکا هصوصخر یهسکر , و هب هرفظا اذا 4 ولطم ات الف دج وا لاق ردترابع ندقردل وب یب ولطم | 1

 هدح و ملجاسمکب هدحن مروکدج و و دعوک بولطلا دج و لاقب روند فای هدیسراف هکرد هنسانعم قلوب هللادبا ۱
 كفل ّوم * هکردا اذا انادجا و انادح وو ادوج وو ادجوو ةدج و ادجو لاثلا یف یتعی اهل ریظنال و جا ضب

 همعطتدجوو اد زتدج و وحنرول واهل رب كسج "ساوح هلجزا رول وا ع ون جاقر دوج و هروک هلنای هدر اصب
 رول وا بضفلاذوقدوج و وعبشلا تدجو وح رولواهوهشلا ة وقد وج و وهنوشخ تدجوو هلوصتدجو و
 العو لجقحویک وشلاةفرعم و لا ةفرعم رول وا لقعلا ةطسا و وأ لقعلابدوج وو ىکا دوج و و نزحدوج و | ۱
 ردهم ندنفوصوم هلال و ح راوج یلاعتقح ار ز رونل وا رامتعا هنسانعم د ر چ عد وج و نالوا براک ا

 نکم هثیشر هکر ولوا هاکو رد هرزوا روک ذم هج و ید مودعم و لک نیقسافا مهژک | اندج و ناو  یلاعت هلوتک |
 هلوف وه و أر ثیحیا چ مهو دج و ثیح نیک شلا اولتقا نامت هوتک زور یقه وب ا

 رونل وا ریبعت هلا نادج وو هدج ندراسپ دیو مزون اومهف ءام اود رف یلاعت ۱

 لجا تاذو وردقو یماهتنو ًادبم هکرد دوجوم لوش لوا یدلیا مسقت هعول جوا ینادوجوم نیتفحم ضعب و]
 رددوج و منلوا یساهتنم تولوایٌأدبم تلات# یکه ویدرهاوج رددوج وم نالوا یساهتنموأدبم ینا٭ ردالعاو |

 ك واو ردیتفل رهام ون هکردهلیعض كيج هک یس هلک دج هدهروکذ م هغیص هکر د حراش + یک ناسنا هدهرخآ هشت |
 دع بولوا لّدبم هب هعض یس هرسک كيج هدعب ردیسلوا عقاو هرسكلا و ءايلا نيب لصالا ف ثعاب هنطوقس |
 هنس هلوقم عفانم ر اا یربغ ندنناونع بولطمو * یھتنا یدغل وا هداما واو ندنعیدغ وا راشعا هب هض راع

 | کو مهدجومو هدنزو هدع هدجو هدننزو دعو دجوو » یتغتسا اذا ةدج وادجو وادجوو ادجو هربغو لالا |

 SE ae e r e لاه رد داغ ی رادهدننزو

 | هنسانعم تب و قشع هدننزو دعو دجوو ردشلنا هاکح ندراضءب ید نظفل نادج و هدراصب فلوم

 دج و نالوا ندنراحالطصا كس رط لها ةبع یا دحو اب هل لاقت و هبحا اڏا ادح و ههدج و لاق ردص وص

 :هندجو لا رولوا نبعلا روسکم یضام هدنوب نکل رد هنسانعم قلوا كلاتغو نوزحم دج و تاذکر دندانعمو |
 هدج و نم هعتم لاق ردعسا هنسانعم غ نکن هلیئالث تاکرح واو دجوو رد هسیس ءاب هب نزح اذا ادج و

 كنءزمش (داجمالا ) هل مسکلوا و رولکداجو یعج روند هرب كجهلکر ا وص هلال تاکرح دج وو هاتغ نم یا |

 هکرد هنتسانعم كلعا لات هن ولطم یعدآرب و هانغا یا یلاعت هلاهدج وا لاق رد هنسانعم كلا نیکنز هاب رسک |

 ردهنسانعم یاقآیزقاضتساا دم و هیلع ههرک | اذا رعالایلع هدج وا لاق  ردهنسانعمتقلشبا یکاروز ته

 لا هدجوا لاش رد هنسانعم كل راوو افلا واولا بله هدجآا لا و هاّوق اذا فعض دعب هدجوا لا
 ءان ىلع مدعلا نم "یشلا دجو لاق روند هثیش نالوا راو نکیغو ( دوجولا ال ادوجوم هلعح یا یلاعت |

 | لوعفلا مسا نا یتسب دوجوم وهف دجوف تلا هدج وا لا امناو هللا هدجو لاشالو دوجوم وهف لوهعا |
 ذ ةللاهنجا لثم دب زلا نم سابقلا فالخ ىلع لوعفم ةنز ىلع |

 دیحو (دیجولا )هاکش اذا هریغو رهسلا دجوت لاش ردنددجو نالوا هتتسانعم نزحت رد هنسانعم كلا ادب
 یاح (ذحاولا ) هلبعض هل وا و رولکنادج و یعجوتسم یا دیجو ضرا لاقت روند هرب راومهو ژودهدننز و

 كفلؤم + رواکن ودحاو یعج روندنیدحا و بوذلق هبتاضمبو رونلواریمتر کردیاسح ددع لوا هی هل
 | هد وج وم ره هدعب رد هنسث نابل وا یّوزح اعطق هقععط اق دحاو و رد هنسانعم دارفنا تدحو هر وکه نایب هد راصت |

 ةئامو ةدحا و ةرشع الثم رده كلبا فصو هلا دحا و نس هلج كاتا رمو دادعا ىح یدنلوا قالطا
 سنطایف دحاو لوا + رونلوا لامعتسا ءهرزوا هجو یتلآ ردکزشم ظفل دحاو سپ روند دحاو فلا و ةدحا و

 لاصتالاب دحاو ینأ+عونلایف دعاوو رعو د زو سنین دحاو سرفلاو ناسنالا انلوقک رد عونلا وا
 ةدحا و ةفرح تاوفکر ولوا هعانضلا تخم ات دحا و خش ك وفک رول وا ةقلنا تاحال نها یجدو ردنالوا |

 .دوخای ةدحا و سعشا ثالوقک رولوا هلن ثیح نمای دو ردنالوا دحناو هلتهج قل واريظنلا مدع كلا

 : | عانتما عبار × ردندلسقو ید هدحو س هک هرهد دحا و نالف ثلوقک رول وا هل.ّضفلا یوعد ثیحنم ]|

 ندننب راصدوخای ردرابغ نانلواریبعت هرذ هکیکءابهرول وا یثات ندنرغصاب دو ردنالوا دحا و هلتهج یزحلا

 دمابیکن انا دحاو رول وا ددع دما ینیدلوا ردنالوا دحاو هل.تهج قلوا ادم سماخ* یک نالا رول وا ی ا



Vr و 
 | لوقروند هتالوا ددشو نلب لوق لع هسساقلطهدیوو دوو یدل ال زن هدابو یسهج رکو تلتسةدولا اون

 | (ةدیولا) و (دیولا) روند هنسمروک و هود شمهرکوکو اد دش ایلاعوا انوصیا ادب وو ادآو ةدهل تعم |
 هلی لاو (دُیولا و هلیصف كن هزه و یعض كنان (ةدؤنلا) روند هزق نانلوا نفد نکیا یرید (تدوولاالو |
 كنهزمه (دأتالا) ردیلباقم هغو تفخ هکردهنسانعم أنو نیکو تنازر ردرلعا هدنزو راکذت (دا ءونلا)لو |

 تفخو هل هدص وصخر هدننز و لعفت (دءونلا )و یدیا دأتوا یلصا ردهدننز و لاعتفا هک رسکنءهددشمهات و |
  هبف نزرتادا دآونو هیشم فو مالایف دأتا لاقب ردهنسانعم كم رد هتسهآ هتسهآ هللا ی اتو نیک بول

 ضرالا هیلع تد وت هسلوا ادیان و دوان یناشنو مان بودارفس زارد ورود هسکرب و ةدوتیف كلذ لعفو یأتو |
 قادوا ام یلصا هکرد حراش * رد هنمانعم یهاودو تافآ هلی كو٣ اولا ) هنسانعم هب تبهذو هتبیغ راررد
 ۰ قیض یکلرید كمدآربهلنیتعف (دبولا) ېک اکو و ء اکتیدا هد ءو یلصایخد كنس هلک هد وتو رد ولقم هکی دا
 شیع كلت هلکنآ ردردصم ندعبار باب هرز وار وک ذم هجو وب و ردهنسانعم قلوا لاحد هلغلوا هرز وا تدشو

 جو ردشل وا ردصلاب فصو ةغلابم تولوا ردصم لصالا قف ینعیرونلنفض هسک نالوا لاحدبو

 ع رونلعجهرزواداب وا هکرول واهاکو دب و لاج ر لاق ولاا ېس یاد و لجر لا رد واسم یعجو

 ۴ ۱ ا كمدآرب دوو ع ؤا ىا دابوا موق و دیو وه لالا ءوس وهو دن و ىف نالف امالا الات بم

 هل ا ا رک ادا اوا بایلانم او لخبرا دب و لاق رد راقتم هليا ل وا یانعم هکزدتسانعم قل وا قلق

 [ هصیقنو بیعو َرحاذا موبلا دیو لاقي ردهنسانعم قلوا یسا و بضغاذا هيلع دی و لا ردهتسانعم قلرادو
 نت o POSER باولاو بیعیا دب و هیفام لاق ردهنسانعم

 [ هرونچ نانلوا رکذ دوب هدننزو دبع (دولا) رولیکر یا ییوص روم هدنآ هکروند هروقچ هع وا قلخ نالوا
 ] هتلاذاعم هسلیا رظن هیره هکروند هب هسک ر ظن دو هنسانعم عیاح روند هب هسک جا هدننزو فتک (دیولاال روند

 |( لا3 نيملإب ةباصالا دیدسش یا دبو نالف لاقب رونل وا ربع لامکلا نبع هزوکلوا هلوا ردنا تباصا یلاعت
  زکلاب و قلق زکلا هل رسک كن هزم (داب الا روند همدآ نالوا هاصالا ددش یرظن دوب هدننزو دیستم

 ےس هینب لعاف ےسا (دیوتسلا) رددآ عضومرب هدننز و دجا (د والا) هودرفایا هود وا لاقت رد هنسانعم قفار

 ۰ . الجر لاق روند هبهسک شاعم كنتو لاحدب و ناکلاب لهاح یا دیوتسم وه لاق روند همدآ نایب یناکمرب
 ی ۳9 کرار هلنیتحصف (دنولا و هلی وکس كن هیقوف یانو یضف كواو (دنولا و لالا "یسلایا دیوتسم
 I :حالطصا نویضوع دنوو رونل وا ریبعت قیزاق هکروند هئیش نالبقاق هزاود دوخاب هر بولیزود ندحاغنا |

igen bgر یکی هکر دهروک هن راکديد عوجت دنو ناي كفل ؤم یکم هلک ىلع  e 
 |[ تالوعف ردن کا امن لّرصم یکیا هکردراو قورفم دنو هدر و رد ژزج وعف هدلیعافت ردنکاس امه دعب

 . | هدرخقا و هدنمدقم ندنفرطراذع هدنغال وقره كناسنا دنو ورد هیت بیس یغیدلوا ماوقلا هامیکت ال ندنوزج
 ۰  تكنظفلدتووروند نادنو هنسیکیاردهدنل زنم یدتو كغالوق هکابوکر ونل واقالطا هکلترکدح رویسو ریکسموت
 | 6داتوالا)تباثیادنا ودنولاقن رونلوا داربا نوجما دیک ات یتظهل دنو هدننز و دحا و (دناولارولکدات وا یج ح
 1 لابطاو راتو یلاعت هللا لاق اک رونلوا قالطا هراغاط ضرالا دانواو یدنلوا رکذ هکردیعج كنظفل دنو

e ak aE( تولا )رون واقالطا هراشبدنالوا هدزغآمفلاداتوا ورونل واق | 
 [ ودنک قیزاقو هتئاذا ةدنوادتو دن دنولادن و لاق ردهنسانعم ققاق یغیزاق هدنز و هدع (یدتلا) و هدنز و دعو

 ۱ | (دات الا ةدنیلاب دن و دن لوقتدع ةنز ىلع دت هنم صالاو تدئاذا دنولا دنو لاق رول وا مزال هنسانعم كعشل ر

 | یدو هدننزو لیعفت (دینوتلا ) هت ادا دنولا دنوا لاق رد هنسانعم قغاق قی زاق دوب واک ازم

 1 |هماوف یک ییزاف یلسانت تلآ رکذلا دینوتو وه تفئاذا دنولا دنوو هاذا. هدنو دتو لاق رول وا مزال و یدعت

 | هفقوط قج هقاق قب زاق هاه ( ةدتبلا ال و هدننزو ربنم (دتنم اإل هظعنا یا هرک د دن و لاق ردن رابع ندکمروثک

 | مور برعلانیب تادنولامو رونل واق والطا هراغاط هنر هدندروب نافطغن هللا دبع ون هلناصف (تادتولا))رونيد

 دوخا دج هدننزو هحرف (ةدنولا )ردیدآوصر هده داب هدننزو هداف (هدنا ول ردشل وا هعفورب هدنآ هکردفورعما

 | هعصعص نی مامون متون هدن آرد هف و رعم “هليل ر برعل | نیټ هدنن زو هح رف (هدنولاةلبل) ردیدآ عضو هدنیارتءانهد
 | هدع (ةدج او هلبوکس كيج و یصق كواو (دجولا) ردشلوا عقا و ظع لاتق هدنرانیب هلکلتا نوش هرزوا |

 هزم یواو (نادجالا و هلی رم: ل رک واو ۱(نادجولا )و هدنزودوعف (دوجولا )و هلم -كواو (دجولا )و هدننزو |



 (دونلا) رد نکح د یفیدلوا سوواک ندناایک رد لیکتلا قتسم صعش ندیا قلا هشنآ ینترضح لیلا
 رد هنسانعم كلی ا هن وا یر یشان ندقلقو والا (نادونلاا) و هلی كنون( دا ونلا) و هلینوکس ك وا و وی كنون
 |تحوتی ماس رده رر منع هدننز و هداتف (هدا ون ساعنلانم لناماذا اناد ون و اداون و ادو دون لج رادان لاق

 | نادون هنمو كل رحاذا نصغلاد ونت لا ردهنسانعم كما تکرح هت وا یر هدننززو لعفت (دونتلا ردهدنآیدق رم

 دوملالثم اونوکتال اب ثیدحا فو ةيرامنلایف لاق ردشلنا تراشا هثشدح وبا هلکن وب فل وم + مهسرادمیف دوملا
 نیک بک لافطا نکردنا توالت مرک نآرق سپ مھفاتکاو مم ۇراوک رج یا چا ودان ةاروتلا اورشناذا |

 كن هيناثو یم كنالوا نون (دنون ) ردند هبجاو قلوا ین زا r تنوکس هلبانتجا نداضعا كىرا
 | ردنوسنم هازوا یدنونلا داشجنب هللادبع ندنآ ور رددآ هل رب هدروب سین رد نعضتم ینینک اس ءاقتلا کهن وکسا

 | هزات هدنزو دوعق (دوهنلا) ردب وسنم هار وا یدنونلا دجا ندنندحم رد هلحرب هد دنق رع ((دنون بابل

 قو بم اذا لوالاو ثلاثا بالا نم ادوبن ید دهن لاقب رد هنسانعم یغاقشغآ بوموت ېک ج روت یسهعرق

 لاق رد هنسانعم قملاق ند رب یینیدروت وا مدآرب وامن دث تعک اذا ةأرملا تدہن لاق رد هنسانعم قلوا یل هغ چ روت

 ىنعع ةأرملا تدهن لا رد هنسانعم قملوا یل هم ج روت زق جدو هدننزو لیعفت ( دیبنتلا ) ضیناذا لج لا دن
  دهنرونل واقالطا هنالسرا دهان وروند هز لهم روت (ةدهانل الو (دهانلا) و هدننزو تدح (دبنلا) تدهن |
 لاق ردهنسانعم كلا موجهو دصقیغوط هنعشد هدننز و بلط (دهنلالو هدننز و دهم (دېنلا) ردذوخ ام ندینآ

 ندتففر رد هنسانعم كلیا بیئرت هعظع ةيذه یعب مظعت یتنافمرا یدهمو مهل دعص اذا ادهنو ادهن ہوذعل دہن

 روند همدا مرکو روند هلالسراو روند ه هنسسن عفت رمو دنلب دېنو اهمظعاذا ةيدهلا دن لاق ردذ وخأاه

 (دابنالالردیدآ هلسق رب هدنعدهنو هلوایلکل هتس واو یلواط و یلقشقایو بوخ یمادنا هکرونل وا واللا هەتا لوشو

 .ییاقر و اهمظع اذا ةيدملا دمنا لاق زد هنسانعم كلتا ناوارفو مظع ینافمرا دو هل رسک كن هزه

 هل وهس (هدوهلا ژ ه الم براقوا د "الم اذا ءان الا دنا لاق ردهنسنانعم قالا نیس هل وط دوخاب قعمردل وط

 ادمن ناک اذا سمانا بابلانم ةدومن سرفلا دن لاق یدنلوا رک ذ هکرد ةتسانغم قلا دبن یک تا ۰

 | جارخا و بدت رته وسلا ىلع هناقرام هج ور هدنرانب یدنک ك راشادلوب نالوار رفس هلیصف و یرسک ك نوټ (دبلا) |
 | هدننزو لعافت (دهانتلا9رفسل ایی وسلابةقفنل نم ةققرلا هج رام وه و دهنلاباولماع لا روش د ه هیناق یراکدلیآ

 لوس هدننزو نارکس (نادہنلا)) دهلا اوجرخا اذا ةتفرلا دهان لا ردهتسانعم كعشدبا دیناق راشادلو |

 باعیتسا لوق یع رونلواریبعت هلبس هدیکرت هلوا زعشاط ندنزخغآ نکل بولوا ولطب وط هللا هنسنرب هکر وئد هبات
 | (تدهانملار هشلث غلب وا دعب ضف م ن الم یا نادېن ءانا لاق هلوا غلاب هنن رادقم ثلث یکیا كنآ هتسن یدل ۱

 هضهان اذا هودع دهان لا رد هنسانعم كلتا مایق و تکرح نوجما تمواقم و هلام هنعتد هدکنج هدننز و هلعافم ر

 رربد ځد هجراخ هکوب عباصالاب اومهاس اذا اودهان لاق رد هتسانعم كمثل و هصح هلیاسح قمرپ و

 نالوا كسکو ندنفارطا هدننزو ءارج (ءادهلا) ردندنسیافن یدنل وا ناب و طسب هرزوا لیصفت هدنسهدام
 كنکدرکح لظنح هکر وند هماعط لوش هدننز و هدیصع (ةدیبنلا) ةفرشم یا ءادهن ةلمر لاق روند هغلموق
 هتف و هدننزو دیعس (دیهلا ) راردا لکا بوردشراق هللا نوا ه هرکصندقدل وب جن بودانیف ماست ین زوا

 هدننز و دوعف ( دوهنلا ز اه واهز یا 2 هام دابن اذه لا رد هنسانعم رادقم هدننزو بارغ (داهنلاال روند هفعاق |

 نع نوسل وا هس رول وا هلّسشیک و لاج هن ردهنسان تک تو دریو یدنلول د 5 رعک |

 (دن وان لاح لک ی لع یضماذا ادوهن لجرا دهن لاق نوسل وا لر هدا مارآ و دوعق هدقلارا دوخاب ههز ودر

 هدنازا ردلوقنم ندریقا نا غنصم بابل نمی نی اسبل معضو ندینافض ریا و دف زد هرات ن 8
 لوا ی جلب جون بیو ترک ها راب جون لس بت ن دلبج دزلب سپر 6

 ۱ | بول زادە ناتس ره دواب تو نکل رداعم هلکآ هکابوکه لغل و ناوارف یسهلوقتم اجاق بات هدروب زه

ق نکیا یربد یزق هلی وکس كنهزمه و یف |
 ۱ تاللا ع نم ادأو هتن دأو لاقت ردهنسانعم كلتا نفد بو وق هرب

 ,ندراع قوط دوخاب ندتعا عو رتف ییدالوا زق رابع هد هبله اج هکرد ح راش + ةیح اہقد اذا یاشلا |

 یدا راردا نفد جد یتالغوا هلیفوخ تعا راضعب و یدا راردا نفد هرق قرهلوا یربد ی ثا

 أ دوو اولا سگ واولا لصف زس ردرقا قلوا هیعس ثعاب یغیدلوا یظع تبسن هرا راس روی رهش



a ۰ ۱ E 

 . | داقتوداقت یعجچ رول وا لکشلا جت هکردیمسا نوی سنجر هلنیتصق (دقل )رد نیبم هللا صفع تاب هدف

 ر قیر دسر سوم هدر نوک د حر دم

 ةن لاق هنسانعم قفش او قعافوا بو روچ راشید هدزغآ رول وا ردصم دقن و *یهتنا ردرلنوبق روک ذم دارم

 بولي وص یفنرط راوطو ردلکد صصخ هشید هددالا ةمدقم لکشاو مسکتاذا عیار بالا نم م ادقن هسررض |

 7 واو واما ادو رب هت اذا رفاطا دقت لاقب رولا ندا کردهنمانمم كلوب

 7 رونید هنلورپ كشوف هکردبفدارمو هدننزو راسقم (داقنلا) هلک هنادیم بوب ویب چ که کروند هنالغ وا نالوا
 € قلا ارون د هننابوچ كران وبق روک ذم یراکدددقنو روند همدآ ندا مهارد یی ودقن هدننز و ناتک (داقنلا)

 3 ۱ رب ز* دقن ةللب تاب × لثم ا هنمو رونل و الاخ دا فیرعت فرح کا هکرول وا هاکویب کذ فلق روند 4ب ی رکه دننز و دجا

 یبکی کفا یفید و لخاد فیرعت فرح هنس هل دقنا هکر رد مجم هد نالوج بوپمو وا ههک نوت یم یبرک
 ى افوا بون روچ شید هلنیتعف هکندنسهدام دقن نانا وا رکذ یل یلوخد كشرعت فرح ورد ینبم هنفیدل وا هفرعم

 قف داسفوه و دقنلانم هنس یکتشت یذلا دقنالالبق و هداصهتسم تح ردینیم هنغیدل وا فص و هنسانعم

 ردیعما اب ورکه ل رسک كنون (ةدقنلا )رون ده هغب ولبفدقنا و *یهنا ردم وس رم هل رابع مان الوه و اهقرخ

 د جاخآ هلل مک كنهزمش (داقنالا) روند هن هغب ولبق هلن مک كنءهزمه (نادقنالاردنابن یراکذد ینوک
 ۶ ماما رد هبصقر هدنساضق فن هلیصف كنون (شی رف دقون) قروا اذا را دقنا لاق رد هنسانعم |

 ا ردهبصقر هقشب هدرو نم یاضق هلیعص كر۹ یاخ ( نخادرخ دقون ا ردنداروا یدقونلا قلانادبع ن
 E دمع نب ؛ مهارا نداهتف ردهبصفر هراس دقوت  ردنداروا یدقونلا لدعلا نایلس نب دم ندملعا

 5 ج ۱۳۳ ا ا یال کر نو اما قالا را زرا دقت

 ھ٤ ۱ لوتنر ترااذا اد ناکلابد رقن لاقب رد هنسانعمقل و مش هدر رب هدننزو هجرحد (یدرقنلا) |

 شبع دکن لاق ISAT ANAT هلنیتصف ( دکنلا إل اع ىا

 لا )اه ؤام لفاذا بلا تدکت لاقي ردهنسانعم قلازآیوص كني وق و مسعو شا اذا بار بابلانم
 "هدهع هک ایوکردذ وخأم ندهروک ذم هدام رد هسانعم كوا ردق یکیدلب هقیج یزا وآ هغراق هدننزو

 ہجاح كمدآر و صحن ین یصقتسا اذا ل والا بالا نمادکن با رغلا دکن لاق ردنا غارفا یزا وآ نالوا
 م هلباس و اهایاهعنم اذا و رع هجاح دز دکن لاق ردکماظا اضق و هدعاسم دار دهی

 الا هطعب موا هلأسام هعنعاذا انالف کن لا ردهنسانعم كمرب و هنسنزآ ندنل وئسم دوخاب كلتا

 )هلن ال و هلاّوس رنک اذالوهحا ءان ىلع لج رلادکن لاش د ردهنسانعقل و اریسب و لیلق یلانم و ریثکی یا وس

 رجا (دکنالا) و هدننزو سکع (دکللا ) و ردردصلا دیس رک هلنیتعف 6دکنلا) و هدشز و فتک

 ال یتعپ مع موش یا دکناو دکنو دکنو دکن لجر لاق روند ه هک تعفتموربخ ی زسروغ وا |
 اش روند ه وکر و زا ليکو یعض كنون (دکنلا )ریا اولبلق سحانم یا دیک انمو داکتا موق لاق و |
 و ردعج ندنسهلک ءادکن دکن هدنوب رون دهراهقان نال وا قوچ ك ی د وسليم كنون دکن و لیلق یادکن
 ولد وس ك لوا یانعم ردلوقنم ندسراف نا ینا یانعم رول وا نددادضا هلکع د a نایلوا

 ۱ ال یاءادکن هان ساسالایف لاق رد نبه هنس هظحالم یغیدل وا عنام یتنن واعم ےل نا هاب اس 4 اک

 ؟ راکدمرنما هلقعروط یراب روای هکر وند هراهقان لوش دکن و ناعت الثل دکن رازغلل لاق و دکن لباو
 .مدکنو عضرتال اهنال اهنبل کیف اهدلو اهل قسال تناکاذا ادکن لبالاش هلوا رولوا قوچ یرادونس
 دیک ) لنیلف رزن یا دوکنم ءاطع لاش روند ه یکر و ر (دوکنلا ) ردءادکن یدرفم]

 1 و هک دبل وطاا ا رو نم رهش رد رقم لیکح ر طارم هکر دیدآ رهش رب هدنرابد مور هدنازو جا

 0 | د رداس هلا هدکی قرهلوا یسراف لصالایف ردرېش یراکدید کک هدنن رو هب وق یدا رول وا دع مور

 3 ا ج ا ییز میت زو لعافت عدکانتا) ردکعد + رف لزوکو وا هک

 1 هب رمص و كل هماعم هلکلتج و ثالجوک همدآر هدننزو هلعافم (ةدکانملا) ارساعت اذا ادکانت لاق ردهنسانعم

 E | جاش + ردا فورعم صضثرب ندهرابج هلبمط كنو (د ورغ) رنا اذا هدکان لاق ردهنسانم كمکچ
 انا لم لیلخ مهار | موسم رابجو ردلوقنم هلیماحما و لامه | كلاد ردیمحا روب نم ظفل هکرید



 ردیدآ عضومرپ هقسشب هدنلابج یسهلسف و ا

 رد هنسانعم كايا فتسا بوغب هرزوا ماظن هرزوا یرب یرب ی هنسنرب هلینوکس كن همجم داضو یصقف كنون (دضنلا) |

 لیعفت دا ديضنو دوضنم وهف ضعب قوف هضمب هلعج اذا ىتاثلا بابلانم ادضن عاشا دضن لاق

 هرزوا یرب یر هلنیتعف (دضنلا)) دضنم وهف هد ضن نعم ادیضنت هعاتم دضن لاق ردهنسانعم دضن هدننزو

 روند هرب رس یراکذلیا فتسا باوثاو هعتما هن رزوا و روند هن رایخو هدب زک لوق ىلع هعاتم شلوا فتسا |

 داضناو رولک داضنا یعج روند ه هقان زوعسو روند همدآ ناشیذ و فیرشو ردهنسانعم ناشو فرش قاول وا و |
 هرزوا یرب یر هدراغاط لابا داطناو روند هن راعش و ددعكموق تذکر ونل وا قالطا هنتعاجب و ءورک موقلا

 قالطا هراطولب تاقردنا تاق هرز وا یرب یر باصلاداضناو رونل واقالطا هراایق و ءراشاط كوب و یربا نالوا |
 رونل وا قالطا هغدصب هدننز و هدیصف (ةدیضنلا و روند هب هقان زوم" دو هدننزو روبص (دوضنلاژ رونل وا

 هددیلام هدننز و ماطق (داضن ) یک ر دنمو هتلش رونل وا قالطا هنعاتم هناخ نالوا هلوط یا و هنسانعم هداسو
 هدننز و لاعتفا (داضت الازرار دن اا رجا هنسا رج فرصنمریغ ےھت ون رول وا ید ثنومردرک ذمو و ردیدآكغاطرب

 هنس رب هلنیتصف (دعنلا رو و هدننزو دا ہک هلباق (دافتلا ) ماقا اذا ناکلاپ دضتا لا ردهنسانعم قلوا مقم هدرب را

 كقک ود ییهنسن رب هل رسک ك ن هزم( دافنالا )فاذا عبارلا بابلا نمادفن و ادافن*یشلادفنلاقب رد هنسانعم كغك ود
 مهلام یتف اذا موقلا دفنا لا ردهنسانعم كغکود یسهیخذ و لام كمدآر و ءانفا اذا *یفلا دفنا لاق رد هنسانعم |
 ( دافنتسالا و اه ؤام بهذ اذا ةيکرلا تدقنا لاق ردلهعتسم هن انعم كع بویلاق ی وص كنیبوقو مهدازوا

 ئاد ندنوبدم هدننزو لاتقا (داغتالا) هاا اذا "یا دفنتسا لاق ردهتسانعم كتکود یئیشرب یدو
 اتم یا دوو و و ا لاقت ردلهعتسم :هنسانعم كلثا افیتسا و ذخا ماقناب نت

 لعاف مسا ( دفتنملا إل هبلح اذا نيالا دقتنا اش ردت رابع ندکطا -افتسا یدوس ندع

 رولوا شل افتسا نسسفن ندران آکا وک رونلوا قالطا ةمدآ نالوا هخرالا ندا 8
 تعس ردیچم ردصم نددافتنا لصا هک هلیسهین لوعفم مسا (دفتنلا) ایت یا ادفتنم نالف دعق یا

 (دفتلا ژ هعسو هو دنع یا برق نه تخت یف لا نیو طی نفرو هکرد هنهانعم ت

 تموصخ و عازن روند هلع قجهنل وا بارطضاو شیوشت و عازت ردناکم مسا هک لیس هی لوعفم مسا ندلعفت

 هلن وکس كفاقو یصف كنون (دقنلا )اب رطضمو استار یا ادفتتم دالبلا ىف دحت لاق هنمو ردندنساتعم |
 ردملباقم هئس افق اوت ام ندب ردصم یانعم روند ه ها نلیر و تعاسردو نیشد هدنساّرشا هنسلر

 كنهن اسو ها رول وا ردصم دن و دایح دوقن و دیج دقن لا رولکد وقن یجب هزوک های حر

 ییعب اهم اذا لوالا بابلا نم ادقن اهریغو مها ردلا دقن لاقب هنسسانعم كللتروكوا بوچ” ینیزکو فو ز

 رونل وا ریبعت كمر و هدند یغنرط هکردهنسانعم كمرب و العمو نیشدب ینتی كن هنسنرب و امدرنم اهدیج ریما
 العم ادقن هیناطعا یا چ نم یندقنف ۶ لاق هلج و راج ثیدح هنم و حراشلا لاق ادقن هاطعا اذا نا دقن لاق

 هرقن اذا زوما دقن لاق ردزاحمو و ردقم رافبج یا زوج هلقمرپ دارم هکر د هنسانع قم وازوج هلقمرپ و

 رد زاحم دوب رونلواریبعت كمك هکردهنسانعم قمروا ردي هغا زود هلن ورب شوق شمشود هغاز ودو عیص الاب

 رد ردصلاب هيم روند هب ها نالوا مات یرایعو نزو دقن و هراقنم یاهداقنم هیفبرضاذا خار ۱
 REE ak رج دن ققاب نیل روغ وا یضوط یش نا

 اش دن ام دن مور مارا دق لا دن تا بک

 دارم هکر دهنسانعم كلنا ضبق ضبق ییا و اهزرم اذا اهریغو مهاردلا دقتنا لاق ردهنسانعم داقنت دوب هدننزو
 لا رد هنسانعم قل وا تقی بوم | قجوچ و ادقن نمی اهضقاذا مها دلادقنا لاق دقت یو

 ییعع غوا لاق ىد 4سات Eg جدو هدننزو لعفت (دقلا بش ادا دلولا دقتنا |

 لاق ردا هدهلیمط كنون روند هنالغوا نالوا چک یسوب هلغلوا هر وجو هربخ هل رسک ك نون (دقنلا]) اهدقن

 هلباه ردهدقن یدرفم ردیدآ ره ع ونرب هلنیتتف و هلذیتعض :(دقنلا) ىلا ليلق بابشلا "یطبیا دن و دقن مالغ



 نریشدر ندسرفلولم رد رر فورعم تعل هدننز و ذرف (دزلا) هتفلاخ یا ةدانم هن ددان لوقت

 نیم هدخ اوت بتک ردشلیا هفاضا بیرغ فلوم + رار دریشد ر هلفاضآ کا نوچکنآ ردشلبا عازخبا وعضو كباب 0

 هب ردیعارنخا بشدرآو و رد راکددد نیتبمک هکی دا صوصخ هراز یکیا رویم بعل لصا هرزوا یال
 ارد داد رفهکدراف زدهنوک ید روب نم بعلو یدلیا عازتشارهچبرزب یرهویش نالوا هدنبعلو یرالوپ یاس
 رده وصنم و رازه هدو ردفراعتم لوا هدراراید و رد رلکد تا ریبعت هلوط الاح هکلیوطو ریکه ناخ و هراتسو دایز |

 هلوکر درلو ردلدبم یرلعما هکردیس هن وک یکیا ند هروک ذم عاونا یراکد بد تس وکو راهم لک هرارایدو هکیدلاق |
 ةارطا هرکضندک د اکید بولیروا ندنغاربب امرخ رول وایط ورخ یسیراقوب و عساو یید هکر دبدآ لاوج

 بولیر ود الصاو رروط هنکیدیبکلرید بول وا نیتمو مکح یک شاط هلغتمص تیرش شا روا ندفیلرسارس
 رونل وا ةا وادم هلکنآ هلبهج والطهکردیدآبیکرت هنوکرب درنو راردنا لقنامرخ هلکن [هدننف ویمروشو دامرخ زا
 ج دیش او امام فایشو لفوف و رجا لدنص هکر د راک دید یدر صرف كنابطا ردندنعاونا تاداعص بیکرتو

 رشهرا :نویفاو کوک افل ءزج ربو دنوار و یدن ردشوب و یکم نالوخ و جاد رمو ج رز و یتمرا لکو یعلق
 ناداعط هر هکرس و بالکو یاو شنشکه رکن دکدلیا بیر ی کی راز هلوط بو ر دش راق هلا وص ءزج

 2ر نوراه هکیدرنسابعندنا ور ردکعد بوسنم هدرن بعل هلتبسن یاب 6 یدزنلاال ردعفات 4.هٌَراح ماروا
 قدشنلال و هلن وکس كن هم نیش و ىح كنون ( دشنلا ل یها رهام كب هدر و زم بعل ردشنا تیاور ثیدح

 ۱ ا نیز وص بوارآ هکردهنسانعم قمارآ یبش نالوا بئاغو عباض هل رسک ك رانو (نادشنلا و
 ملط اذا لوالا باسبلانم انادشن وةدشن و ادشن ةلاضلا دشن لا رارول وا دشرتشم هکر دیلف كل الد لبا ثلا
 لدجا و فیرعتو اهفرع اذا ةلاضلا دشن لاق ردهنسانعم كليا فرمت 7 هلا ادن مدآ نالو ییش نالوا بئاقو
 ود نوسلیاذخا ندن تفاوت واک سیا ےکر ه یبحاص لب ییبحاص مدل وہ هنسن رب ن هکر دیلعف

 دوخاب سفنلاب

 3 یکیاوب مارک ن دهم هکر د حراش+» ردهرلانعموت ید داشناندد نه هکدتن ردن رابعندکلیا ادن اولاد

 ر و ةف رعم هفعاذا انالفدشن لاقت رد هنسانعم كلب یکی کر کی یشرب و یهتنا ردشل وا بهاذ هنت دض كنانعم

 يلع منقا و هلأس ینعب هفلصتسا دال الالف دشنلاق رد هنسانعمكقسبا كلبا نیع ندمدآرب هدننعط بلط ینتقی
 ۱ هنفشع هللا و نوا هللا هدننعص لاوس ینتقیقح و هنک كنهدامرب یتعی كعد هل كتدشنا همدارپ دفن و قاب

 25 لاق و هاب كتلأس یا هقلا كتدشنا هل لاق اذا انالف دشن لاق ردهنسانعم هوس یرغوط كسروس
 رع ردففحم ندهدشن نالوا ردصم ردهلرسک كنون ER هدارو هاب دشن یا لادلا &

 هلن المتساو ردشلوا فاضم هفاکنالوا لوا لوعفمو عضو هلعف عض وم ردصمو فذح یلعف یب ک هللا لدعق

 تا نھن زسرج فرح ثالذک راردا عاسا هنعفوم یتئتسم مسا یلعف هکراربد تلعف الا ها كیا هیت

 ۵ ان ندنراکدلیا نیمضت یتسانعم ترک ذ دوخا ندنفیدل وا هدنل نم توعد رددعتم هنیل وعفم هکر رد تلعفالا

 e | اریز ردمزال یردفت یننهتبلاهدنلعف دشنو ردکمد كلعف لا هکردل وام هللا ردصم یلوق تلعفالا هدارو و

 ر هلرسک كنون (داشنلال و (ةدشانلال رول وا هدنکبس كلعفالا ءایشالانم ايش كنم بلطا ام سپ ردغرفم
 یا 9 هل رسک كنهزمه (داشنالا ) هفلحاذا اداشنو ةدشانم هدشان لا ردهنسانعم هی لس

 او که رد رابع ندکلیا ادن ود راو ندا باغ رهوجرب الثم هکر دهننانعم كما فیرعتمدآ نالو ی ییش

 تلالد ندمدآ نلی هکمزسوکیعباضو اهف ّرع اذا ةلاضلا د شنا لاق یدنلوا رکذد یکیدلک هانعمو ید
 اع دشزسا اذا ةلاطلا دشنا لاق رولوا ند دادضا هلغلوا هنسانعم قمردشروص بوارآ یتعی كليا بلط

 |[ دشنا لاق ردهنسانعم كلا وجه ور ور یمدآر و هآرفاذا رعشلا دشنا لا ردهنسانعم قموق وا رعشو
 مهضعب دشنا اذا موقلا دشان لاق ردهنسانعم قموقوا رعش هنر یر هدننزو لواقت ( دشانتلا إل مهاجم ادا

 4 وص یا هتدشن عم لاقیرونبدهبسسرول وا مس او یدنل وا رکذ هک هتن ردردصم هل رمسک كنون ( ةدشنلا ) اضعب

 . | (ةدوشنالا) ردلوعفم نعم هکر وند هرعش نانلوا داشناموقلا نیب و ردهنسانعم توص عفر هلی كنون (دیشنلا)
 [  (داشنتسالا ) رولکد اشن یعجج كدیشنو رولک دیشانا یعج روند هرعش نانلوا داشنا یخدو هلیعض كنهزمه
 | دزو لعفت (دشنتلا) هداشنا هنم بلط اذا رعشلا هدشنتسا لاق ردهنسانعم كمهتسا قموق وا رعش ندمدآ رب

 دشنت لاش ردهنسسانعم قعردشروص هلتک از ندرلتهج یغج هیل وا علطم كسان نوجا كمن یب هدام وربخرب
 ۱ سانا اهل ال ثیح نم اهل نا غیا تیک ادا رابخالا تدشش لوقت ساسالایف لاق العب اهغارا اذا رابخالا
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 هنسهباریپ ناوسن عونرب و روند هزغعاط كچوک هدنزوربنم (دجلا) رارریدلوط ینچما كنسیکرت هدنزرط هبکه |

 یوق اذا لجرا دعلسا لاق ردهنسانعم قلوا اناوتو یوق فعضلادعب و هناعتسا اذا هدالسا لاقب ردهنسانعم [

 سی 1۵۷ =

 راردبا قالطا داصلا لیوط همدآ نالوا هماقلا لیوط هکردندنایانکن سح هنسانعم فیسل الئاجت روند هنخاب مق

 ردهسک نالوا رردلوط بوکید ینسهلوتم قدصب و ردنمو كشود هکروند هب یجناغروب هدننز و ناتک دال )
 نوچغیدل وا تعاجش ببس را یا دوجانلا برش لاق رد هنسانعهرجخ روند ه هداب هدننز و روفاک (دوجانلا)

 امان ایف یادوجانلا یراق ور لاق یکی راسو هیطاب و یجارصو ماحروند هاق نالی وق هداب و ردشفل واقالطا
 راوط هلکنآ هکروند هکنکد فیفخ یکهردنکو ا هدننزو هسنکم (فدصلا) یکمدروند هناقو روند هنارفعز و ۱

 نال واهدنس هسکا كنم رعسهود هلبارلنآ یکی ق هکروند هن راجانآ یکندت لوشو رونل وا اشاو تح هکع رو بوش

 دوخ اب هلا راجا تیفیذ یکیشاق لزوب و نونلآو ویا هکرد هدالفرب یتقیتح رول وا نم هلصوصف هکروند
 اد هننلآ ی رل هم ند رب كج هلکی غاب ےل بو روک هن ران وی یلئاج ران وتاخ رولو اولنا ردق شراقرب وارد انییز لب لفنرق

 هلا هب رهد تابلقت رد هليا ونع لوعفم سا هکرد هنسانعم ب رج هدننز و مظعم (دعلا) ر ولکد جانم یج رول وا لزا |
 a دج وه لاق رون دهمدآ هاک او فرامشلیا قبس یراه رح هلاع لاوحآ ق

 ةه دعب هيلع غا اذإ هیلع رییتسا لاق رد هن سانعم قلوا بل داکا ه رکصدک دنلته ندهنسنر و فعص دعب |

 رد راما عضومررب ( بکیکد جن )و ( رفع دن لو ها هم یاخ ( لاخ ذج )و هدننزو عیرس دم € عی رم دج )ل
 ردعضومر هدندالب لیذه هلیعط ل واو (دولادحم) ردعض ومر هدنساضق قشمد هلب رسک كنیع ( باقعلا دم )

 ( یرشلادجن ) رددآ كغاط هایسرب هدندرو یس هلسبف "یط (اجادج ) ردعضومر هدهماع ( قرد زا
 لاقب رد هنسانعم قلوا نایعو وللب هنسنرب هدننزو دوعق ( دوج ) رددآ عضومرب هلا هح وتفم دم نیش |
 :(دینوا) ردیسهنک كراش مان درولا نة ورع (دجنوبا) نابتسا و حض واذا ل والا بابلا نم ادو سالاد ۱

 هرداج رواکنج و لتاقم ردلعاف ےسا ندهدجانم (دجانما ) ردیس هک كنیصح ن نارع هدشزوریز ۱

 ردیعج كنهدجان ( دجاونلا ز ردهن رلانعم هل واعمو هلتاعم هدجانم سپ روند هراکددم و نیعم دحانم و روند ۱

 عافتر | كلسک وب هدننزو لعفت (دصتلا و رولوا ندکل زوم هکر ون د هن رل هه رطنوز وا نوز وا كغاب نالوا هدهدوک |

 دهع هلا هسکرب هکر ديف دا رمو هدننز و هدهاعم با هلم*یاح (ةدحانلا) عفترااذا "یشلا.دصت لاقت ردهتسانعم |
 كلادو یصف كنون ( دنلا ) انو دهعن یااشو دهان مه لوقت و ه دهام اذا هدحان لاقت رد هنسانعم كما

 ناویعهدننزو باتک (دادنلالو هلنیتعف (هدنلا) و هدننزو دوعق (دودنلالو هلیصف كنون (دیدنلا)و هللد دشت
 درشاذا یناشلا بابلانم ادادنو اددنو ادودنو اددنو | دنریعبلا دن لاق رد هنسانعم كنک بوجاق بوک روا |
 ندنعاولا روخ "دن هد هسبط تدارفم ردتغل هد هل رسک كنون روند هربنع لوق ىلع ردیعسا بیط عوئرب دو رفلو

 رار د هج ششو هنشک اک | هدیسراف ردموسرم هرزوا قلواندنت امت یشاج بول وایعما بکر بیطر 1
 ردیعما لراصحر هدنع و روند هب هت كوي یصب یشاب ندروماچ و هنسانعم عفت ر لتر وند هکو وا كسکو "دنو

 هدنلاق ال و ةنالف دنیه لاق و رولک د ادنا یعجحلثمیا "دن هلام لا رد هنسانعم دنن ام و لثم هل رک كنون 6 دنلا)

 اتمهو لیدو هدننزو ریما (ددنلال ردص وصنم هرز واقفلوا قالطا هفلاحلثم دیدن و "دن هدحابصمنکلنالف |
 یک دناصق و هدیصق راک كار له رد هنسانعم دی دنهل اه (تددنلا هدنن ز و ءافنحر واک ءاددنیعج ردهنسانعم |

 "دام هکرد هنسانعم كلعا بهشت و یاوسر هلفلآ هناسل هراکشآ ناب او بلام كمدآر هدننزو لیفت دهن
 لاق رد هنسانعم كمردتشبا تاک اف ودب همدآربو هبوبعب حرص اذا ۾ دفن لاق رد ذوخأم ند هموق ر
 قزر هللاد د دشت ( تانلا )و اهق فاذا لبالا د دن لاه ردهنسانعم كليا هدنک ارپ و جا هععمآ اذا هد ب 0

 یدنل وا لامعتسا هدقزر هدعب بول وا قالطا هقطان لام لصالاف قزر یا دان هل سال لاق رد هنشانغن یز ورو |

 رد هنسانعم قلق هدنکار هل رسک ك ن هزم( دا دنالا )قر فتم یاد دن لب آ لاق رد هنسانعمهدنکآ رپ قنخاط هایت( ددنلا ال

 اوقرفتاذا دداننود.دانا| وبهذلاش ردکعد رلناشیرپ و راهدنک اپ (دیدانتلا لو (دیدانالا) اهق فاذا لب الا نا
 هدننزو لعافت لصالاف هللاد دیدشت (دانتلا) ردلکد ع وعسیرادرفمیکر راعشو بیشاعت ك رانو و هجو لک
 ± دانتلاموب لع نمؤملا ةروسق یاعت هلوق هنمو ردهنسانعم رفانت كکروا ندنرب یرب و ردهنسانعم قرفت قملګاط

 اأ فیضاب نوفابلا أرقو هيا نم ءرملا رف موب 9۴ وح ضعب نم هضعب دن یا ةعاج وسابعنبا هآرفو د دشنلاب
 ]| رد هنسانعم تفلاحع هدننزو هدام (ةدانمل اإ ردمما كنهرونم ةندمو ردعض ومر هدنن ز و رفعج (ددن زا ءادنلانم

)۸۸( 



 ۳ لا ما مالسلا هیلع ی لا لاند راد راطلا جک رد اھ یھ رددت اط ینامت و ندا اليتسا ه رعلا ةر زج
 زلا لانه 3 لات اند فو اولاقهچاننم یفو اشاشینانلكراب مالا 9 لاق اندجن فو الان یف و انماش یف انل
 ردح مصحیغب دل وا قاقش و ءاقش هکر عمو یافت و نتف تبنم دح راید هدن دح هک ناطیشلا نرف علطب اب و نتفلا و

 اقوا هزمم یتوقشو رش باعصا كمجابا تنش ندزوب نم كاخ یراترضح هل الا ةولص هيلع هاتیتلاسر بانج |

 ا ر وهظ نیمل سیلبا هدننر وص یدی عج ادا ندهروبزم دالب اقاو ردراشمروی راعشا هرزوا |
 بجز ود ندنم ا باذكلا ةليسم ندیا تّوبن یاعدا هدست ام ز یرلن الیم هب ابقع تمس كن وب رهپس باتفآ

 جوع هلایغطو یغب هورذ وجو رخ ج راوخیرلکدید نویاه و ورب د هنس قرقزوت واو یس هفت اط هطمارق نامز دعب
 قبرطلا یا دملا ذخا لاق ر وند هل وب كلشياو قچآ قر هل وا كسکو دحجن و + یبننا یل 2 ہللا مهلذخ راب دلیا

 طباض زارید دالا عالط و داجت عالطو ةدجنا عالط و دجا عالط وه رابرع هکر دندل وا ىانعمو عفترملا حاولا
 5 ؛وزا ردباقالطا ايالا عالط هندآ ندیاج ورع هب هیماس زوماو هیلاع تتار هکهتن هتسانعم بلاغ رومالل

 ۴۳۳و وا قالطا ه هعتما یسهلوعم قدضبو دعقم و ردنم و همش ود قج هلوا یتعفر ثعابو یتفب ز رادم
 هد هلاک نالوا یرام ندنمسف جاغآو روند هزوغالوق رهام و قذاح دحن و هل رسک كنون رولک داحت و رولک
 د دحن و هبلغ ادا ینا بابلانم ادحت لجرلا هدحن لا هنسانعم كما هبلغ هعصخ رولوا زدص» دو
 هصوصخ شرار نوب رهن دان هد ات تان هک وا نم و ددآ ریش دلش ه رکن یرلکدید ینکل دوس جانا

 [ ردتفو ذفان و یرج هعطع و بعص مما یرلفدلوا زجاع لرراس هکروشد هو دمو راد لوبش دو ردیسا
 انعم كرت كل ۲ رول وا ردصمو ردهنسانعم هودناو هصغو مغو هربغ زا ای ضام عاصتیا دحنوه لا هلوا
 ۱ ا نا ) هتساتعم ىا روند ه ةع دج و لاس اذا رو زلا بابلا نم اقص ندبلا دج لاقت
 7 رم یا ا ساسالا ی لاق همز اذا تببلا دح لاق ردت رابع ندعیفرت یتناش هکر د هنسانعم كما نییزت
 جلال هکنح اذا رهدلا هدح لاقت رد هنسانعم كل یأزا کو هب رج لها نامز تابلقت ی هسکرو

 ار باس هکروند همدآ لدرپ و عیجش هدران وب هد تزوریما (دیملا) و هدنزودضم (دهنا) وهدنزوا

 یانعم یک دوج” روند همدا كان هصغ و موم دیګ و هلوا ردنقم هتیشع و ذوفن ه هعظعر وما ۍراقدلوا

 ک ذم ر بس یر ر هند اجار رونلوا یال i راو ردذوخأم

 ۱ یه HER اذا ی 4 رک قلوا نهذ 39 لهاکو دلو ق اذا عبارلا

 هنس هکل وا دج دوخاب قمراو هنسهکلوا دح هل رسک كنهزمه (داح الا یبعا اذا لجرلا دج لاقت
el 4 aرو قعذا نو را دالا ۲ اا  

 ۱۳ ا دو هما بت

 دوح نان او دوحن ةقان لاش روند هنب اتوا زلوا هبک لوق یلع روند هکبشا یشیدو هب هقا نالوا نوزوا
 قا لاق هلوا ردبا مدقتو قبس یرارناس هدلو هکروند ه هقان هدنورو تالشبا و لمحم ال وا قنعلا ةلوط ا
 ِ ر وکو چ هرارپ كسكو ب اًمادو رازفمیا دوج ةقان لاش روند ه هقان نالوا قوچك یدوسو ةمتقتم دیضامیا

 اس ابوک هکروسد هبهقان لوشو عفت لا ناکلا ىلع كل تناکاذا دوجت ةقان لاق روند هبهقان نالوا رروتوا

 لبالا دجانت اهناکدوجن ةقان لا هلوآ رربو قوچ دوب هجر و قوچ یدوس رلنآ یکر دا هضراعم ها راهقان ۱
 دوو هدنشزو تک روا دم یخ زود هنوتاخ هبیبل و هلفاع نالوا یبها تی نمو تلاب و نرزغ اذا رزغتف
 . | هدنزو هدجس ( ةدحملا ) ردیعما یسهدلاو كهللا یعوم هلدمو ر دادا رق هلد نب دو با نب مصاع ردندیماسا
 .  قلردامو لانفیا ةد ما تعف و f 8 ج و ۳ کرد نیت هدا

 مامن ةدح ردندبماسا

 ح نو باک( امت هات روا الا تا نهاباو باصعا ردعا ی راخرب نادنلها همام خلا

۲ ۰ 
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 یو دوم
 قالم هل رات رطح تاولصلا لف هلع تاش ارو م ەك "هوزغ هعفد رب یدبا رول وا لزان هکر ب هدنوک

 هدام جد سنا و هشذح ندمارک باحصا ٥ دکدلبا لوزن ء لام هداعلا ىلع هلغل وا نیعب را ر نوک یراق دل وا

 و یانی القسع "هد رک رصت یراکدلیآ لوانت ریس هتسخح کک تاذ رفت ترد هل رال وا مّطاح هب هم وق ره

 |یکا هلا هدنام هلص كيم (ةديملاإ) رونلوا قالطا ه هیضرا راد نالوا هدنلکش یتیس و هرفس لق رط هبیشت

 یروتوا ندا و نوچکنآ هکر دهم لا نم همت تو سقف تی عیدی رده د
 ردم وس رم هدنناونع كلذ دیم زسفلا هدب رعلا ناسل هکر د حراش + هلجا نمیا كلذ یدیب هلعف لاش ردکعد

 ډک شدرفنم "یادی ترعلا عفا انار دن ناب تاهمایتحردشلنا جمرصت ییغیدل وا عوع “كلذ یدیم ند عو

 سابق هل د دشت تالاد و یصق كيم (دملا) و هلرسک كيم (ءادیملا) یهتنا ردن و مهد هلی رابع "ئا دیم هدنیدح |
 کیا ثالو قدرطلا ءاديمو هسابق و هغلبم امیا هدم و "یشلا كد ءادیم ام ردا ل لوقت رد هنسانعم راو 8

 هدابص هد ایم هب اذح یا زها فذح ە ادیع و هنادیم و هؤادیم اذه لاش روند هنلباقم وءاذح كنهنسفز

 هلا هدابمنا هلفاضا هنسهدلاو ردنعسا یسهدلا و لاش مات ناو 1 در ان حامرو رددآ 4 راح هایسرب هد

 یجب رود هب هعسا و ص ع هکر دف ورعم رد یشان ندنرواح هاب هکه لب رممکو یخ كيم (نادیلا) ردروهشم |

 فناصت راس لاثما رددآ هلحمرب هدنرهش روا سن نادبمو ردهیعسآ ثعاب یعبدل وا هاککرح هد هام ردندایم |

 دجای رهطلا لضفلاوا رددآ هل ر هدناهنصا كلذک ردند اروا ینادیلا دجان دمع لضفلاوبا یحاص هدا
 نشا یا "1 ةقدص و عماح ن نا دع ندمالعا رددآ هلحرب هد دادغل تلذکر دنداروا ثدصا دا ۱

 الاح هکرد هلت زب هددادغب نا يلا عراشوردیدآ هلحرب هدنرپش مزراوخ و ردرلب وسذم هاروا تعاجر ندننتدحمو ّ

 SS ARE 9 دست هد وات رایت مار 8 2

 لازمردقل وا دام هلبا هدخومءاب نالوا ب ی زوم تی رددآ كغاطرب ار وجو ر

 هددصا رمو مج هکرد ح راش ٭ ردد ام هدتیب یکیدلیا داهشتسا کو هدتغل بتک ی کیدلیا داتا رک هدننزو |

 (یدآنلا) و هدننز و باشم ( (دأانلا) ج نونلا لصف im ردیر ندطاغ یزهوخ ا وا هلا هتک یاب

 هنس دن زص وص نامبح ندر هدننزودعس (دآنلا) روند ه هنهادو تفآ هدن زور وبص (د ولا )و هدنزو لا 1

 هدسنح اذا ثلاثلا تابلانم ادان هدأت لاقت هنسانعم كلا دسح رول وا ردصهدأن و ردا هنسانعم ژ رو

 ردق ام و هیدن اج ردقام یا قیرطلا تاد دادو دک و رونل وا قالطا هاو هنن اح |

 قماضوا هیهادو تفآ هه سکر و ترن اذا ضرالا تدان لاقت ردهنسانعم قلوا ان هلتمزص وص ندر و |
 كمکید هنسسن ل رم و یراح هلیحتف كن هثلثم یاو كنون (دنلا) هتهد اذا االف ةيهادلا تدأن لاق رد هتساتعم ||
 ةأمكلا تدثت لا رد هنسانعم ك رندر ودکزو نکساذا مارا بالا نم ادن یقه 8
 رواکدجنا یعجج روند هضرا نالوا عفترم ندنسیلاوح و فارطا هلب وکس كیج و یصق كن ون (دصلا) تن دا |

 هد رعلا زج هلتبماتمو رولک دین رولوا عما عج کی عج لدوجن هیت رواک دو دونو رک اجتاو

 | یلفسا فرط و نع همان یسالعا فرط ردشغ واقالطا هضرا نالوا  یلیاممی مینی تان دما ض را
N, 

 | هراس "یضارا ردعضوم مان قرص تاد یرونف آر یمن ل وا ندنف رط زاج و دودح هلبا ماش و قاع ضرا |

 | تنګ کرد جرم + ردرک ذمو دزنابز هد هژعح> مض كنظضفل دج هدنوب و رد هيم ثعاب یعاشرا ندهروکذم] ۱

 | سیوسرحم هد شو برګ هد ونجو ن اع دالبهدقرمش ید ودح كنسهکلوا نم هرزوآیتیدل وا تدثم هدابفارغج ق

 ارد فاقحا یرب و دج یربو هما یر و نم سفن رد مسق ترد روب نم هکل وا ردرجح دالب و زا هدلاعشو |
 هد ض یدودح رار د ةا ورس هنک اما نالوا رظات هب هماهنو رارد ید همابت اکا و رد روغ نالوا هدنفرط رک |

 ها دحن زاجح تکلع و رد زا ضرا دلامثو نی سفن هدنرشو برع رج هدیونجو سیو رب شی"
 هکم دالبو ماش ضرا ندلاعتو نم ندب ونجو همابت ندب غو دجت ندقرش یدودح ردزجاح یتنب ماست |

 رد یمزام دی یرو زا دمت یربا ام یا یتکلع دحن و رد راسو لوبتو فئاطو رجح ندهنیدمو |

 , ردهدنو سیلبا دلب نالوا تبسن یدج ج ردن رابع ندبحا ون قلا نوا هکردتالو عفا و هدنسیقرش زا دح |

 رار دنا ریبعت یعاط هراع الاح رج ندنو غاط یرلکدند ضراعلا لبج ردرارب عساو تیافب ضراع دجنو |

 هلا پاو اغار جورخ وردت دمرب ردهدهیعرد یسیرب و رده دهینیع یرب راد خدا

 هک نونلا لصف



 FT هوا ن یرب كلان هاو ردهتسانس ثلاهزات و كاب هلتاصف ( نادللا )و هلنیتصف (دللا) هن اذا
 رادلمالا) و هدننزو لیمزا(دیلمالا)و هدنازو بولسا (دولمالا و هل وکسكمالو یصق كم (دللا)ل روند
 ات ورت هدننزو ذفنق (دلمالاوو هدننزو دما (دلمالا) و هلا ددم یاب ( "ینادلمالا و و هدننزو نا وفنع

 :"ینادلما و نادلما و دیلما و دولم اودلم "باشلاش روند هلاجن اّرطمو هزاتورت كلذک روند هناوج ندلزان و!
 ]  ةعا یا ءادلم و ةدولما و ملا ةينادلمو ةينادولما و دولما ةأرما لاق و نصغ اذکو نیل معان یا دلما و دلما و
 لا هدننزو لیمزا (دیلمالا) ردهلبا هم لاذو دوخاب رده رقر هدنساضقف دنجزوا هدننزو روبص (دولم»

 1 ۸ مک كنهددشم مو كنءهزمه ر4 (نادما) سیل یا هدیلما عاق لا زود هار نیلا و زود یک ینهآ

 ا رج (ددنم )ار ددآ هب رق ر هدنساضق نع ءاعنص هلع كيم (دنم) رددآ عضومرب هدننزو نالعفا

 أ رد هبصفر هدنرف دابآ زوریف هلیصق كوم (دنیم یدنل وا رکذ هدنلصف ههم یاخ ( دادنمزوخ ال ردعضومرپ
 (دهلا) ردنداروا یدنیلا دجان "يلع یر زو نیکتکبس ن دوم ناطلس ردهبصق ر هقشب هدنتلابا هنغو

 راوهک هدیسراف رونل واریبعت كشب هکروند هعضوم نانلوا هثطوت و هثیبن نوچ | قج وچ كچوک هدننزو

 وايد وا ردصمدهم ور واکد وهم عج رونا واق ةالطاهضرادهم وأطوب و هلیمام وه ودهلا ین "یبصل | عج لا
 را ده«لاقب ردهنسانعم كلثا بسک وراکو هطسپ اذا ثلاثلابابلانم ادهم شا رفلادهملاش هنسانعم كمهش ود
 اتسانم شارف روند ههم ودو هکشود و رونل وا قالطا هض را یخ وب ءدننزو بانک (داهلا) لعو بسکاذا

 لوقو ك ولسا انكم اطاسبیا 6 اداهمضرالا لعج ما 9۶ یلاعتهلوف هنمو هلنیتص رولک دهمو رولک هدهما یعج

 كامو خاموطیکكشب هلیعض كراي” (:دهلا) و (دهلا) هداعمیف هسفنلدهمامسّب یا و داهلا سبل و 9 یلاعت

 ۳ ولک داهماو هدننزو هسنع رولک هدهم یعجج روند هر قشمو و زود قرهلوا قچلا لوق ىلع روند هرب
 1 و هوست یشیا ربو هطسب اذا اديه شارفلا دهم لاقب رد هنسانعم كم هش ود بواب هدننزو لیعفت (دیهقلا

 نایو طب هناجو رذع هدهدامر و ریصا و هاوس اذا رعالا دهم لاق ردلمعتسم هنسانعم كلتا حالصا و

 م دنسانعم كلتا ل وبف هلا قیدصت ینیرذع لرذتعمو هطسپاذا رذعلا هلدهم لاقت ردلعتسم هنسانعم

DE,دهنسانعم كلا راکو بسک بوکج كما دوب هدننزو لاصتفا ( داهتمالا ) هلبق اذا  

 اوك ردهنسانعم قلوا ولکشود قرهلوا كسکو یک روا كنهودو لعو ب
 | هنغابهرک یناصو صلاخ هدننزو ریما (دیهلاو عافترایف طسنا اذا مانسلا دهتما لاقت رو هدنزرط |

 9 ا صورف هدننزو بولسا (دوهمالاژ ردنداسنماعما هدنن ز ورفعج (ددهم) رونل وا

 ۰ (دهما) روندهروتج راط یزغاو لو یسیرجا نوجما كمروشپ كما دوخاب نوجا
 ۱ لو دال دهم املا رونل وا ریبعت ییا هدیکرت هلوا قوغوص هلو یما هل هکر ونلوا قالطا هوص

 نادیلال و هدنن ز ودیص (دیلا ل نکعاذا لج رلادهملاق رد هنسانعم قلوارارفرب و نک هدننزولعفت (دهقلا)
 ۱۳ ندای كلتا لبم هفرطرب و هل رحاذا اتادیمو ادیم دنم : "یشلا دام لاقب ردهنسانعم كمن د هلناصف

 ردهنسانعم قفتلاج بول وا برطضم و اکزاذا "یثلا دام لاب ردهنسانعمقلو ام ووشنو غازاذا ىلا

 سانعم كلیا تراز یهسکر وزات اذا لج را دام لاقب رو ا قفلاصو برطضا اذا ر

 ار ومهرام ادا هموق دام لاق ردهنسانعم كمردنلهربخذ بوروتک هربخذ همدآرب و هرازاذا االف دام لاقب

 لادام لاق ردهنسانعم یقلواضراع یسء الو هدعم بون ود شاب یشان ندکع ه یک دوخاب ندقلشوخ 3

۱ 

| 

 | وا رفتم هلغغاوط تبوطر یسهلوقم یغارف هنابن و هرس و »رګ بوکروا رکس نم راودو ناشغ هباصا اذا
 4 وقم هراو یادغب هدننز و هداف (ةدالا) تریغتف یدناماصا اذا ةلظنلا تدام لاقپ ردهنسانعم

 هیسو نالوا رضاح ماعط لعفلاب هدنرزوا و ردهربخذ دارم ندماعط هداروب هنسانعم ماعط روند

 مب كفلوم* روند ناوخ اکا هکلب زغل وا قالطاهنام هب یست و 4 هرفسهداس نایغلوا عضوماعط روند

 جم + ردذوخأم ندنسانعم هربخذ دوخاب هل رحم ردهرزوا بسن دوخاب ردهلوعفم ییعع هلعاف هشام هروکه نایب

 ..  ردشل والزان ه وسیع هدنامندناعآ هرز وا ییدل وا قطان كنس هع رکن الا هال ا نمق بام انیلع ل زنان ر هکر د

 3 | عاونا ادعام ندهصارب هدف رب و کرم هدنتس ینیروق و زولمهدنفرط یشاب بول واقلاب شم قرب کیو لو

 | یدا راو همردصب هدنر ورزش هدر و څا هنر و لابهدنرکید و نوت ز هدنرزوا كن زنا هنادشب و هرس ||

 تست ۳ام ناهار و بطرو بن و زومو راز ام رخو بیت ید هرج ههدامو

a ۳۳۳ 



 اقا

 .درلناوبح یبحاص فافخا و فالظا ردف رظ نانل واریبعت قسروف هکروند هر یغیدرا و مدشندزفا هراتس رب ماعط

 رد یسنج عجب هک دننز و فتک ر واکدعم یراعجب رونل واریبعت قلشاط هنالوا هدنمم شوق ردهدنل نم یس هبنکشا
 هتدعم و هندعم یکتا لا ردذوخأم ندنسانعم داسف دوخاب ندنسانعم بدج و ارهاظ 0

 سای ءهدعم (د وعمما) فافخالا و فالطالل شرکلا ةع انلوهو ءاعمالا ىلا هرادحا لبق ماعطلا عضومیهو
 | ماعطلا ء ی ریست لف هنذعم تبرذ اذا لوهحا ءان ىلع لجرلادعم لاش روند همدآ نالوا زعا عضه ییاعط هاتوا |

 دود مک هاو مانس نوب روو راق و هنسانعم بنج رون د هناي هدننزو درم هللاد د دشت (دعلا) د وع وهف |

 | كنآو روند هرب ره كرار نلک یرله وا كبکار هدنرلناپیکیا كنآ و رون د هلا نالواهدننابتل آرب نانل واریبعت

 كنت رص ولف رط یکیا هل راشاب كن رلکر وک كنعسق تآ هلیس هين هشت (نادعلا) ردیع#ا رمط رب عقاو هدنتلا کروک |

 یدعمهدنتبسن هلیلپ وأت هافز ول واتنودو ردرکذم ردیمسا هل كچوکر دعمو رونل وا قالطا هن راقلارآ ران
 "دعم هدننز و جرحدن 7 (ددعقلا) یدنل وا نایهدنسهدامددع هکهتن » ها رتنا نم ربخ یدیعلاب عع + لثلا هنمو روند |

 لوک و تاسوبلم ظبلغ و نشخ بویلنا تبغر ه هنامح منت هکر د هنسانعم كمریکه نتفایق رانآ هلم شت هنس هلق |
 یدلبا رکذ جد هدنسهدام ددع یو فل وم + دعلا 7 یز ازت ا لحرلا ددعم لاق ردن رابع ندکلیا تعانق

 لاق ردهنسانعم قت وط زوب هکم روم هسک لوزهمو ًاراذا شیرلاددعع لاق ردهنسانعم قلاغاص هتسخ ددععم و |
 دعم بئذ لاق رولوا فصو هدروفندرکسبولبیداز وا نوز و هدننز وربنم (دعمل) نمسا ینذخ | اذا لوزهلاد دهم |
 ینسانآ یر واب هلبنوکس كن هم نیغ و یحتق كی( دغم ا )ر دذ وخ أم ن دنسانعم هع سل اب بذج و وابذجو دعلا بذ یا
 دغم لاق رد هنسانعمقم روص هدزغآیب هنسن رب واهعض راذا ثلاثلا بابل نم ادغم هما لیصفل دغم لاق ردهنسانعم كعا

 نعساذا ادغموا دغمندبلادغم لاق ردهنسانعمیلوط هلا حش وم بر ورو“ ند هلنیتعف دغم ودغم و هصماذا !*یشلا

 هاذغاذا شیلا هند دغم لاق رد هنسانعم قلق هزات ر اناا ایدی تشیعموادغقفاوم هجا نمو التماو

 شوخ و لاط اذا هربغ و تانلادفم لاق رد هنسانعم قل وا یحاص لاب و لاب بونلیو هنسن راس و تابنو هم و|
 رد هنسانعم كلنا عاج و منتوشاعاذا شيع مان فلج رلا دغم لاق رد هنسانعمقلوا هدافصو ق وذ بانو وشن هدکل رو
 هننا و و مان یادغم نصغ و بابش و شیعلاه رونل واقالطا هئیش لزان و هزان و رتدغم و اهعماحاذا هت راج دغم لا |

 ۰ هدننلآ كنمسف تآو روند هئیش نوزوا و یر اقلطم و ےل رات یادفمریعب لاه روند هه ود زانقط قصعص ولط

 اذا س ّرهلان مةرعلا عضوم دغم لاق ردهنسانعم قلو نوجا كع لیق ضاب هن ر ییرالیق كنعضوم هغ عقاو 8

 | هکر دیس تایر حق زند هب هعوق وب و ردیعسا یشع لرصش مان بضنت دغم و تع یتح ها |

 كنز ۵ (داغمالا ردندآ هویمر هیبش هرایخو ردزیاح هدهلنیتعف هدنوب رونید هناګ داب و یدنل وانای هدنسهداه | ۱

 لاقت ردهنسانعم كمر ماو برمشلا نم نکا اذا لج رلادغما لا ردهنسانعم كما قوچ كب ییورشم هلک |

 E SU هکدتن ردبعما فورعم رهش هکر دتغل هدنظفل دادغب هدننز و نادم (نادغم)) هتعض را اذا "یصلا تدغما |

 | ماش رول وا لوم ندلاب هکرددآ بارش هنوکر هلیفیفخت كلادو یصق كفو كم یتا ید و نا |

 رکد هدنسهدام ددق هکهت رد هللاد د دشن یعسا كنءرو نم ةیرق ارز ردلکد بوسنم هب هن رق مانددقم عفا و هدنراید

 3 باب رددآزب عونرب هل يفبفك تالذک 6 ةیدقلارل ردشلیا تبسن هاروا یشا ندنمه و یرهوج یدنل وا |

 | ناکا دکھ لاق , رد هنمانعم قوا مقهدربر هدننزو دوعق (دوکلا )و هدننز و دقع (دکللا) ردف ورعم برعلانیب |

 | تدکم لا رد طتتسانعم للشک 1 ید ر هلا وا نوابلا تدق كن هقان و هب ماقا اذا ل والا بابلانم رک را ا

 | ةقان لاق روند هب هقان نالوا رارقرب و میاد ید وتش هدننزوروبص (دوکلا)ل دهعلا لوط نم اهل صقن اذا دقت |

 تب ةلدلق یا دار هقان لاش رولوا نددادضا هلکغد ه هقان نالوا زا یدوسو رزغلا ةماد تناکاذآ دوکم |

 | دقات نالوا قوج یدوس (ةدک الا) وهدنزو :آرج (ءادکلا) ردندن زدط ولغا كن وغل ثیل یناث لوق دوخاب |

 ا  رونلوا قالطا هثیش یاد نابل وا عطقنم الصا (دک 1۱ ) نیللا ةريثکیا ةدكام وءادکم ةقان لاش روتد|

 | یک طشم روند هغا رط هلی رسک كی (دکلا) ردهدلب رپ هدسلدنا هدنز و هنابج (یداکم) عطقن ال ماد یا دم

 تنش ا د نالف هد ادب ؛زو تیلاسا دیک امالا)ل یدنل وا رک د هکر دیعج دوکم هلبعض كيم (دکا )|

 | ردمسانم قاز وا پوكان ەن هلی وکس كمال و ىح كو٣ ( دلل ) ردیدرفم د وکمارونل وا قالطا هری

 | روند ه یناباب لوغو رکذ یس اک ردهنسانعم دیلما و د ولما دلم و هده اذا لوالا بابلانم ادلم *یش زا دلم لاق |

 ادیلم مدالا دلم لاق ردهنشانعم ققشمو ره دشروس ییسهلوقم نانو نیشدم هدننز و لیعفت (بیلقاا



AY =چک  

 ۱ روند هفیرصنوزوایراک دیدن آردنوک رایت ول راب هک ه دننزوۍ درک( یدرلا)) راردبا قالطا درام

 ا رملا) یدل وا بقلم هلباد| م هل ېس ید رتو وتعیدار اع یمسا ردسقل كن ردب هلبقرب هدننز و باغ (دا مال

 ۱ ( نودرام  رولکدرارم یعجج هنسانعم قنع رونلوا قالطا ه وب هدننز و ناتک (دا لاو هدنزو ب باح
 وقت روند ن درام هدن رج و بضن تلاح ردن رعم هلا ف ورطاب باعا ردیدآ هفورعم ةعلقرب هدر ع نا ٩ هربزج

 ۱ نزوریما ( درلا إل رد دزنابز هللا ند رم الاح هرونم ةعلق ند راع تررمو نن درام تیارو نودرام یتبحا

 تو درام كم هدننزو تیکس ( د رلا) روشد هدونس شلتاقوص و روند هبامرخ شلدالصا هرجا دوس

 د هو ردیدآ عضومرب هدهنندم هدننزو ریز 6 دف ر) ةدارلا دددش یا د ر لجر لاقت روند همدآ نالوا

 درغم ( هدرام ل ردراثدحم . هدشزو بارغ هکدارم نب دجاو در نت ةعب رو دره ن لّوالا دبع و لالدلا

 هدننزو دن (دنرح)ل ردندآ الب برصرب هدننبب هنندم هلا ك وب (ناد متین  ردیدآتیالورپ ندنلاعا هبطرق
 | ك دوکو قلاص هنسنر هدننزو دادععصا هلا هججم یاخ ( دادخرعالا رد هدلبرب هدننلابا ناهارذآ

 وصل وکس كن هم یاز زو یصفكيم (دزملا )یخ رتسا اذا ادادخ ما "یشلا دخ ما لاق رد هنسانعم
 هلن وکس كنیسو ی كيم (دسملا  ردیعما عاج هنوک رب واد رب یا ادم ماعلا اذهان ارام لوقت
 کتک بوروس هلبعت و دج هبهزودرب هدلوب و هلق اذا ل والا بابلانم !دسم لبطادنسلاقت رد هنسانعم
 «ندنفیلامرخ و روند هنکیاو هنق وا خرچ نال واندرومد هلنیتصف (دسلال بدا اذاریسلا یف دسم لاق
 مش روا بولیک و نیتمو مکح دوخاب روند ها شک وب اقلطم ضعبلادنع و روند ها شلکوب ندنفبل هل رصش مان

 ۳ و ردصم دسم هروک هناب هدرا كفل ؤم × ر ولکد اسما و هل رسک كيم رولکد اسم یعج روند هبا نالوا

 لبحاهدیج ف یلاعت لوق ناكر وند هبا شلروا مکح كب هکر د هنسانعم دوس یک ض بقو ضبقردعما هلنرتعف

 ۱ ۶| و یوقودنوقیدوج و هدننز و دودع(دوسما ) اد دشابل یولدق دبدح لبح اهدیجیف لعج یتعیالعدسم

 الا )روند هدوسمهدنشن وم قلنا لودحم یا دوس لج رلاق رونل وا قالطاه یشک و لکت بد یمادنا و
 ول لامعتسا هنسانعم ماوق هلفصتندنسانعم لبحدسم داسمو رون دهنمولطعای رب تا ات فو

 RP RODEO 3 یارعش داسم ۹ ی هنم و

 ادصم لاق ات فک نوک او ها "یشلادصملاش هیت قمروص ۷

AREكناوه دصم و ردتفل هلنیتمف هدانعمو و دتشااذا دربلادصم لاقت ردهنسانعم قلوا دیدش | 
 رد هنسانعم كلغاریقحت ولیلذت یعدآ ر و دتشااذا ررط ادصم لاقرول وا نددادضا هلغل وا هنسانعم قلوا

 دهن وکسكن همه داضو یصق كم دن رم یاةدنم اتما وقت رد تیز اج تدح و ا روند

 مهل هبلق قلاش ردهنسانعم هتک و دقح هلنیت دف ( دملا )هد اذا ا دضم لاق ردهنسانعمقمر وا هشاب

 ابلانمادعم "یشلادعم لاق رد هنسانعم یتعاق هلتعرس نیلروغ وا ی هنسنر هدننز و دعس ( دعلا ) دقح

 دآ رب و ةعرسب ه ذجاذا یشلادعم لاق ردهنسانعم یزو تک بوکچ هب ورب هلتعرس ی هنسنر و هساتخا اذا

 انعم كا وار ا هتم" رو هتدعم باصااذا ان الفدعم لاقب رد هنسانعم قفقوطایقمروا هنپهدعم ا
 رو ا اذا 70 لاقب ردهنسانعم قمرصا یتا كمدآرب هلا شید واو بهذ اذا ضرالایقدعم لاق | ۱

 u 00 ان ولایه تینار هدننزو دولق دوعم و دعنو دینفااذا * یشلادعم لاقب رد هنسانعم قمل وا هبتو دساف
 ساق و ظبلغ من یادعم یشلاه رون دهثیش نال واظیلغ و یربادعمو هب بهذاذا ادوعم وادعم ؛یشلاپدعملاقب

 ۱3 نیوررد تاب هدن ور روند هبامرخ هزات و روند 4 هربس هزات ورت و ظلغ یادعم هيف لاش روند |

 لاق رول وا عابتا یەک دمت دمو ردن دنس لبق مشچ ثرابحانب دم و ندی هلق ی شام ن دعم دنا

 بطر لاش روند هبامرخ هژان ورت هدرلنوب هدننز و هنکغم ( ةدعقلا)لو هلباه ( ةدعلا ]ل صخر یادعم دعت بطر
 | هسلتخا ادا هدعتما لاقب ردفدا رم هدانعم یکل وا یکیا هبا دعم هدننز ولاعتفا (داعتمالا) ذترط یا ةدعمت و ةدعم
 1 نانلوا لکا هدند فوج هدنازو هدهر هلسکك ( دیتا ومن زوم (ةیملا )دو ریښو هب ذج اذا هدعتما !لاق و

۳ 



 قاروچیخدوب هلیددشت كلاد و یرسک كم (نا م ا) ردنفلهلبفیفخت تلاد و یدیدشت كوم البلق هدانعمو روند
 هدیک ر و هدس راف هل وا لصتم ه هنسن یغیدل واد نم هکر وند ه هدایزلوش ( امل ا) هنسانعم باروش روند ه وص

 ردهنسانعم قجاق بوقروف هدننزو هلزاز (ةدمدلا ) ه ةلصتلا ةدايدزلایه و "یشلا ةدام لاق رونلواريبعت هام

 تبثتم و مدقم هدنابغط و وتع هلع كم( ةدارلا) و هلبعص كرا( ةد ورلا لو 6(دورلا و برهاذا لج رلادمدم لاقت

 نایغطووت هلا زاشا و ج ورخ ندنس هلج یهابشا و فنص نالوا فصتم هلنایغطو وتع لوق ىلع قلوا
 اد ورم د معو لج رلاد مم لاق رول وا زاتعو د رفتم ةاغطلانبب هکر دهنسانعمقل وا غلاب هلاکو تیا كنایصعو دانعو

 فنصلا كلذ هيلعام ةلجج نم حرخ ابی ةياغلا لب وا اتعو مدقا اذا سمالناو لوالا بابلانم ةدا معو ةدورو
 یرعتمندنا یخ سنج هدارم و د ورم هلغل وا عوض وم هنسانعم دب رحجت و درج هدام وب هروکهننابب هد راصب كفلؤم |
 (دراملا) ردفرصتم جد یسهغیص د رمت ندنو نوجا هغلابمو ردمزلتسم یضح هر ورش هکر دهنسانعم قا وا |

 یکه تکو بتاک رولکہ د رم یعجج لر دام ردرالعاف سا ندرانآ هدننزو دنعتم (د رمل ا و هدننزوریما( دیر الو

 ندن راکلاسو بلاط نالوا هدا را بحاص هک هن راد رم قرط ع اشم هکر د ج تم + یک: افنح رولک« اد رم یعج د مم و
 ردن ود م یچج لد م ردیعج د رام هرز وا روک ذم هج وهد مار ز رداطخ یراربعت هد م كما وع ضعب ردت رابع |

 "یشلاد ملاش رد هنسانعم لام مدنزو درف(د رمل ازا ردلکد هګ دم ردەي°ذو را رد رایدلکه لب راد م جش نالفالثم |

 قزماذا انالفد م لاش ردهنسانعم كلا قرخو كته یتسومان و ضیع كمدآرب و هعطقاذا لوالا بابلانم اد رم ۱

 د م لاق رد هنسانعم قمل تسراماک | بودا تعبط و یوخ وكلا نامدا ما ودلا یلعه هنسن ر د ورم و د م و هض ص |
 لا ردهنسانعم قشم و هلغقلاز آیتید وس بوما ینسهع كنسانا قج وچ و رتساو نما اذا د و رموا د میلا لع |

 نیلییتح هلام اذا ریناد م لاق رد هنسانعم قعتالصا ه وص نوجا ققشم وب یکمتاو هس ماذا هما ید یصلاد مم

 لاق ردهنسانعم كمروس كى یراوط دمو روند هنس هتخ لوق یبع روند هنشع هزات كنجاغا اوسم دره و

 ینباق وی یک ہللا قبرص یراکدد ردنکی تعب هللا یدرم یضمک و یصقباقو ادندش اهقاس اذا اد رم ةبادلادرم
 زونههدننزز و رع* أ (درمالا) یدرلاب اهعفد اذا ةنيفسلا حالملاد مه لاق ردهنسانعم ققاق هت وا ندرانک ابندغیص
 هدرح یسهدام درم روندهناوج ور هدا نالوا فاص ندطخ یک هنبنآ یس هرهچ نکل بویلشاب هیلرت یغی
 (ندورلاو هلنیتعف(درلا) هتي تبنت لو هبراش رطدق ناکاذا درماباش لاقب یدنلوا رکذ ینیدلواعوضوم |

 دما راص ادا عبارلا باسبلا نم ةدو عو ادم مالغلا درم لاش ردهنسانعم قلوا د ما نالغ وا هلص كق

 لعفت (دّرقلا) رک ذیساک دیرلا لکا یلع مواد اذا لجرلاد رم لا رد هنسانعم كلبا تموادم هنلک | دمو |
 یا م انامز قباذامالغلا د رت لاقت ردهنسانعم كلک یلافص هرکصندقدلاق درا نامز یلبخ ناوجرب هدننزو |
 (ءادرلا)ل رک ذیساک+ قلب الارع و درام د رت × لثم ا هنمو ردهنسانعم قل وا هرزوا رابکتسا و دانع ونایغط و وتع وا

 قلموق ص وصخ رب هدنب اره "هدلبءادرعو هوا زمروت توا للصا هکر ونل وا قالطا هلا موق لوش هدننز و ءارج |
 هلا هیقوف ءان هداروب اهل بسا الیا ءار ةأرما لا رونل وا قالطا هنوتاخ نالوا زغ لیق هدنفساق الصا و ردیدآ |

 نالوایرامندقاربب ءادرعو رد هنسانعم بکر لا رعش هکر دقل وا هلباهدحوم ءاب نالوا جک ردطلغ یراهخسنتسا |

 ہد هل رصق كفلا رده رقر هدنساضف سلبا ءادمو الع قروال یاءاد رم ةرص لاق رونل وا قالطا هحاغآ|

 زود یکایق نیچلاب یان هدننزو لیعفت(دیرقلا) ردهبرقرب هدنساضف نن رع هلبس هين رغصم ( ءادب مآل رددزتابز |
 دی ال رب راوقنم در حرص ا یلاعتهلق هنمو ها وسو هسلع اذا ا درم ءانبلاد رم لاق ردهنسانعم كفا سلما و
 هدننز وراکذ ب دارمتو دن رمت و ءاعسلا یلا یتعی لوط یا د رم ءان لاق هنمو رد هنسانعم قعاب كسکو د ییان و سلم یا

 یتاع ( درالا إل دارقلا اهل لعج اذا ادارتو ادنرمت مامحل درم لاق ردهنسانعم قعاب سموك هنیجرک وک |
 هدهماع درام و ردزاجتو و عفت م یادرام ءان لاق روند هب هنسن كسک ویو یدنل وا رکذ هکه تن روند « یغاط و |

 لدنطاةمودو ردیدآ كرلابق هايس كسک وب هر هدنراجوا یروبس ناتیچ یکن ورب كف ورعم لبج مان ضرام
 نصح نیتمو عینم هدیسیکیا هکر د راوخد راصحر مان قلبا هدنساضف ءا هک ه تن ردیعا راصح ر هدنساضق |

 دیمونو زجاع راک ماحنا بودا نایاب یه مادقا هدنناب یراریضس و ع نامز هچن ءابز نالوا هریح ٌهکلم رد رانیصح

 برضدعب نمرو نم مالکو ردشلنا تدوع هلنامرحو سی لر هد قلب الارعو درام د رت هرزواروکذ م هجو هلغل وا |
 نیجرکو کهدننز و ساطرق (دارقل ا )ر ونل وا داربا هدنقح عنق و زی نع نال وا نوریب ندرادتقا "هدهع هلغل وا لثم



E - 
 یادمان لجاذا را E رداٹاراتوق الارادة ام كک و دقشفو وکی دادم هالرت و

 يمااذا انالف "دمالاش ردهنسانعم كمر و تلهم هدننض هنسار همدارب یدو هل مک كن هزم( دادم الا )انيق رس

 )نیکی مد بکر وا هاج "دما لاق رد هنسانعهقماز وابودا ریخت یتسهدعوكنهنسنرب و

 ۱ | اذا لاعهدما لاق ردهنسانعم كمر وو هریغ ةعامم ےهرصناذا دنطانالف "دما لاقب رد هنسانعم كلام درا |

 ۱ ۰ دام دادما ھو ورش یمهدامدم نال وا ندیالثهدندنع راضعب ها |ذاهدمالاق رد هنسانعمهناخا و هئ اعا و

 ۱  [نوهتشیاممطوهک اش م هان ددماو ال لک ادم باذعلانم هلدع و یاعتهلوف هنم و رونل وا لامعتسا هدب وبح وریخ

 ۱ ربا ییعپ هدم هد راب و لق ةدم ءاطعا اذآبتاکلا دما لا ردهنسانعم كمر و بک رم قلمزایر هلل هبناک دادماو

 دو ام جافا هشيم یراک دید نو ةدلا هف تلصح اذا حرا دما لاق رد ای قلوا ادب

 هدشنزو لاعتفا ( دادتمالا )ءالا هيف یرج اذا خ رعلا دما لاق ردن دصباصخ هکر دهنسانعم قلاب هتوارط

 ؟دم (دادقسالا) "دتماف لبطاب و لبطا دم لاق رو سس یار زوا بولیکج هنن رب ردعواطم

 ؛ ندمدآ ر و دادلا ابنم ذخا اذا ةاودلا نم بتاکلا 7 دقسا لاق ردهنتساعم قلآ بکر ندنود

 < كب یهنسنرر هدننزو لیعفت (دیدقلا ) ددلا هتم وبلطاذارمالا او دقسا لاقب ردهنسانعم كم هتسپا
 هددم و هدم ییعع هددم و لبا ددم لاقت ردهتسانعم دب دم هدننز و لعفت دما ردهنسانعم كمردنوس

 :بوکج ین هنسن رب هد رانو هدننز و لانق (دادم الو هدننز وهلعافم لصالا یف (ةدامما ددقف ددم لاقت هرولوا
 وا ییسهلوتم هدعوو ند هکر دهنسانعم هلطاع هداع و ددقف ادادم و ةداع "یشلا "دام لاق ردهنسانعم

 .دم “یش لاق روند 4 هنسف شموس بولیکچ هدننزو ریما ( دیدملا و هلطام اذا ةدام هدام لا ودوام

 ۱ اک رولک ددم یعجب لیوط یا دیدم “ی د لا رونل وا قالطا هئیش نوزوا و دود یا

 مآ ثعاپ یلوط كندا واو بابسا ردلیوط لوا رګ ا هلزص یجنکیا ندهیض ورع رعا هدنحالطصا
 | ههود بورد شراق هبرااب مص وص دوخاب نوا هب وص هکر ددآ فلعر صوصخت هه ود دیدم و
 هي هشت (نادیدلا ) هنسانعم فلع روند هتعراوطو ردیدآ عصوم رب هدنرق هکم دیدمو

 رون د هبکر م قجهزاب وزا هل رسک كی( دادملا)رونل وا قالطا هغاط یکیا عقاو هدنسهسک | كن هماع

 :ناغل ربش و یاب نوت ز نالوا رادمو ددم هنسعای كعارج و هنسانعم نیقرس روند ههر وکو ه قشفو

 :ولسا و هقرط و دحا و لاثم یلعیا دحا و دادم یلعاذه لاق هنسانعم لاثم روند هکنروا و روند هغاب
 هنسانعم دملا هام دادمو ةدحا و ةَس رط ىلع یا دحاو دادم ىلع مینو اون لاق رد هنسانعم

 ةا دادم ناب بم ضول اف 3 ثیدحلا هنمو ردقجهلوا یش نالوا ناوارف بولاغوج هنسنر

 ۱ مدن ۱۳ )789 ورم بلر هدننن برع لافطا هدننزو سیل باتک ( سیف دادم ال نیلا رابنا

 ا ناش لح روند هغلموف نوزواو هنسانعم رېن روند هغمرا

 ةنسڏ یرادقم لطر ثلث و لطررب لوقیلع ردیعما كکچل وا ناغیص “یش لطر ییا هلیعض كيم(دلا)
 ازوا ندرپ یتسیکیا هکردترابع ندنرادقم یمولط کنج آ یکیا كمدآ رب نالوا مطا لدشم یآر لعو
 سل ثعاب یعیدنل وا دمو مدل و قفا ومو میم" و مدنا ه رګ هنوکو نو ردا باعیتسا هدقدردل وط

 ها لوا لوق هکر د حراش» هلبرمسک كم رولک دادهو هدننزو هننع رولک هددمو رولک دادما یعج

 وا ندناکن رو ندنامز رک رد هثسانعم مار تیاف هابط كيم لرد ان نت هتل لشت

 نام ههر روند هرادقمر سنامز و ةياف یا ةدم ضرالاو ةمالا هذهل لاقت ردذوخأم نددادتماو دم

 هدر ا هل رسک كيم( دملا روند هک عزای نانلآ هرزوا مق ندت وید همو رهدلآنم ةهر یا ةدم هدنعتقا

 |بولسا(دودمالا) روند ددص هنقف ر هكدا نوچکیدنوس هلغل وا ظیلغ هنسانعم حق روند هن را نالوا ثداح

 | هنسا (ةدمالا]) ةداع یا نسح دودما هللاق رونلوا داتعا یدازوا نوزوا هکر د هنسانعم كدا باد هدنزو

 ق ريح كرل ههلوجو هلیس هنن رق هنسا ردږعج هادادمارهاظ هنسانممیدس روند هنن راشرا كکلپ ۰1 قج ه وقوط ز هدننز و

 | ردنرابعندنل [نان وط یندناج یکیا لر هدنف رطیکیا كه اکتسدهدق دلش اب هفموق وط یکلپ |هکرونن ده هنسنی راکد ریبعت
 هنسل دن مص وص نافیچ بوریصندرب و هنسانعم مع ءام روند ه وص قاروح هدننز و ناتفا هلندنرسک (نادمالا)

 ( روند)



 هنتانعم قل وا دحم له مدآزب رول وا ردصمهداح ودح و یدنل وا لابعتساهنسانعمتلالج و مرک مس هلتبسانم و سپ ۱ 3
 | هنسانعم دوم دو حجم دجام وهف ادجام ناکاذ| سمانا و لوالا بابل نم ةداحتو دیدم و لج راادحم لاق

 ردف رصنءریغ و وردندنت زذ كن آ تعاجیرلکدد دجون ردیعما یزق رهف نب بلاغن مغدج و رک دیس اکر ولک

 ردندسماخ بابدیح و ندل وا باب دجام روند همدآنال وادح بحاص ( دیه )لو( دجالا) رول وا فرصنم البلق

 | قالطا همدآمرکب حاص و بشم زا ووش وخ وربثکیا دجام "یشلاشرونل وا قالا + هنسا قوچ يا

 کد ردهنسانعم یلاعو عیفر دیو ردیعما كلجر ر دجام و حس قللنا نسح یادجام لجر لاق رونل وا ۱

 | نب دیح و لاعفلا فيرشلاو مرکلا كلذکو لاع عیفر یا دیحم لجر لا رونل وا قالطا همدآ لاعقلا فیرمث و ۱

Ki 2۵ رب هدنن ز و لیعفت ( دیصعتلا ) و هل رسک ك نەز ( داحالا ) ر ديم“ كن رد ن نطب نوب رعشا :دعب قو  

 یئاو همظع اذا ادیعت و اداحا هدح و هدحا لاق رونلواریبغت قلول وا هکردهنسانعم كلا انتو و ےظعت هدنقح ۱

 ۱ یعق هود داحا و هک اذا هدخو ءاطعلا نالف دحا لاق ردهنسانعم كمرب و هربثک ٌهبطع و هب

 لبالا تدجا لاق ردهنسانعم قمالتوا بیرق هغع وط ندریاچ هزات لوق یلع قما غوا هاعرم قوج یراچ

 | یراق لوق ىلع قم رو وط ییهود دیجت و داحا و عبشلا نم اب رق ىلا نم تلان وا ربثک یعرسیف تعقو ادا
 | لبالا دحا لا رونل واریبعت قمرو وط یراب هکر د هنسانعم كمر و فلع یسولط ینصن كن راق دوخاب یسولط

 | قفرشو دح یدنک مدآرب هدننزو لعافت ( دجاقلا  اهنطب فصنوا اهنطب "لماهفلعوا اهعبشا اذا اهدجمو
 2 يرد و دج عر یر اد هر دیج نازل e مه

 ۱ | رد ردصمند هلعافم هلن رسک كي (داحناز مه دحاورهظاو اورخافت اذا موملادجام لا ردهنسانعم كليا رخافت

 ی هدجش دحاب هضرام اذا اداحم هدجام لاق ردنرابع ندقعشراب هلمتهج تداح هکرونل وا لاعتسا هد هبلاقم 3

 | ىق هود یک دیج و داجا هدرانوب RETO e کس كيج و یھ كمع ( دا بلغ

 ادوحم و ادح لبالا تدح لاش ردهنسانعم قل وا بیرف هغع وط ندرباچ هزات دوخاب كع ود هرب نا وارف یغالت وا

 | لوق یلع قمرووط یک کرک یهود و عیشلان ء ابرق یللنانم تلان وا رشک ع س ف تعق و ادا لو الا بالا نم"

 | اهفلع وااهعبشا اذا لبالادحلاق ردقمرو وط یراب هکردهنسانعم قمرو وط یسولط ینصن دوخاب یسولط ینراق

 هدنساضف فسث هدننز و نا ورهن ( ناودح )ل رددآ لجر ر هدننزو ریز ( دیح زا اهنطب فصنوا اهنطب لم

 | (دایهتسالا) رد هبصقر هدنع (دجاموذ) رده رقرب هدنساضق ا راحت هلرسکو یصق كيم (نودحج ) رده رق ر ۲

 | ی هنسن ضعب رانلانم ژکتسایا » رافعلاو خرملا دجحتساو ران رجش لکین+لئلاهنمو ردهنسانعم قلوا ناوارف
 یاخ و ىح كيم (ةدخلا) ردندنیمبات ( "نا ةدجامونا# رونل وا برض هدنضرعم لیضفت هرزوا رکید ضعب

 | ثلادو یصف كيم ( دم ا) هتنوعم یا هندحم ىلا جاتحم وه لاق ردهنسانعم تنوعمو ددم هلی وکس كنه

 ۱ هنسانعم كم رد وس توکچ ی هنس رب یسهدام "دم هروک هنناب هدرباصب كفل وم + ردهنسانعم لبس هلیدب دشت |

 | لیس هداروب هروک هنا كحابصم و یدنل وا لامعتسا هد رای ردصم یانعمو هدراعسا بستم کادو رک
 والا بابل ماذم رهنلادم لام : رول وا جد ردصمهچرکر ولکد ودم یعج ردکعد ییوص لیس هکردعما یسهگ

 | هتینا هدساسا هک ردم وو ردترابع ندقلوا قلشوق ابق نوک هکر دهنسانعم را عافترا دمو لاس اا
 و بتاک "دمو ردروک ذم ابرق یردصم یانعم ردموسیم هلیناونع هعافترا وهو راهتلادم |

 ا دوچار عو ةباتكلل رقاب ادادماهنمذخا اذا ةا ودلان ءبتاکلادم لاق یک دادقسا رد ةنسانعم قلا بکر |

 ییوص هکابوک ام کا ذا رہنلاو رصلادم لاق ردیلباقم رزج هکر دهنسانعم قلوا نیقشاط بولاغوچ یوص |
 لاق رد هنسانعم كمهشودو قمای یهنسنربو ردیمزال یانعم روک ذمریسفت سپ رولوا شمردنوس بودآزوآ

 نلیآ رظن هععیص هلتبعر و تقد بوردلاق یزوک هثیش رب و اهطسب یا ضرالا هلام لابو هطسب اذا یشلادم"

 نیتق و هکرد هنسانعم كمر و تلهم هدننح هنسنرب هن هسک ر و هيلا هرصب مط اذا هيلاهرظن ذم لا رستم |

 | رده]عوضوم یانعم هکردهنسانعم كمردنوس بوکج یی هنسن رب و هلهما اذا نو دلا "دم لاق ردنرابع ندقمازوا ۱

 | همدا رو عفت را اذا راہنلادم لاقت ردهنسانعم قلوا E هلطم و هذج اذا هدمو *یشلادم لاق

 . مهلراصاذا موقلا د زدم لا رول وا شا و|ینساقب و تایحكن های وکر دەنسانعم قم وار وای ورا و كل درا
 لوقت رونلواریبعت هلا یم را زوک ن دن آ هدزمناسل ردرصبلا یدم دا رم هکر دلمعتسم هنا ق ۹

 رک ذیس اکا د دم اهاقس اذا لب الاّدم لاق ردهنسانعم كمر وجا ددم ههود و هادم یایصیلادم ردق هندب و یتب |



 ملا لصف حس

 هدننز لا )انس هضعب مزل اذا * یشلادکلت لاق ردوا HE ےضنم هنضمب سیا زا ضمب

 ادل هدمل لاقت ردهنسانعم كالا عضاوت همدآرب هل تکسم و 4 لذ
 قعرواراعشهزو و لا هل مضاوتاذا ین بابلانم

 همدآ لیلذو راوخ هدنزو نارکس (نادللا) رد ولقم روک نا ثكحر اش * همدل یم هدم لاق ردهنسانعم

 2 و و بويل لا لیم هنفرط تینافحو لدعاهطف هکر وند بینا و شکر شلوش هدننژ و دوسا (دولالاررونند

 oR دآ دیدشلوُش و رولک د اولا یعج مال داقن الو لدع ىلا لیع الیا دولا لجر لاق هل وا زطیادایقنا هنامرف و رما

 ولا )روند نوید سو ید ولاورملداق انا اذاداولا لج را هوازی ورفرمسو تعاطابهسکر کروند

 لج رلادول لاقت ردنرابع ندقل وا زعادایقناهنافرفو لیم هفاصنا ول الخ ا هکر د هنسانعمقل واد لا هسک ر هلنیتعف

 Er ردهنسانعم قصاب یتلماح هلغل وا غا كب لو هدننز ودهم (دهللا ژ دول | ناکا ذا عبارلا بابلانم ادول

 ها ددهل لاقت رد هنسانعم كلا نوب زو راز هلکلطتاباعتابورآ و هنرز واكب ی هاد و هلقثااذا ثلاثل ابابلانم ادهل

 و هس وا هاکا اذا *یشلا دهل لا ردهنسانعم قمالپ لوق ىلع كم یهنسنرب و اهئرحاو اهدهجاذا
 دوکد وخاب قمروا هن راب د كن راکروک هقراو گن رادع لوق ىلع قمردشهاف هوای ان ندنن راقح و لذ

 دهل و هزغ وا هیفتکلوصا و هيد لوصایف هرمض وا هلذل ةعفد هعفداذا ان الفدهل لا رد هنسانعم قمردشتص

 او کردیم مرو بو روند هغالتچ نالوا ضرام هلیس هثداح یسهلوش هیصب كو و همدص هنسکو کك نمف

 ۰۰ هکرددآتلعر و رول وا ثداح هدنانال وا هدنعلا رآیزوماهلناب

 ۱ ۶ ؟دهل هدننز ولیعفت (دیهلتلا روند هب هسکربقح و زجاع نعارپ هشیارب الصا و نادان ولیقث ویکقاقشنا و

 ۳ هد ° ۳ لالا دوخاب قمروا هن راب د كن راکر وک و كن رله د وخاب ققاق ه وای مان ندنلد

 ۳ ۲ ۱ 0 | ریقحص و هراح و هل اذا هدهلا لاق ردهنسانعم كلا لا روج وړظ هل سمک نزم( داهلالا]) دهل عع

 لقات اذا ضرالا ىلا دهلا لاش ردهنسانعم قعصاب هلیفلرغآ بوکو چ ه هنسنر و ه یرزا اذا ه دهلا لاق
 کرد هنسانعم قلشوب قرەل وا ریکرش هنصخ ینرخآ بوتوط ینیرب كمدآیکیا نالوا هرزوا لادجو لانقو
 ۸ ) تاق هیلعرخالا ىلخ و نيلج رلادحا كسما اذا نالف دهلا لاقت ردترابع ند هظفاح ینیرکیدو تناها
 داملا ) ةوخ زا ةديصعلا ىا ةديهللا انعطإ لوقت روند هنشآ جالو شفلاس رک شک هدنن زو هدیضم

 نشیا ادابل هل تکرتام لوقت رد هنسانعم یش هدننز و باصس (دابللا) هنسانعم قاوفر ون دهغرقحا هدننز و

 ۱ ااو ر هلن وکس كنه زمش و یھ كو٣ (دآلا) ی ملا لصف زاس ردنوجاریقح نر ونت ہد رال

 ا رولوپ تروصهدننآ ناسینتلاحوب هکر د هنسانعم قلاب لبان ېک ناوج نت مر بولو نکا وا

 روک ذمفص و و همدآندكزانهزات ورتدأم و نالوعنتو ءاملا هیفیرج و او "ها ادا ثلاثلا بابلانمدام

 ر ورونلوا يع e اقلطم و رولوا را فص و سپ رک نیس کروند جد دوم رونید اب

 و دوم وروتدهدژم E oy Hi ودام نصغولجر لاق رون د هلاهنهن 1:۹ 17
 دملا هبسک اذا اریخ داتمالاق رد هنسانعم كلتا بسک هدننز و لاعتفا (دانتمالا ) رددآعضومرپ دوخاب

 ۱ و ةارمس هدننزو لزم (دأم) عن یا دبثم *یش د لاق روند هب هنسن زانو مرنو هزاتو ر دوب هدننزو

 لوالابابلا نمادوتسناکلاب دتملاش ر ردهنینانعمقل وا ےقمەدر رب هد زو دوعق هلا هبق وفیات (دونلا) ردندآهدلب رپ

 ۱ دردی ندنراقلارآبونل یک هدنفلا رآ زاایق وراشاط هلن وکس كن هثلثم یا و یه كم دشمال ماقا اذا
 ! رظنو زتتسا اذا والا بابلانم ادثم ةراحم ا نيب لجرلادثم لاق رد هنسانعم كلا قاناپ دد هنموق هلبا رظن
 .هتلعح ادا ان الف تدثم لوقت رد هنسانعمقلق نابدد اما یمدار , و م وغلل ابر ودعلا ىلااهلالخ نم

 ناش مدار نمب مرکلا و فرمشلالبت بن ون تای و یحف كي( دحل ا) روند هلابدد هدننزو لازم (دن الا ادام

 هلا دادجا و ءابآقحنادحم لوق یلع رونلوا ریبعت هلقلول واندنوب ردعما هکرون د هغلوا لئان هتلالج و مرکو فرشو
 3۹1 هدزعاسل هد هسلا دنف رش انامز یهددنک ر دقن رهزل وا فص و همدآ نابل وام رکو فرمشهدنبسذ نعي رولواماق

 نکل بويل وا دنفش هدننامز مدآر الثم ردُماق هلبسابآ و لوصا ةصاح ضعبلا دنع و رونل واریبعت هلکلهداز یثک
 ۱ رول وارون یلعرون هسیادنف مشیجدیدنک هنامز یفرک ارول وا فص و همدآلوادحم هسا وا فرشنم یمابآو لوصا

 زیبرابم نیدنبمغ و داو: یا هکر دذوخأم ندلب دی یتآ یرک ذدحهدانعموب روک لا هدراصب فوم

 ۲ ر



 e ۱۸۷ زی

 كلا بيتر یسا ودزغآ نانل وارک دیرلکدید دودلهدننزو دوعق(دودللارژو هدننزو دم( دللا) روند همدا نالوا ۱
 ندننایرب هلا ینوخ هنسبغآ یزغآ كمدآرب دلو هلعاذا لوالا بابلانم ادودل وا دل دودللا دل لاق ردهنیمانعم
 كلنا تموصخ هلا هکر و دودالا هخ یش  دحاق بص اذا دی دللا ات الف دل لاق رد هنسانعم كلغا عضو اود

 ردهنسانعم قلوا هموصلنا دیدشو هسرح اذا هدل لاق ردهنسانعم كلا سبحو هصخ اذا هل لا ر ردهنسانعم |
 هجو هنسب ضا ضا یجدو رک :م ره ( دادلالا]) روند هلاوح دل و لا ترص یا !"دل نالفاب تددل لوقت

 عضو | ودنانل وارک ذ هرچا یزغآ (د ودلم )دل یتعع ادادلا هدلا لاق رد هنسانعم كتا عضو اود هرزواروک ذم ۱

 "دل نالوا هنسانعتموصخ (دودللا لو تاللالد ودلم وهف لوهحاءان یلعلجر لا دل لاق روند هن هسک شل وا "

 لا ریمپ لاق رون د هه ود نالوا نوزوا یرارمط كننوب هلیحتف كمال و كنهزمه ( لالا) ردلعاف مسا ندنسهلگ |
 رولک "دل یعج هيلا لیم هنفرطفاصنا و کاما کود همدآ هم وصطخا د دش د رقم و دنعتم و عدخالالپ : وط یا | ۱

 ینو هکردمدا نالوا د دش یرلندرک ٌهععص ینعر یتا ددل دلا لصالایف راک كمال رواكد ادل و هلی كمال |

 دیدشهد رلنون هلنیتصف (ددنلیلا)و(هدنلالا) یدنلوا لامعتما هدد رخ مصخ هرکصهلوا رر وچ هلکلج وک هفرط رب
 هنسانعمارهز هض ور روند ه هاب ن نم هلا راک هدنن زو هدیدع (فدیدالا) روند همدا دنعتمو رصمهموصلتا ۱

 هدنساضق نیطسلف هلبعص كمال ( دل ردیعما یحق كنهسک مان دودبعن ورع هلي كمال و یرسک كم( دلما |
 (دیدلتلا) ردکج هدنالتف هدنکو ایسوبق كنایآ وعلم لاحد مالسلا هيلع و انس ىلع یسیع ترضح ردیدآ هرقر |

 لاعتفا ( دادتلالا إل ددن یتعع هب ددل لاق ردهنسانعم كلعا ریهشت یجدارب سانلانیپ هکردیفدا رو هدتزو دیدن |

 دودللا ملتا اذا لحرلا يلا لاق رکن تایم قغو یروک ذم ءاود نانل وا عضو هنغآ یعب یدودل هدشز و

 (دسالا ز و هل و هلة كن يس و كمال (دسللا) لام و غاز اداهنع "دعا لا ردهنسانعم كلتا لودعو ليم ندهنسن رب و ۱

 ادسل دسل و هما یلطلا دسل لاق رد هنسانعمكعا هل ابیدوسنال وا هدنس هم كنسانا یسیرواب ناویح هدننز و دصق

 هاذا هدسل و ءانالادسل لا رد هنسانعم قمالبیباق و هلک اهعرض یفام عضراذا یناثلا وعیارلابابلا نم ادسل و م

 ۱ ( دهللا)دسالا رثکیا دلی لری ناس روندهب یروایر راس وهنکشوکه ود نال وا دسلاریثکهدننز ور( دلم

 روندزکحنانالواهدزاغوبهلرسک كمال دیدغل )لو هدنن زورودز (دودغللا )و هلبن وكس كن همت نيغ و یع كمال | |

 هرچا قالوق لوق یلعرول وا هدنغلارا كزاغو هلنادخنز ردنا نالوا هدنفارطا تلد كچ وکه دنلخاد كزاغوب دارم |

 رادردق هزاغو هدنتاپنقاچ لزغآ دوخاب رونل واریبعتیس هم قالو رددنازندنسهدام كغال وق هکر ون د هتا دا وز

 روند همدآ م نطبمو رادننک هدننز و دنعتم 6 دغلتلا رز هسبح ادا هتجاح نع ان الف دغل لا ردهنسانعم یموقیلآ ۱

 نالوا یدوصتقم و دا رم هسکر ب هدننز و لاعتفا (داغتل الا و هدننز و هلعافم  ةدعاللا ز ظبغتم یا دغلتم لجر لا | ۱ ۱

 . هدغال لاق یاب تم یی هنلا هدقدن وص لا هثیش نالوا یدارم الثم ردهنسانعم قملآ هنلا یتسیریغ كئبش |

 ۱ نیت (دکللا) ردیعسا یوح و بیدار لصالا ۍاهفصاهدننز و هدج (هدغل) هدب رام نود هد لع ذخ ۱ هدفتلا و ۱
 ۱ رهاظ ه قصل و همزن اذاعبارا بایلا نم ادکل ز مولا هیلع دکل لاق ردهنسان قلة بوقبي كلور ۲

 لاق رد هنسانعمققاق هن وا لوق یلع قمر وا هلبا لا هب هسک رب هلن 'وکس كفاکو حق كمال (دکللا) ردسک ین رحم دکل هکل |

 | ضعب هلکنآ هکردهنسن هیبش هنلا نواههدننز وربنم (دکللا) هعفدوا هد هب رض اذا یتاثلا بابلانم ادکل هد |
 هسیسخ و ےئل لوش هدننزو رجا ( دکلالا ) ردنیب هلا جاقوط هدجارت ضعب و هلبلا نواه هج#ل رولبکو د ءایشا |

 ۱ هص وصخ ب ودنا لیمح هنم وق هلع ییشیعت تهح یشات ندنتمال نعب هل واقصلم هنموق : یک روت اف والطا

 ۱ ! هدننزو ناتک (داکل) هم وَ قصلمیا دکلالحر لاق روندەسكانو نودنالوا هدازا ندندقرفاس و فراصم

 . لعاف مسا (دک الما رن یا دکل لج ر لاق رون ده هک يوشنب ی لدن زو فتک(دکللا) رددآ لج رر

 هلبا یتاقوب هلکمر و تجز بوریشکج ورک اف و یتیرافایا نکررو هکروند همدآ یلیغاقو یعایا لوش لیس هی | ۱
 هقنتعا |ذا هدکلتلاه ردهنسانعم قلراص هنن وی كمدآر هدننز ولعفت(دکلتلا)رددآلجر ردک الم و هلواروش| ضشوا
 نیش رو زتکا و یخ اذا نالف دکلت لاق رد هنسانعم قم وازانقط و ظبلغ بونلناق ینا كنسهدوک ك ن هسک رب و



 سگ A1 زی

 E: EET دبل تدب + لئاز ةلاحمال معن 8 لطاب دزیا الخام یش لک الا ۱

 ۲ هذ دق دن الصا هللا وص بود د یکو 2 00 00092 ىر غلامن يىل اون آ شرف

 ادب فوصلا دبل لاق ردهنسانعم قمراص هنج وا كننبق حلق نوجما قمامت رب یسابل نالوا هدهقرآ ب اوا

 i دو هدننز و لیعفت (دسبلتلا) هق رخ نا دا ذياق و دمخلا س أر یف هلعج و هطاخ ماع هل و هشفن اذا ین بابلا نما

 .هعق ر اذا ءاسکلادبل لاقت ردهنسانعم قمرواهع 4 هنس قثرب و هدبل نعم ادنبلت فوضلا دبل لاق رد هنسانعم دبل

 يورو هنسن یسهلوقم غعص هنچاص نوچلا قفل بوبلوا ناشبرپ یچاص كنشاب جاح نالوا هدمارحا و

 یابو یعض كمال (یدّبلا) ءرعش دبلتبل خعص نم ايش هیف لعج اذا هسأر مرحلا دبل لاق رد هنس انعم قمردشپاب
 ریعتهنکهدننزو روبص (دوب0)رونل وا قالطا هیناسنا ءورک شلوا حج رر هل رصق كل و یصق كن ددشم

 رد هنسانعم قعشپاب بوطر وطهر ز وا یرب یرب یرلقاریپ كجا هدننز ولاعتفا ( داسل الا رونل وا قالطا هکج و نانلوا

 تدشل الا ردهنسانعمقل وا روکو قیص یرلقا رب كج انآ و ضعب ىلع هضمب دیلتیا تدبلتاذا قرولاتدشلا لاق

 هدنازو بنع (دبل وبا ول هدنن زو درص (دبلواو) هدننزو نسج (دبللا و (داللا) اهقاروا تژکاذا رشا

 لاقب ردهنسانعم قمر وا هلق روب هنسکوک ك مدآ ر هلوکس كن هبقوفیانو یصق كمال ( دل ) رون. د هنالسرا
 زر ودود دوا لر یربذرجشا باق یدهرت فن و ذل هلبا هثلثمیاث (دشللا) هزكلاذا ىناثلا بابلا نماد 0
 یعاتمو ءاوسو ضعب ىلع هضعب عج اذا ىناثلا بابلانم ادثل ديژلاب ةعصقلا دثل لاق ردهنسانعم
 مقم نایلوا رچوک ندنس هشاط یودب هلنرمسک كمال ( ةدشلا) هدر اذا عاتلا دثل لابش EEE كما

 نایلوا یدل رواکد ولو دالا یعج روند هغیراپ نلی وا هدننایرب ارت هدنزو دسج (دضلا) روند هتعاججوا

 1 :رزوا و عضو هننورد كنآ یتیم هکر دنزمرب هدنزرط هرافم د هدب ع دالب ضعب الاح روند عرض هر |
 ربقلا دخ لاق هنس انعم قمران بوب وا ینابرب ربق رولوا ردصم دو راردا بصذ تمالع هنربارب كن ربره

 ع ردهنس انعم كللا نفد یتیمو ربقلا یخ نم قش اذا یادی لع اذا ثلاثلا تابلانم ادل |
 ۳3 نسانعم د یدو هدنن زو لوقعم (دوحملا ) لام اذا هیلا د لاق ردهنسانعم كليا لبم هب هنسنرب و دنفد اذا |

 | كنهزمش ¢ دادالا ]ل دط وذ یا دوحم و دحالرق لا و ردندهبلاغ تافصو و ردرق نالوا یش

 3 ا ل ودع و ليم ندهنسنر و اد هل لع اذا ااا 0 رولت دک دل

 مو ها دمتا ر یا مرطایف لج رلا دلا لاقت ۱ OY للاب |
 ۱ لقب ردهنسنمم كل رازآوریحت كر دیلیوس رازوس لطاب هذآ دانا الا رکتحاوا وا هاب

 هيلا دخلا لاق ردهنسانعم كلغ ليم ه هنسار یجدو هدننزو لاعتفا 6 دا الا ال الطاب هيلع لاقو 4 یرزا اذا

 ةفلام ءاروز یا دوخ ةیکر لا رونل وا قالطاه یی وق شازاق یرکو یرکآ هدننزو روبص (دوسلآ  لاماذا
 وون وه راب تاو روند دے وصكنغ وبق اخآهکردیفدا مو هدنن زنا هلبض مال (ةداسل ) دضقلا نع |

 ٌوعا اذا ات الف نالفدح ال لاق ردنسانعم قلوا نوردمک و رظن هنر ىر هدننزو هلعافم( ةدحاللا ۱

 رون وا قالطا همدآ و هرب قج هنفص ها هقالع وب روند هناکم قج هنل وا لیم ردناکم مسا ندداصلا (دعتلا ایه |
 : هو ندرلقالوق قرهلوا هتلی كمال (نادیدا امام یا رم هنود نم دجا نلو  ىلاعت هلو هنمو

 ۱ نادندل و نینذالا نود هبنسص یا هقنع یدیدل ىلع هرض لاق روند ددل هنر ره روند هن راناب یکیا كوب

 ها ینوخ دندل و یکم عا ردءدلا یعجج ردیسبیق یکیاكاچ یداولاید.دلالثم رونل وا قالطا هندناح یکیا كئيشره

 (ددلتلا ) رد دآوصر هدندرودساونبدیدل و ېکد ودل رونلوا قالطا هاود نال وا عضو هنر ا
 از ولفت

 1 ربك و الاش وانیع تفلت اذا لج را ددلت لاق ردهنسانعم ققاب بور وچ نوی هلوص هغاص یثان ندنربحو ددرت |

 | قالطا هوم هلیس هی لوعفم مما (ددلنلا) ثبلت اذا لج رلا دذلت لاق ردهنسانعم قلاق بونلکا هدربز والا

 E هنع هلام لاقت ا هتل دای هنس انعم قارف و ولخ هدنز و نرم (تنل )روا

  نانل وا قسو عضو هتنایرب كن نغآ اا ایک هدننز و روبص (دودللا ) دیا دتام |

 زا سس سا وه وا کرد ودل ویک هلجا رولکلا یعج روند هاود

 )اولان( 



 دبا هیلع ش اذا سرفلا بلا لاق ردهنسانعم قموق وتلکت هتترص كن و ادبل هلع اذا جرسلا دبلا لاش
 .اهلعج اذا ةبرقلا دبلا لا رکذیس اک روند دسل هلاوچ ردهنسانعم قموف هلاوچ یهرفو هزهظ ىلع هعضو یا
 دا لوخدلا دنع هأطأط اذا اردنا لاق ردهنسانعم ككا یاب کز وک ر ااو او

 ندیکی یرایوت هدراهب سوم كنحق ءودو هب هقصلا اذا ی لاب ؛یشلا دبلا لاق ردهنس انعم قمردشباب هب هنسف زب

 الصاو نعسلل تأیهتو اهراب وا تجرخ اذا لبالا تدبلا لاق ردهنسانعم قت وطزوب هکمروع بودا روهظ
 مزا اذا یلصلا رصب دبلا لاق ردلیعتسم هنسانعم قل وا مزالم هد وص” عضوم یلصم مصب قرهیلوا ثفنم |

 فتک (دبللا)لوهدننز و درص (دبللا) دعق ر اذا قرما دبلا لاق ردهنسانعم قمر وا همان ر هفت و دوصسلا عضوم ۱

 یک هک هکر وند همدآ لبثت نالوا رنا نک ر زرو نوفق راکو بسک بویلرآ زکر ه ندنلزم هدنازو
 روننهدن زو دمی دیل واشاعم بلطب الو هل رج نم چ ریال ناکاذادبل و دبل لجر لاق رول وا قشباب هر هکایوگ |

 یرلکدید سکر کر مسن و ردشلیا هممت هلدنظ زلوا كاله ردیعما كننرسن نالق ه هرکص لا نعي یرخآ كنام |

 نامه رو رم یوق هکر ردنا معز هل و رابع ردندنموق داعو و رد ربغ لیکح نامل رو نم نام ردشوق |

 رو نم هلغل وا یهلا رهق رهظ» هلم اب یموق نکیا هدمرح یدنک بودا لاسرا هفرش مرح نوچا اقتستسا

 لوط ندنهاکر د یلعو "لج قح هدمرح رون نم هک أب وکی دنل وا ربیخ هدننمط هدام یکیا ندین ابر تر

 زت وا نايل تباصا رطمو رعمآ یربره هلاد ید هک ر هل وا یرادل و یزوک | غاط ولیوت لا موق هلکلتا زای رک
 لرانآ بودا باحعتسا یر هنر هدقدل وا كاله یرب ره یتعب باحتسا یرلنآ راهلوا ردنا اوبا هدغاط زس وص

 یتیر ندنرایرواب هنرب هدقدل وا لاله یرب ره هکءهدنا ذاحتا مسن هنادید دوخاب هلوا رم ردق یرع كنعوګ |
 هرز والاونموب هصالخ هیلبا ذاا ید یروایرب هدقدلوا لاله لوا بول وا رم هرز وا یعسطرع بودا ذآ |

 بول وا رم هنسرت اسکس رسنرهو یدلیا راتخا یینأث قش نامقل سپ هلوا رم یرادقم یرع كنهعبس روس
 یدلوا ورپپ اکا د نام هلغلوا اله ید دبل هدعب یدلیا قالطا دبل هلیعز زلوا الهو هنالف هرکصالا

 دیالوهدننز و درص دبلو رار د دبلا هدنعق وم م وشاب ب ودنا مأشت هلکنآ راب صو رد را و یص وصخ مسا كنب ر رهو
 ك راب و یعض كرامال(یدابل)و(یدبل لر ثکی ادبل و دال و دبل لام لاق رول وا قالطا هلام قوجهدنز ورکسدبل و

 یآ برع لافطا رونل وا قالطا هنشوق نیجردلب هروک نا هام تاهما رددآ شوفرپ هژیفیفخ و هد دشت |

 هلغمروط لر هنیس بوشداب هرب یعیدل وا خل وا رادار ود یا للا زەب د یدبلا یدابل یدببلا یدابل هدکدروک |

 یا دیلمربعب لا روند ه هود ندا برم هنن راغلي وا هلیغیر وق اعاد هدننز و نس( دبل لا ) رار دنا ذخا بورا و

 یک هج ھوا یسازجا كنهنسن یمهلوقم یعاب و و هدننزو لعفت ( دبلتلا ) هبنذب هب ذطق براض ۱

 یک و کش وف و نمم هضمب قزلو لخادن اذا هوحن و فوصلا دبلتلاش رول واریبعت كم هک هکر د هنسانعم قیا | ۱

 دا وهل سسک ك رامال(ةدبالاإ) و(دبللا )اھیلع منجاذا ض والاب رب اطلادیات تلاش دلهعتسم هنسانع+یقمتاببوریو هر |

 وصیت یو ر هدنندب هيف رفا هلا هقرب ر :

 | ردقجهلوا همش ودیراکد تا ریبعت هک الا هکر دیسا فورعم طاسب دبل و هيف ددزنب ناک ادا ه رها "قحالنالف لاق

 کوب هلنیتصف (دبللا) رددآ عضومر هدن دالب .لیذه (دبل وذ ) رونل وا عض و هنچما كنم رکا تآ رو وتا

 لکا قوچ ۍتوا یراکدد یرکنکك شا یم هود رول وا ردصم دېلو رار د مث هدیسراف هنسانعم فوص روند
 نایلصلا نم صعد اذا عبارلا بابلانم ادبلریعبلا دبل لاق رولوا نمروتکش ب وکه کر دهنسانعم قمل وا التما هلکعا

 | یراکدید هدابل الاح ر ونل وارببعت كنیک هکروند هن رال روهي نده كنسةلوقم نابوچ هدنازو هنامتر (ةدابلا] |

 اما دل و روند ه هبروطو روند هلا وچ هدننزورپما (دبلا)ردذوخأم ندنآ رار د ی د هقرځ و همابق ہک سابل |
 کرد جرم * ید ر عات قاالر را ی ا وا بم ی درا قالو تا هع ر ن دا ردادلا



 چک ماللا لصف ]3

 كلباناح لد دوکو هنسانعم داکاالو مهاال رارد ةداکم الو ة٤ ال هدرب كج هد ےشاقیاکا بودا تع مهمین آن 1

 رده رق رپ هدنساضقدنق رم هدنن ڙو هد( دنک رد ثاجرربدونکو اهج وز قمی ةلصاولا و ةد ول روفکیا

 تفاک 62 :دننکلا ) ردهفوصوم هللاج و نسح یناوسن ردیعما هیحاتر ندنسحاو دنسح هدننز و هزج ( هدنک )

 رر د جد یدننکر دبل كریفعنی روآ نالوا یردب كن هلبقرپ ندنع هدنک و روند هنس هعطق رب كاغاط هلرسک

 1 عدواناهدنن زوناتک(دانک )یدل وا بقلم نوچ غدا وا قام هن رایاد بودا لر هلنا رفک هنن و قح كرد ۱

 هدننزو دنق (دنکلا) ردشابادوف و هلترافس هنهاکرد كن رات رضح مالسسلا هيلع مانارخف هکردقفاغلا

 هه ر دعا یغلاب زکد عونرب هدننز ورفعج ( دعنکلا ) هعطق اذا ل والا بابلانم ادنک ی ثلا دنکل اش ردهنسانعم
 هد وکیهداک لاق رد هنسانعم كلا منم هليو کس وا وویصف كفك( دوکلا ) ردشلنا ناب هللا توپروقس وا یحاص
 ق ندعل وا برف د هکلسیا تویلساا زونه یشیارب هکردهنسانعم برق هلیصف كرام هداکمو 6 دوکو هعنماذا ادوک

 ] لاعفا داکیداک نالوا یلعف كلرلن و رونل وا ریبعت هللا یدزاب هیلشبا و یدتسیاكلْشبا هدزجالطصا ندنآ ردترابع
 نو برات اذا عبارلا بابلا نم ةداکم و اداکمو ادوکل عش دز دیکو لعف دز داک لاق ردندنس هلج هعب را هب راقم

 1 | راردا لقن ههرمسک یالوا فرح وصف هدناغ *یام هکر دییبم هتعلرب ردلکد لوهح یسهلک دیک هدارو لعش

 ۱9 با تعوق ومدع نم ییفن تلف ةر ول وا د رح ندنادا ي رده راقم لعف هکیمهدام داکوبشاو
 رول واهدنکبسلعف لعش داک ام و لعش ل لعفدب زد اک سپ ردنا ت الف و تلف دمرول زا قلا نورم رک اوا
 1 رااضعب و اهر یا هاهاربدکی ۸ 3* یلاعت لوق هنمور ول وا ناز هکرول وا مالک “هلص ی .هدام داکو بشا هعشاکو

 عو هنم داربامیا هنهداکیام فرع لا و درا یا 9 اهیفخا داکا ۶ یلاعت هلوق هنم و رونا وا لامعتسا سام

 ۱ ((دادوک الا لرد دآ عضومرب هدنن زودوحم ( دوکیرلد وج یا لوالا بابلا نماد وک هست دوکی وه لاق ردهنسانعم

 ح fe وکلا )شعترا و خاشاذالج را دآوک |لاق رد هنسانعمقاواررتد ید وجو بولوا ریپ كبمدآ رب هدننز و زا ریعشا

 ایا یعاربط هدننزو لیعف دب وکلا رولک داوک !یعجج رون د هنس هم وکه نن راسو قاربط هدننز و هزج
 غ(داوک ل ةدحاو ةشک هلعجو هعچاذا اد وکت بارلا د وک لاقب ردهنسانعم كالا ههوک بوردکیر ین هنسن

 شیادوخابهدکع رو لتا( نادهکلا و هدننزودهم ( دهکلا ر ردندلاج رءاعسا هدننز وریب ز(دیوک لو هدننزو

 تم ردشا تعرس و ع رسا اذا ثلاثلا بابلانم انادهکو ادهک لج را دهک لا ردهنسان ہم كل تعرس ہدکلشیا

 ]2 ادابلساف e ها كلغا مادقا وم اشا هدنیلط كنهنسنر و هتعرسا یا هتدهکل وقت 7 ردهنمانع
 | لاق ردهنسانعم تفشم ور دهکو ابعاو بعت اذا لجرا دهکل اه ردهنسانعم قلوا لاج بولیرو تیاغبو |

 | ندبلا ةعيرس نیدیلا دوهک ردهنسهانعم لالاج و میس هدننزوروبص "6دوهکلا ردحا و عم دهک و دهج هیاصا |

 ا هدننز و ره وج ( دهوکلا ) ةعیرس یا نیدیلا دوهک نانا لا هنمو رونل وا ریبعت تسد هریچ هکر دکعد |

 ۱ | رول واقالطا ه هب راحهدننز وءارج 6 ءادهکلا لاک شعت رم یا دهوکو ه لاق روند همدآ نال وا رود یدوجنو |

 | ادا لج را دهک | لاقت ردهنسانعم قلرو هل رسک كنهزمه(داهک الا )ر دق الطاثعاب یتع رس هدتمدخ هنسانعم هما
 یدو هدننز و دادهفا 6 داده وک الا رز هبعنا اذا هدهک !لامس رول وا یدعتم هننسانعم قعرو و بعت ۱

 ۱ !هدننزو هشیعم 6 ةديكملا إل و هلن وكس كناب و یعف كفاك دیکلا ) دهقا ینعم خرفلا دهوک الا یدنل وا
 .  دا هلداکلاش ردهنسانعم كلغا هلبح و هرکم اذا ادیک هدیکب هداک لاقب ردهنسانعم كلا تئابخو رکم همدآرب |

 ۰ [ یهراقیجشتا قامتچ و ه راح اذا هداک لاق نوجبدلوا لقشم یلامتحا ردهنسانعم لاتق و برح و هل لاتحا
 | قرهیلابچ هغرقو ءاق اذا لجراا داك لاقب رد هنسانعم قعصوقو رانلاجرخا اذا دنزلا داک لاق ردهنتسانعم
 | ردهنانعموب ید یواو هکر د هنسانعم كمرب و ناج و حایصلایف دهتجا اذا بارغلا داك لا رد هنسانعم كمتوا
 | نالوایواو وو تضاع ادا ةأرلا تداک لاق ردهتسانعم كمروک ضیح نوناخ و ام داح اذا هسش داک لاق

 [ ةيواولاف رکد اک لعف دیک لاو مهو هی اذا اذک لعش داک لا رول وا براقم لعف at دوکا
 داع ام قلبافو ثآلد رس و لعافت ( دیاکتلا ) رک.داک رها الو داک االیا امهال وا دیک ال لوقو

 نارک اجب یا ناداکت ام لاق ردهنسانعم كعشدا هعدخ و ركه هلي برب یرب داکتو دد شت یا دیاکن هيف

 هلاتحا اذا هداتکآ اش رد هنسانعم كلبا هعدخ و رکم هدنزو لاعتفا 4 داسک الا ) نا دواکت لقتالو|

 | لح رادبل لاقت رد هنسانعم قل وا عقم هدر رب هلنیتصف (دبالا) و هدننز و دوعق (دوبلا) < ماللا لصف ]3

ONردهنسانعم قەي ۳ و ا داما او لاو الا بابام نه ادبل واد وب  KEARSE)۱ ۱ وبدا  

۱ 1 

ٍ 
1 

 دابلالا )



 ی AY ی

 و ورود د ساطرق زولیزاب وزاب هن رز وا هکر دف ورعم هل مسکو ی كن هوم نيغ  دغاکلا ل روند هنخاب |

 یر ین هنسن یسهلوقم عاتمهلینوکس كمال و ىح كفاك( دنکلا ز روند دغاک ج د هدیکرت رد رعم ندیسرافآ

 داك( دیلکتلا ) ضعب ىلع هضعب عج اذا یناثلا بابلانم ادلك "یشلا دلک لا ردهنسانعم قمی هنرزوا كن رب

 نالوا تس و كب یغاربط بول وا زسزولوم و زساقج هلنیتحف ( دلکلا ) هدلکی عع "یشلا دلکل اش ردهنسانعم
 ردهداکیدرفمروند ه یضارا هل وک لوا لوق یلع هراهبن نالوا ظیلع یعاربط و یک رم روند هن البق ورود هرب

 رد دآ ف ورعم بیبط ر برعلا نیب هدلکو ردن د اعا هدلک نب ث راحو لمنحن ةدلکر دنداعسا هدننز وهزج (هدلک )|

 یطنبح (یدنلکل | )ر دیس هشک نالت رص ٹاک ر ا ( ہدلکوا )رد صا یدجو یردب و هدلکن ةلاضف نب رارض و |
 نالوا ظیلغ و دیدش هلب راهی لعاف سا (یدنلکلا و (ددنلکلا )رددا عضومر ورود ه هب یصی یشاب هدننزو |

 یدنلک | لاق ردهنسانعم قلوا دیدش و ظیلغ هدننز و دلع ( داکتلا رز وهدنن ز وءادنمسا (ءادنلک الا روند هناضا

 كنهسک رب دوخاب كنهنسفر یتسیدنک مدآ رب هدننزو لاکنحصا ( دادناک الا ) دتشا و ظلغ اذا دلکتو لجرآ

 قلوا ولت الصهنسنر و هسفن هيلع قلا اذا هيلع لجرلاددناک | لاق رد هنسانعم ققارب بوت ۲ندر هن رزوآ
 | لجرلا ددنلکا لاق رد هنسانعم كطاضبقت هلعانتما ندهنسن ر مدآ ر و بلص اذا *یشلا ددنلکآ لا ردهنسانعم

 ثفاک  هدهلکو ا )دق یه لاق روند اه دا ( لاکا زر منتما و ضبقت اذا

 بولیزو نول هلنیتصف (دم لا و هدنزو دج (دیکل ا و هدننزو هد( هدم ریکلا ) ردندن رل هک بع هلک |
 رونل وا قالطا هددش نزحو ءافص باهذویغتیا دک و دکو ةدکه نول یف لاق ردعما هنسانعم قلوا لئاز یتوفص |
 لاش هنسانعمقل وا لاند رد و هتسخ رو هلسس ددشنزح رول واردصم هلنیتفدک و نوچغیدل وا ببس هن ول ریخت

 لاق ردهنسانعمقلوا لئاز قنورو كر راس ابل و ةدمکلا نم هیلق ضمماذا عبا رلا بابل نمادک لج را دک
 لد هتسخ ون کچو نوزع هدن زو ریما (دیمکلا )و هدن زو فتک (دکلاو دماکلا ) الما ریلځا ۲
 هغاذا مهلاهدک ا لاق ردهن سانعم غا رطاخ هتسخ من و نزحیهدآرب هل رسک ك نزم دا الا روند هب یشک |

 ردندنلسف نونح وهف هنجا و بوبح وهف هبحا وب و ردل وعفم سا ندنآ قر هلوا | داش « دومکلا ) دیلق ض ماو |

 بول راصقلا دک لاق ردهنسانعم كعرچ یزب یجنرچ هدنزو دج ( رکنا  دومکم وهف نزلا هدک | لاق |
 همی وا جد دا یاضتقم و ردرمسفم هلا تیر شر راغ ەچ و ایز هه راس تاهما+هقداذا لّوالا بابلانم |

 ا هکروند ه هر وای ول ربک لوش داکو روند هکع رج زا ردع ندنآهدننزو باتک (دامکلا ال ردقل وا

 هلکن [ندنسوحناسنراق و ندر نالوا هدونعع رونل وا عضو یکی اب هرزوا وضع نالوا یعجو ب وارد زق

 نالوا یعجو هلبا داکنانل وا رک ذ هدننزو لیعفت ( دیمکتا ) رد هنسانهمداکه باه ( ةدامكلا ) رونل وا افشا |
 هدننزو هبلع هللاد ددشآ و ب مک زور اب هن ادا هوضع دک لاق ردهنساتسم قم رد رقى

 | هنشاب رک د هدننز و هذفنق ( ةدهم ا رددآ هبرق ر هدنساضق دنقرعم هدننزو رفعج ( درک )لز وند هلسانت تلا |

 نالوا كوي:ىسەدهك هدننزو ذفنق(دهمکلا)هنسانعم هلشبف روند هب یراقوب ندنکترکلوق لع رذیج وا هک و
 (دانک) ها نعم خرفلا "دهک !لاق یدنل وا رکذ هود واو دادهقا (دادهک الا ) روند هب یثک |

 كلیا تمعن نارفک هدننزو د وعق ( دونکلا ) ج قیا دانک هج و لاق روند ههرهچ نیکر چ هدننز و طبالع

 نارفکه دننزودونع (دونکلا) o at نم ادونک فعلا دنک لا ردیلباقم رکش هکر د هنسانعم

 رونل وا قالطا هرفاکد و نکو ةمعنلا رفاکیاد ونکو ه لاق روند ساپسان هدیسرافرون د هصحڈ نالوا ردا تم
 من یعیدل وا رهظم بودیا دادعت یتنایلب و بئاصم هکر وند «راکهبت ندا ضارتعا و مول هیناتر فرط اشاح و

 دونکو هلا رونل وا قالطا هراکهنک و یصاعو رونل وا قالطا هسک ان ولیخح و ردانایسن و هحاسم یتناض ویف و
 ضرا لاقرونل وا قالطا هضرا نالوا زا تابنا هنسنو الصاو صاعو لیخ اذکو یلاعتهنرل ماّول و رفاکیا

 هنس و لئاسو رونل وا قالطا ه یرج نالوا ردنا لک | هج زکلای نسرفاسم یماعطو ایش تبثتال یادونک )
 لاق رونل وا قالطا ه هسک نالوا ردا برض ینیدبع اعادو رونل وا قالطا همی ندا عنم یتساطع و دفر

 نا لیلاعت هللا لاق ریاصبلایف فل لا لاق هدبع برسضی تلذک و هدفر عنع كلذکو هدحو لک اب ناک اذادونک و ه

 دعيه را ما وللادونکلانسا لاقو رفاکل یا جاحزلا لاقو ةمعلاب روفکل یا یبلکلا لاق دونکل هب را ناسن الا

 تافصهدن روص و سپهدبع برضب وهدق رعنع ومنو لک اچ هلا هی الا هذه ریسفت لیلا لاق و ملا یش وبئاصلا |

 دونک أ مالاقب رونلوا قالطا هب یراق ندا نارفک هتد ومو قح كنجو زد ونکو رول وا هسک نالوا لغشم الث |



۷ ۸۲ ۱ 

 هغارط ردتلآ ےس | ندنظفل تک ناسنلوا رکذ لف كفاكو رک كاب کلا یدسشل وا رک ذ هکهت ردتفل
 در هل دیش در یک هدکدک هدننزو لزارت ( دکدکتلا ) و هدننزو لیعفت ( دیدکتلا ) هنسانعم طشم روند

 یک قنع روند هوب هدننزو درف (درکلا) اددش ادرط هدرط اذآ هدکذکت و هدنک لاقن رد هنسانعم تا

 درک برش لاقب ری رعم یسراف ندرک هلا رصقو هرزوا ینای كحراش + روند هنکو ک كنو لوق ىلع

 اس اذا لوالا بابلانم ادرک ةبادلا درک لاقب هنسانعم كمروس راوط رول وا ردصم درکو اهلصاوا هقنع یا
 هاف اذا هدرک لاقب ردهنسانعم كمك و هدرط اذا ودعلادرک لا ردهنسانعم كقک بوغوق ندنسهقرآ ینعشدو

 ردج رولکدارک | یعجج ردهف ورعم ةاط رب ندسان هلی كفاک(درکلا) ع وظقم یا د ورکم براش هنمو
 ی راهیعست بب ریقفوب هدنسهججرت ناهز هکربد جزم * ردرلمان هل اءاعس انس مام نبءایت نمو رع نب درک نالوا

 ونل واریېعت تال وا هدب رر دهد ود ههطق رب ندالرت هکر د هنسانعم هر دد رکو هنل وا تعجامماکآ هلکلنا نایب الصفم

 وند هرب من ودر بيرج رارداریبعت دن هد رراید و و هراشم هدنتعم ناتسپ ص هنال وا هدرلناتسب رول وازآ ندمن ودرب

 فرم لاه (ةدرکلا) ردبحما یسلنا ریسفت هلا درک یهراشمو هلاهراشم ییهربدو هلا هربد ی نظفل درک فلوم

 ینئارفسالادرک نب دمو مساقلا نی درک ردندیماسا درکو رددآ هبرقر هر ساق هلو مان مدرک

 مرج هلیرمسک كفاک (ةدیدرکلا ) رد راثدح ردبقلم هل انید رکه کے ساقلا نب هللا دبع و هلرس هيب رغصم ىديركلا

 روند هرلامرخ شلاق هدنرلهشوک یکیا كنکند امرخ لوق یلع روند هنکندامرخو روند ه هعظع فعطق

 1 :درکلا )) ردئدح هب قول وم دد رک نت دیم ادبع ردنداما دد رکو هلن سنک ك فاک ر ولکدارکو رولک دندارک

 زو هلعافم (ةدراكملا) روند هرلام رخ نالق هدن راهش وک كنکند امرخ لب مک كفاک

 دیک کت زو هد ع (فدبرکلا) هعفاد و هدراط اذا ةد راکم هدراک ل اق ردهنسانعم كلیا هعفادم و هد راطم

 دمرک لا ردهنسانعم كمترکس هدننزو هدب رک (تدمرکلا) هف دج اذا هو دع یف درک لاق ردهنسانعم قلابج

 8 5 كفاک درک )یدنل وا رکذ هکر دیف دا رع و هدننز و هدد رکاب رسک ك فاک ۃدیکر کلا ادعاذا مهر اثآ اف
 م قمال وا جا رهنسن ر هدننزود وعق (دوسنکلا )و هدننزوداسف (داسکلا )ر ددا مض وم رب هژوکس كن ەچ

 اروم ولایت تلف حنا دارو یو درازا
 اف ےما ندنآ(دیسکلا لو( دساکلا ل قفس ملاذا سماخناو ل والا بابلا نمادوسکو اداسکد سکو عاتلا دسکل اه

 قوس لاق و داسک وذ یا دیسک و دساک عاتم لاق روند هثیش نایلوا یاورو ردندسماخ باب دیسک

 دیسک یش لا رونل وا قالطا ه هنسن نالول نودو قچلآ دیسک و ودنا نات تتسهلک قوس دیک او دینکو

 و تدسک | لاق ردهنسانعم قل وا دساک بویل وا امش و عیب درازا هلل رسک كنهزمه 6 داسکاالا )نود یا
EOL Nebiفری سا ردیف دارمو هدننزو طق هلع  Eسا  

ThEی و وه  

 : و ۹ ین امت دا روم ین ی بیس !biol هنسانعم ا

 1 ۳ باور دفع دنا خون Neo ا ارس یش a i ق

 ان وکس كنیشو یصف كفاک(دشکلا) ردف رصتم ندنظفل یدغ وط شنوک نالوا یکرت ظفل لصالا ی یدفتشکو
 هطقاذا یناثلا بابلانم ادشک *یشلادشک لاق یک یسک ج واھ ردهنسانعم كممک هلا شید ییهنسنر
 . ]  عور دشکو عباصاثالث اهیلحاذا ت ةفانلادشك لاق رد هنسانعم قمغاص هلقمرپ چ وا یب هقان و رزم ا عطقکه انساب
 هرزوهاولند یدوس و بولیغاص هلةمرړچ وا سهم هکر ونده هقان لوشهدنز و روبص (دوشکلا )ردد هنادلوک ام |

 3 ةريصقلا لیلحالا ةقيض ىا د وشك ةقانلاش روند ه هقان قال اراق یاد مق یزو وارداتو

 | ءرهسک ندا جرهلص و بوشلاچنوچ رالایعو لها و روند هرامدآ نال وا بسکلاریثکهلنیتعض (دشکل ۱) فلما |
 كلبا غابیناص صلاخ بودن رایتغاب رک هللرسهک ك ن هزم( داشک الا) هلنینعف رددشکو دوشکو دشاکیدرفمرون د 0

 شب لا (تسکن) روند هلاوچ هننزو دعس (دعکلا)) ةدب زا صاخا اذا لجرا دشکا لاق رد هنسانعم

 (ةفابق) ٠



 | هدنزو همه (ةددکل ا) ولناصف (فددکلا و ةرسعب آلا هریخلان الینعپ كسمااذا لج را دتکا لاق ردهتسانسم |
 هدشق هدادک و رول واریبعت یغناب تلم وج هکروند هماعط نالق بوشاپ هدندب د هارت هدنز و هلالش (ةدادکلاووا

 | ريما( دیدکلا إل رددآ عض وم رب هدندرو عو رب و هدلح مان ت ورم هده داب و یدنلوا رک ذ هکر د هت ماتعم | 1

 هدک داک و د بولیدلاشوب هرزوا كننرب یرب ىع زوط و هنسانعم شیرج مع وند هزوط شک ده ربا هدننزو ۱
 شیر ىلا وه و ددا لثم دندکلا ددک تم لوقت رولل وارببء یدرشاخ هکروند هنوص نالوا رداص |

 .هربنال وا ظ ا یغاربط و روند فرو طا ندضرا و رددآ وصر هدنش نیمرح دندکو بص اذا هتوص اکو |

 یارب دو هل رسم كفاک (ةدکلا) ردف ورعم موی رب برعلانپ (دیدکلا موبال رول وا ریسع یرور هکروند |
 0 کتیا یعر كن وا یرلکدید توا قحادعب و یر تاعشا | هدننز و مام € دادکلاو روند هضرا نالوا ظیلغ | |

 | یراکدید دادک تان رونل وا تبسن کا راکشا ضعب هکرددآ كشا رغبآ رب دادکو روند هننایلوا یتیحالص | 1

 یکدمام ردهدادک یدرفم روتند هنس رلهیش قالت وا شعالت وا هد زو ءزعا 6 هدک الا ) ردقحتهلوا رکشا لوا ۱

 اقرفیا دداکا و ادادک | مه الو 'ردکمد راکو لب وراوروس ورا هقرف (دیداک الا و هلي ىف كم زمه (دادک الا ) |

 هلزلز( ةدکد کلا ردیعج هادادک | دداک | وردق ون یدرفمیدنل وا رک ذهکیداداتک | یلصا هکر دحراش + الاسراو

 طرفا اذا اداکدک و ةدک دک لج رادکدک لا ردهنسانعم كاوک هرزوا طارفا هدنز و لازاز (داکدکلاوو هدننز و

 رارکج هکردیعج كنظفل دیک  دابک الا ل اردا لاتعتسا هدنص وضخ ربطت ینآ نارکنوسفا کروند دفن وب
 فارطا و ندهدیعب دالب نوجما ی اط هنس یربغ دوخاب م همدآ رب هکر دن دا تنعم و یدنل وا رکد هکدتن ردکعد

 هل غ كن هیق وف یاو كفاک (دننکلا) رار د لبالا دابکا هيلا برضت نالف راهسلوا ردا دورو سان اکیا
 | ردعقا و هدننناح سم هکرددآ كغاطرپ هد هکم دنکو ردعقا و هدنزوما كنتروص دسا بکو کوب رددآ بکو کری

 هلا رغب یأر یلعو + یترغب لوق ىلع دید هر یتید شوا هو یا ۱

 نانلوا رک ذفالتخ الا یلع هد هقرا ځد وهدننز و فتک دنکلا) رولکد وتکو و دان کا یعج رون دهنغلارآ كن هقرا

 رجا (دنک الا را ردطاغ یعبط هلغلوا طوبضم لا هاشم یا ءدن رهن زر | عوبطم هدام و رود هربا

 رددآ عضومرپ هدننزو رصتت (دتکت)دتکلا ف رشلایا دنک الجر لاق روند همدا یلیئرغی كسک و هدننزوا ْ

 هکر وند هه ورک لوشدوخای ردهنسانعم لاثماو هابشا لوق ىلع ردهنسانعم تاماجج هلبصف كنءزمه (داتک الا) ۱ ۱

 ضمب راف اهضمب عارسواهابشاوا تاعاجیا داتکا مه لاق رلهلوا ردیک هلتعرمم اعباتتم هدنراهسک | كن رب یر

 هدشیارب هد دشت تلاد و ص كفاک(تتکلا) رد هل رابتعا تعاج یریعط ثبنأت هدارو ردقو یدرف كنو و
 عقوو بعت اذا لوالا بابلا نم اذک لمعلا ىف لجرلا ك لاقب ردمزال هکر دهنسانعم كیکچ تدشو چر ق

 هسخو یدل وا لصاح هلکتخحم دز Wr SI صوصخ و عد هل نی ال دم لصح لاق هنم و ۳ فأ

 ی 1 هجو رک د هنتسانعم كليا مارا وحاطا هدرلط 7 7 ند هلک ر کو یاد داکتجزو یعس بوکح كما 1

 لحرلا رک لاق OE ی هلقمر و E باطلا ق "دکل اش ردذوخ ام ند دعتم یان را

 نایکو د 4 ف هدنچا رو ]وا مس “رکو ةظ نم ادا هاو رک لاقت لدا قعارط جاصو عبص الا راشا ادا ۱

 یعنی راد ما عد كما بلط دک ندهسکر رولوا ردصم كاذک کو یک ك بدو نواه روند هثيث

 رول وا یدعتم هدانعم و سد کلا هشم تلط اذا االف بک لاقت هنسانعم تكمردکح تجز هدصوصخ ر و

 قمر وق تو > هل ۱ لا یهنس رب رکو ردح صم هل رابع "دعتمو مزال هبەتا هدک و هدرا تا ۱

۱ 
 : دادن الا ) لئاس لا و دماط اف نوکی هدب هع اذا "یثلا دک لاق نوسلوا لئاس نوسل وا دماح رد هن انعم |
 | دارم کود ام كد هتنسیا تنم کچ شان ز و ددم وخ رب كمدآرب هدرنو (دادکتسالا) و هدننزو لاعفا ق

 "قلوا هرز وا لاسما و لخح دادتک ا و کلا هنم بلط اذا هدکتساو انالف دتک ا لا ردقمتا غوا هتجزو مرا

 سودلابرمصاذا لفعیصلا دکدکل اش رد هنسانعم كمروس هلءصم هن زوب كف هسک نر و الح لق و لصضل ایف |

 كلا درط ھلبا د دش درطو یثلایف لفاثتاذا لج رلادکدک لا رد هنسانعم كعرو شآرغآ و ءالحاذا فيلا لع |

 رد هنسانعم قل وا سو ليڪ دو هل رسک ن هزم (دادک الا ادندش اد رط هدرط اذا دک انا اه ردهتسانعم ق

 رب لاق رونلواقالطا 4 یی وو نانا 1 هلتعشم و تجز یون هدنز وروبص (دودکلا) كسمااذا لج رااتکا لاق

 ( ددکز ر دبدآ وص وص ر هدندرون بالکن نزکپ یاو FE زو ههنه(ةدندکل )دهم الا اه وام لن ۸ تناک اذا د دود 7

 هدنظفا دتک ددک و ردعص وم رب هدن راد ےل یب هدننزو لبج ( ددک ) ردعصوم ر هدنن رق در ص هدننز و د رص

(۸1) 
1 



 | دهان لاو نزح و متسو مظ وةدش ف یاء ءاذ کیف عقو لاه د رون د هنن و تدش هدننزو اد الاد ا

 برص و روند ه هصک و کا رق كبو راذحا یا ءاد کلا لها وه لاق رد هنسانعم زارتحا و راذح یفقاصندهنسرب و
 ا كمدآ نالوا كان درد هکر ددنسانعم ءادعص هلبصتف كند زمه و یعض كفاک یاد وکلا ) رک ذیس اکر وند هشقوب

 وا كانزوس بو اغوا هتجز و رك هدننعخ هنسن رب هدننز ولعفت (د کلا ردترابعندنسلآقلوصلر کوب

 ام قلوا ولتفشمو جر و لکشم هنسنرب همدار وه یلص و هدن اکو هفلکت ادا "یشلاد اکتلاش رد هنسانعم

 : کت لوقترد هنسانعمقل وا ولتج-ز وولتقشم هنسنر ځد و هدننز و لعافت( دواکتلا )لع قش ا کت

 داد وکلا فبعص یاءاد أ اکو د وؤك ةبقعلاه رون ددشق و برصهدنن زوروبص (دووکلا) "ىلع قشیامالا

 ردلعافعما 62 وکلا )اریکدع را اذا جا دآ وک الا ردهنسانعم كمهرتد دوج و یشانندکل رپ هدننز و زا رمش

 [  هدنزو فتک  دبکلا لو هل سک كفاک دیکلا )و هلی وكس كناب ویک كف( دبکلا لرون د همدآریپ ن هرتد یدوجو

 SE ار هدننز ودج ( دبکلا ال رولکدوبکو رولکدابکآیعجب رول وارکذ مالبلق ردشومو و روش دهرکج هکردف ورعم
 سطاذالوالا و یتاثلا بابلانم ادیکهدبکل اَس ردقمر واهن رز وا رک هات 6رد تناصموح روا هن رکح

 زا قییضت یماناوه تد ورب و هدصف اذا هدبک لاق رد هئسانعم كلا كنهآ و دصق هب هنسذر و
 رکج هدننز و باغ (دابکلا ل قیضو مهلعقش اذاموقلا دربلادبک لا ردهنسانعم قمنا غوا هتقشم و

 دار هلنوتف ( دبکلا ) صمریغ نم ءالا برش وه و د بعلانم دابکلا ال تیدما هنموح راشلالاق روند
 دیک و دبکلا عج ونم ینعب ملا اذا عبارلا بابلا نم ادبک لجرا دیک لا ردهنسانعم قل وا كاند رد ندنسپغآ

 تققمو تده و روند ها وه رصنع دیک و مظع اذا هنطب دبک لاق ردهنسانعم قلوا لوس
 دهن ۱۳

 هس و تکلف ا هلا دنکو رونلوا قالطا هنطسو كغلموق لمرلا دیک ةقشم و ةدش یا ادبک هنم یل لاق

 هب هسک التبم هنس رضا رکج ( دوبکلا ) اهطس و یا ءاعسلا دیک سعشلا تغلب لاش رونلوا قالطا

 ,EL ناسنا هدنزو فتك( دبکلا ) د وبکم وهف ہدبک یکتشا اذا لوهحا ءان یلع لج رادبکل اه

 و كئبش ر و یکی راسو قالطو رکجو كروب ردتجهلوا یسهیفوج ءازجا هکرونند هنفوج
 1: سهقالع كناي سوقلا دبکو  ردنرابع ندنرب نیکنا كنايرد رهل ادیکالثم روند هنر نالوا ناوارفو
 حراش + روند ھنن رب یرادقم هزادنا ر ولفرط یکیا ندنرب نات وطلا نعي ندنذع,قم لوق ىلع هنشام تفرطا

 : وق كفلۇم + رونل وا ریبعت یرغب كم ردیعض وم ناقبحق وا قاچ هکردمسفم هل رب هنر وا كىاي هدر استاهما ۱

 ِ BE رهبا هدعب هیلکه ب ورب ندنآ Ns f RE AEE یععصا

۱۳ E ی ATS 

۱۳۱ E PHONE 
 زو ءارصص ( ءادبکو لرد رب نانل وا ضرف راهنفصف طخن هکر ونل وا قالطا همام طسوهد رات وب
 مو و یربا یسهتروا و اهضبقم "فکلا الع تناک اذاءادبنک سوق لاق رون د هاب نر دلوط یوآ یسهضبقو
 ريسلا ةثيطبلا طسولا ةمحلا ارا لاش رونلوا قالطا هلوتاخ نالوا "یطب یتکرحوربسو

۱ 
لاش رونلوا قالطا دغلموق نالوا طسولا مظع ءادبکو روشد دبکا هدنرکذم

 يطع یا ءادبک ةلمر 

 بک یفتراصاذا ءاعسلا سعشلا دیکتلاش رد هنسانعم قمراو هنسهتروا كکلف شنوک هدننز و لعفت (دبکتلا)
 هنسانعم قفلیت یک دغوب دوسو هدصق اذا مالا نالف دبکت لاق ردهنسانعم كلا كنهآ و دصق ه هنسنر و

 !تدیکلا رد هنسانعمكلک هنطس و كکلف شن وکی حد وب هدننزو لیعفت ( دسکتلا ) نخ اذانیلا دیکتلاش

 ینیرارکج توادعو نیک ت آابوک ردکعد راولرکج ہرق ( دابک الا دوس  اّمادیکی تراص اذا ءا :
 | .دیک الا )ءادعالایا دابک الا یر لاق رونل واقالطا هناعدو ءادعا هلیسهظحالم یکیدلیا هايس یک روک ۱

 | یرمو یهاکرکج و ردیدآ شوفرب دبکاو روند هبیثک نالوا "یطب یتکرحو ریسو یربا یطسو هدننزورجا ] 
 .تجزو چر ندشبا رب هل مىك كفاك( دابکلا الو هدننز وهلعافم ( ةدباکلا ) روند هناویح وناسنانالوا ققلاق و 1

 دن( دناکلا ال هاساق اذا ادابک و ةدباکم رمالا دیاک لا رد هنسانمم كا تقشم كب هدننض كن و كمروک
 ۲ ا هدنزو هزج ةدبكلا هو یا كیلک فن عفو لاتقا زینب براغو لدا ارون تو ج ردقسا



NTتیکت  

 | كفك( د کل ) سی فاکلا لصف ]9 یدنل وا ارکد یغیدل وا تغل هلا وا و و هد هلصف ردهنسان هم زادقم هک | 3

 او رداطخ هرزوا ناب كح اش یرمضمف هجولا بل کالا ولرم زامزج هکروت دنوبتنالوا]
 هلم یاح ردات فاو یکر ذؤج روند هنسیر وای كنکیک نغص دهقو هلباف ردقل وا فليك الا نالوا |

 یلقر وف هصبق و هل وا تافتلا هراس راس هدارو روند هرانویق هدرخ و هايس عونرب رد هلیصق كنه لاذ و

 | هسکو قجرومطو روند هرغص نالوا عویطم و بیل یا كچ وکو  یکیرلنویقیلیا مورروند هنوبق
 هتیشم یفدهق لاق هنسانعم كم روبقرمه راد [ رعفیص ریتبص یمذآبویفش و د ههکب رول واردصمدهق و روند و

 عضومر هدن نت داهق ) رددآعضومرب هلنیتصف ( دهق ) طسب مل وم و طخ یف براقاذ| ثلاثل|بابلا نمادهق | |

 (دمهقلا ) رد هيف فلت یسلوا ندناصضصا ردندنسهلسق رافغ کرد فر طم ن | هنوز( )

 ره5 هناف هبککتال لوقت روند هب دسک هرهچدب و تشزو روند هصح نالوا سیسخ و یدو هام ورف هدننز ورفعج

 رولکدوبق و دابقا یعج روند ه یعاقو هکر دمولعم هدننزو دیص ( دیقلا ) هجولا ےمذ اذکو "ید لصالا ےئل یا

 بوکجنوجا كنار مطهر یرب ییراجافارع" و روند هغاب یرلقدلغاب بوکج ندنسهق رآ ینبرللوق كغاستوط و
 كنم راغاب علق فیسل ادیق و ردیعما كسرفر ندنسهلسق بلغت ون دقو رونل وا قالطا هده قراص یراةدراص

 هن رلتا شید ) نانسالادبق ]ل رتوط راهننسن هدنلکش هر کی كج وک یآ هکر دن رابع ندغعاب نوزوانال وا هدنربب د

 ( دا والا دیق لر ولیصابهدنلکش یس وغاق و كن هکر داغمت هن وکر ص وصخ هنن وب كنه ود (سرفلادیق)لرون) واقالطا

 ردهنسانعم رادقم دبق و نوجا یغیدوقیلآ ندنکرح بوشتب هشوح و هل بس یکلکر کو رونا وا قالطا هتآ رکو |
 اهرادقم یا اهداق و سوق دیق هام لاش یدشلیا دسیقت هل رسک كفاق هد هوا و نکل ردهانعمو جد داق

 ( دیقلا لدبق ىنعم اديق لوهجلا ءان ىلع لجرلا ديق لاق رد هنسانعم قغلعاب الوهح و قاعاب رول وا ردصم دیقو
 كناوسنو رونل وا ریبعت قایغاقو هکروند هرب قج هل روا وغاقوب هدنرقایاكت آ ردناکم مسا نددسیقت هدننز و مظعم

 یعجروند ه هنسن راسو هه ود شفلعاب رول وا لوعفم مسادبقم و رونل وا قالطا هر كجهروچ لاح هدن راقایآ

 سیک( دیقلا إل اردنا كرو هیلخت هرزوا یلاح بودا دن یهود تاکرا هدنآ هکر وند هعض وم لوشو رواکد باقم
 هلوا مار نعپ هیلیا هلهاسم ب وبل تا تلشکس س هدکدل دما دارم لعاب یسیدنکر وند هلا ويح و ناسنا لوش هدننزو

 تاتک ( دایقلا 7 رظنیلف ردشلنا مه و ندندابق یتسهلک هتدق اذا یلوقناو هتدق اذا كلهاس نم وهو دبق وه لاق

 هندو قمرا دخت مد نو لم ناز روکا "باود واسو هود هلکنآ هکروند هيا لوشهدننزو

 ناعالا نا یا هک كتفلا نام الا دیق 9۶ تیدا هنمو یدنل وا لامعتسا هدنسانعم عنم هلتبسانمو رد هنسانهم كیکچ
 نامی هکهت رولوا منام هنسلنا لتق ةلمغ ی ىمۇمر یناما كامّوم ییعب داسفلا نم ثیعلا اد عنا نۇ

 یمدآ ر هلنوسفا هکرونل وا لامعتسا هنسانغم ذیخأت دقت و رول وا عنام ندع ورش هداسف یتالوا نمّوم لصا نع |
 هساشلا هکردنرابع ندکلیا طبض ایرج واریز ات هب وزا باتکلا دمیقن و ردنرابع ندکلتاریه-ث و دن

 ندساشلا و لاکشا ضمب هدفلس ردئداح روک ذم دسقت هکر د جرم + هلکشا اذا باتکلا دبق لاق رول وا عنام
 | یرلکدلیالاس راهرصم ار ز ردشل وا ببس هنسهنتف هنع ها یض ر نام تّرضح هلم ازا ردشفل وا عا زخا ین

 یدل وا هننف ساسایرللتتءارق هلبنا ونع هولتقاف نس هلک هولبقاف هدنروشنم نالوا هدندد كّمسدصلارکب آن دم |
 از نیما رھ تبیف هلاظ جاج یکلیا طعم هلنامالع یسهلوقم ددشتو دسقت و باعا و ماحا یتباتک هم روو

 اینا یدلیا فورح روص عضو هرم ما مال وا یدلیاعض و هسک ج وا یب ین عاق هرز وا یحصت یره ا 203
 بن ; لاکشا یلاثما مزج و دم و هدش و طقن و ماتا هردخ نی مام اثلاث یدلیا تالک بیکرت هلا لصف و لص و سا |

 ردهدنن زو یعراضم ردشؤم هکكنسهلک تدیق ندلیعفت ( دسقن ) یهتنا یدلیا عن ندنآ یلئدلا د وسالا وا و یدلیا |
 ( راجل ا ةديقم إل ردشغ وا هیس نوجغیدل وا رد ا دبق یراهود ردیعما كضرا رب قوج یغلت وا روش ندیعر هود
 ردکعد شغل وا دبق هلیسوتر وا شاب ردیلباقم ۵ راج هکرونل وا قالطا هه رح هدننز و رابلنا دیظعم هلا هک یا
 هغلشاط هرو ه رح ردد رقم هل رسک كناح ی ظفل ةرحا و هلا هلم یاح ىسەلک راما دیکر هدناهما ضعب |

 رددومقو یتآ لوقو قفاوم هکو هح ضعبو رول وا كعد رب یکجهیع رو بوشا كنم راج هلکعد |
 | موسم هلاونعر اما ةدبقمونب هده راس لوصا و هدب رعلا ناسلر ول وا قالطا هرابرقع هدننزز وهمظعم ( هدیه ون ]ا ۱

 | كفاق ( دیقلا ) ردسب ر یینیدل وا یدعم برقع قلشاضط هرفاعفاو ردعقا و طقس هدنر اهن سوماق هلغل وا ۱

 تک ادا لاکا تباببلا نماد الجراد E رد هنسانعم قل وا نوزح ولاسنغ هل وکس كنهزمش و یف



 | یرفص شعآ تان هدلتتم یلاعث بطف ْاقو ردُناق هک ایوک یراراس رونل وا قالطا هنک وب هلال راقزخ نالوا
 ا.د ندنرخآ هدقدنل وا دادعت ارز ردقج هلوا یرخآ كن هروب رم بکا وک هکروند هنل وا كيکو کد ناثلو اریبعت

 قاع هنسیهنکبآوریفص ات هلال واهدناج آورید قانع هنسیم کیا ورد اقكنهزاسبک اوکهکایوکرونلوا
 e ب رض هکر دقج هل وأ بکو کو ب یراکدی د یهس ردبکو کی نخ رب هدنطسو كتان هکر ون د قدیص هنالواهدننع«كنآ وراربد

 E ۱9۳ هکیرفص شعن تان وبشا هکهلوا مولعم + هير د روح هنسیمنچ وا و+ رونل وا ناصما صب ت دج هلکنآ نیل
 ِ 5 ردبکو ک یدمزوک  هدننروص رک | "بد هدنراوج یلاعث بطف یربکو ردهدناکش تروص یراکددیربکش عن

 تلذک رب دتان هبکو ک وا نالوا هدنرزوا و نویهیدل وا لکشلا عبآ رم راربد شعن هن درد رونل واریبعت رکیدن

 ردندهلج لوانادقرف رار د شعن هندرد هدکنو رد راز وکر م هدنتر وص رغصا "بد هدنرا وج بطق جد یرغص

 ندنان و ردرا و ځد بکو ک یننخیکیاهدنسارو كرانو رد رادقم عارذرب تبسن هرظانیرانی رول وا هدنس ورايا

 ردفوب یتمالم هکوب هروک هفلوم * رد رایفخ بک و ک رکید یکیا ردهدنتن اهن كتان هکر دبکو ک یرلکدند یدجیسیرب

 ۶1 اذا الیخ هداقا لاق ردهنسانعم كمرب و تآ هنکد كمدآرب نوجما كمدب هدننزو هدافا (ةداقالا ) یهتنا
 | لتق هدنلب اقم 13 یلتاق هکر د هنسانعف كما صاصفویدا كم د اسرف نالوا بسانم هداروب اهد وقيل

 1 ۱۳۶ 1 تولوا ناوارف روضیو ه هلتقاذا لبتقاپلتاقلاداقا لاقب ردذوخأم ندینآ دوق ردترابع
 لاق ردلمتس هنسانعم كلا مدقن وققبسو عسنا اذا ثیغلا داقا لاق ردذوخأم ندتدايق ردلمعتسم هنسانعم
 هل مک كفاق (دایقلا) روند هنس هلوقم رالو كج هلدب راوط هلی سیدنک هدننزو ر(دوتلا ) مدقتاذا نالف
 ۲ یتیرادتخا مامز همدآ نالف راب صو ردهنسانعم دوقم هدرلنو ردهدوتم یبصا هکه ل رسک كی” (ةداقملا) و

 ۳ ا زرو (دووتنا) زرد هتداقم هاطعا ءدرب كجهد یدل وا داقنمو مار یاک اک | هلیلست

 اا يو سرف لاقب روند هلا ويح نالوا داقنمو مار تیاغب هنبحاص بولکه کد هدننزو رجا (دوقالا) و هدننزو

 کیا هاد نالید رونل وا قالطا همدآ نالوا ددشو تح هنوس دوفاو داقنم لولذ یا دوفا و دیقو دوو

 وا یوی وب هدساسا نمهدنا تافتلا هلتل وهس هفرط یکیا هدهسک نالوا ددش یوم یک یکیدمهدبا تافتلا

 هک نالوا ےئل اربز رونل وا قالطا هبهسک نال وا ليغ هماعطو داز دوق و ردزاجب هن هکردرمسفم هليا هسک
 ها لجر لاقت وید ردبا اضتقا كلغا توعد بوروک انشآ رب داش زلئا تافتلا هنفرط یکیا نکردا لکا

 ۳ هر کرونلوا قالطا هب هک لوش و رونلوا قالطا هغاط نوزوا كب دوقاو دازلا ىلع لیخ
 د دکب یشیلع لبقا اذا یادوقاوه لاق ردذوخامندشاس یانعم هیل وا فرصنم ندن آ هللاح هکد هسلیا
 الف برم هکردندانعموب روند هناکم كد  یدنادوتم یلصا رجاکم منا هلیصف كيم عداقلا هنع

 رط غاص یک یم یاط ارز رارد رهلا داقم :هتلعج هدرب كج ه د مدل آ هفرط غاص یهسک نالفای

 3 وزوا یسهدوک هلي كفاق (ددايقلا) رددآ كغاط رب هدننارت نامص (داتم) و رولیکج بولید

 ل ا)ليوطىا دودیف سرفو دودبق ناتالاش رد درفم دودیق رونل وا قالطا هراناویح راسو هرابکر م قید
 دوملا ) هردق یاځر داقو خر دی هنيو انني لوقت رد هنسانعمرادقمو ردق هدننز و باق (دافلا )و هلل رسک كفاق

 وتتم یلتاق هکردمسا هنسانعع صاصق هلنیتصف (دوقلا) رونل وا قالطا هغاط نوز وا كب ید وب هدنزو مظعم
 ۱ هدایف و و صاصتلا یا لتاقلا نم دوقلا بلطلا ردردصم لصالا ىف ردنرابع ندکلیا لتق هدنلباقم

 یا زا كناوبح و ناسنا رول وا ردصم دوق و ردهلیسهلثحالم یفیدنل وا هدایق اطو رم صوصقم ردفرصتم
 یتوب كلذک الیوط هرهظ راص اذا عبارلا بابلا نم ادوق سرفلاو لجرلادوق لا هنسانعم قلوا نوزوا

 هدننزو ءارج (ءادوقلا) ردتفص ندرلنو دوقا الیوط هقنع راص اذا لجرلا دوق لاق ردهنسانعم قلوا نوزوا
 رج هدننزو ناتک (دا قلا ذبلاع یا ءادوق ةيل لاق رولوا فصو ههورکو هلال ییعب هیلث كثسکوب كب
 بالا ) ردف ورعم لجر رب دب وق نب رجا ردندیماسا هدننزو ریز (دوق) ااا فقا روند هن ور هدنتفل

 ۰  (دهقلا) ضرالا ىلع ةدتم یا ةدیاق هک | لاق رونل وا قالطا هب هب شفشود بتونازوا ار نه دودی

 ۱ | روند هثیش نالوا هک اب ندنرودک و غ ااش تولوا فاس و للاب ینو یمن وال وادار 7 یل هدن زو دهم

 ق لا ردقجهلوا زوب یرلکدیدكنر رکشهکروند هئیش نالوا ضابب ولترودکۍ نولو نوللا "قلا یا دهق “یش لاق

 | توت لوق یلع رول وا هدرخ یراقالوق و بلاغ قالا موق هننول هکروند هلو يق سنجر و رد | ضیا یا دهق “یش
 نسزون و یر ىلعو هل رسک« كناقرولکداهن یعجب ردص وصخ هفرطزاچ هکرول وا يجنب یی یسهرهچ و هجا معوق |
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٩۷۷ eسگ  

 | یاد لاق رد هنسانعم ققاب بورپدنوس ینویب 4 هنسنرب هلیرسک كنهزمه (داغالا) ظیلغ و اددشیا ینادق و
 قق یهنسن ر و ظعنا اذا لحرادقا لاق ردهنسانعم كلبا هبلغ توهش و قبش همدآرب و هقنعپ هلا حط اذا ۾

 "لععش( عملا ردشلا مهو هلکلیارکد هداروب یتسهدام دهقا یرهوج هلاسا اذا هربغ و ءالادقا لا ردهنسانعم
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 ۱ هلهج و رب هسي وس هس ص یعسو رده ره مدا ر کا هدر مدام ر هکر ون د هب هسک د رقم وکن وا لوش هدنز و

| 
 | یسغاشاو لوس ید راقو كننراق و داقن الو ثالنیلبال و لدهحم دیلکت نم وهو دعمت لجر لاق هلوازل وا مارو مرن

 :هدننزو رفعج (دهملا) هلفسا راو هنطب العا مظع دق ناک اذا دعمت لجر روند هب هک نالوا لویلس

 ےئل یا دهق لجر لاق هلوا اقل تشزو هرهچد هدلاح یغیدل وا هنام و رف ولصالا ےئل ہدنتاذ هکرون دهب هسک لوش

 لاق روند هب هک نالوا ےیقم یئاد بویلرآ الصا ندنرب یغیدلوا هدننزو ذفنق (دهمقلا) هجولا حبقلا لصالا ۱

 هربغ و لج رلا دهقا لا ردهنسانعم قم ردلاق یراقو یشاب هدننزو رارعشقا (دادهقالاز ح ربیال ےقم یا دهقوه |

 یرواب نکراع یتسیروای یم شوقو ماقا اذا ناکملاب ها لاقب ردهنسانعم قلوا مقهدر ر و هسأر عفراذا |
 قزاذا هيف داعترالا هبش وهو ادادهقا خرفلا دهقا لاق رد هنسانعم كلا بارطضا و تكر ح هدنلکش ررتد

 ندنسهراصع كنشماق رکش هدننزو دیدنص (دىدنقلا) و هلبا اه (ةدنقلا) و هليو کس كنون و یصف كفاق (دنفلا)ا
 رد عم یظقل دنقو ردقجهلوا رکش شمافل وا حالصا هلیلاک دارم روند ههریشیعب هلتسع نالوا دم

 ه وراد یرلکدد یتارفعز نع ددنقو ردفرصتم ندهرکص دیدنقو ردصخا هدنق هلا اهو ردهدنسهل زنم |

 را هنس ضعب قاعتم همیط هنجعا هکروند هنس هريش مزوا لوش لوق یلع ېک رج روند 4 هداب و یک سرو روند
 هروفاکو هربنع دیدنق و قتف مت هاوفا هیف لعجت ریصع وهوا ارج یا اد دنق اناقس لوقت هلو شاردشراق بوب وف ۱

 لاح یدنک كمدآ رب دیدنقو ردنارفغز ینکر یتعی رول وا لوم هلنارفعز هکروند هبیط عون ر و روند هکسم و
 (ددنقلا ژ ههجو یلع یا هددانق ىلع مالاب ءاج لا هنمورولکددانف یعج-نو-لواد رک كين لرکر وند هنناشو |

 هدننزو مظعم (دنقملازا هلاح یا هددنقو هددنقام لاق روند هناشو لاح كمدآ ر یخدو هدننزو جرز

 قوس لاق روند هئیش نالوا لوم هلا روک ذم دنق ىدا ددنتم یلصا هکهلیعض كيم (یدنقلا) و (دونقلا) را
 ءار (دنفرع) یدنل وا رکد هدهزم باب هلرسمک كفاق ( وأدنقلا إل دنقلاب الوم ناک اذا یدنقمو دونقمو دنقم |
 نب دم ندنیثدحم هل رسک كفاق (دنق) ردعضومرب هدنسیفرش طسا و هدننز و باصم (دانق) ردم وس هدناب |

 ارهاظ روند ه هیصخ هلیعط كفاق (دنقلا  ردیعسا امرخ عون رب هلیصف كفاق (عاقرلاةدنقل ردیعما یّدج كديعس
 ذفتق (دفنقلا إل ردشل وا بقلم هللا نیدنقلا وبا هلغل وا مظع یرهصخ كنيععصا ردیسهشت ندنق ردپ رعم دنک |

 (نداتلا) و هدننز و هدایع (ةدایقلا) و هلن وکسل وا وو یحف كفاق (دوقلا) نو هب یب رک هکر دتغل هدنآو هدننزوآ
 هکردهنسانعم كمکچ ندنک و ا نادا هدننزو راکذت (داوقلا) و هدننزو هدودیح (ةدودیقلا) ولت كيم

 دوقو اهقاس صیقن اداوقت و ةدودیق و ةداقمو ةدايق و ادوق دوش ةبادلا داق لاقب ردیلباقم قوس رونل وا ريبعت كم

 بوک ع لوق ىلع هلیبسح قل وا ندنراناش كلد رونا وا قالطا ءرلتآ ك ولب ر رول وا سنج مسا لوقنم ندردصم |

 قتلا یهوا ةعاجج یا لینا نم دوق ارم لاقب رول وا لعفلاب هکرونل وا قالطا هراثآ نالیدب هی ارالوب بوی وا |
 ]| پول پوط بونلوا خط هلا یش راس دوخاب هللا وص نوا رول وا ردصم تاذک دوق و بکر ال اهدواقم دقت

 یجدوبهدنن ز ولاعتفا (داشقالا) بیکتو لتکتو محیط ادا ادوق لوهجلا ءان ىلع قیقدلادیق لاق هنسانعم یتفلقمو |

 (د وقتلا) تداقناو تداتقاف ةبادلا تداتقا لا ردهنسانعم كلک هکد بولواداقنم هادو رد هنسانعم كمدب ی هناد

 هدننز ولوت(دوقلاالاهداق ینعع بالا د وق لاق رد نعضنم یربثکت نکل ردهنسانعم كمدب خد و نزول

 لوبق کد هن ادهدننزز ولاعفنا (دایقنالاژ د ووقم ودوعمهباد لاق رونده هب ادنالک هکد ەرزوا ىلصا (دووقمل الو |

 هلغل وا عیطمو مار ب ویلا ك لشکر س مدآرب و تداقناف ةبادلا "داق لاقي رونلواریبعت لک هک دب و كم دب هکر د هنسانعم كلا |

 قل وا هداشکو او لوبو لذوعضخ اذا لج را هلداقنا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلی ورفرسو عضاوتو ع وضخ |
 ریبعت یک د هکر وند همدا ید یه هاد هدنن زو نام (افلا) ع واذا قیرطلا لداقنا لوقت ردلمعتسم هتسانعم

 | هکنوزپ و هشواچو هرکسع رس هدننز و هداس ر ولکه داقو هدننز ورا وز رولکدا قو هدننز و مکررولکد وق یجب رونلوا

 ردن رابع ندنج وا یرویسناقیج یرغوط هف رط ر هکر ونل وا قالطا هنن ورب كغاط لبا ناق و رډن دانعموب ق الط ا اق

 هدنسال رت نیک او رونل وا قالطا هغاط شلیکچ یدازوا نوز وا یرغوط هنزو ر وهضرایدازوا نوزوا اهلطمو ق



 چ 1۷

 | کی هکک درناو ولو ر ناو هک ید هکنکذ یر یوا و ماتم لایک و تاجیک وا

 | هنغل هسن ور ه ودیکدیلقا هدننزوباتک (دالقلاال رر ددیلکز وک ه دیس راف هکروند هرتخنانالوایرکایکقاروا و ۱

 الف ةقا لاق روند ه هقان نوزوا یتدرک هدننزومارج (ءادلقلا ل روند هلت جوت یرلکد رو هب هیوکاضب و
 ق[ كفة( دلقلا ) روند هب هنیشک و هن زخ دوب یک دالق» هدننزو تیکس (دیلقلا) قنعلا یتیدیلقالا ةلب وطیا

 : ۱ لوق یلعر ون د هنوک كاج هاک تب ون كناج هب هسک نال وا موتور ون د هنس هلفاق هم ر یکم نالکبودیکه دج هر نیک

 ۱ ۱۳۶۱ a e ؟هلفاق ر ون د هنن وکی ت دو : راوط رب هدنوک تمرد هک كمب ر یا

 . [ هنتعاج ناسنا و ءالانم هظح یا هدلق ذخا لاقت روند هنسهصح وص قج هنل وا قسو ردندم نوک ترد یرللک

 "لک ین انترطمیا ادلق ءاعسلاانتقس لوقت روند هفغناب رومغب هعفدرب هدهتفهو روند هنلسانت تلآ نعق هادو روند

 هرزوا قل وا ذوخأم ندنسهصح وص نانل وارکذ و ردیعا باق هل وکر هبیش هب اق نانل وا ریبعت هطا وقدلق و عوبسا

 نسانعم هيلا یما اوف راربد یا دل ان الف تیطعا هدر كج ەد مدلیا ضبوفت و هلاحا یچشلا همدآ نالف

 ۳ -یلح هکرونید هدن ندرک هلی سسک كفاق (ةدالقلا) یدنل وا رکذ هکردهنسانعم هدشف هل رسک ك فاق (2 دلقلاإا

 ةنال وا هنسانعم لتفر ونلواریبعت قلن اد رکو قلنادرکر ول وا یبک كنهلابهدهنیسیالاب ب ودیا هتخموآ هلو

 2 لاق ا اا قغفاط هدالق هدننز و لعفت (دلقنلا) قنعلاف لعجام ئه و ةدالق هدلق لاقت ردذوخأم
 ثراح (ةدالقلاوذإل ردترابع ندقلآ هنن ویب یک هبنادرک هکردندن و تل کو ما راھ دداا تسیلادا ةأرملاا

 هد اک مسا نددیلقت رونید هزر كج هر وج هدالق هدنوم هدسنتز و مظعم وا یخ

 |ةدنرزومؤا ك ران دا دلت لق ویبم هن راکدروکچ هناریپ هنن وی نوچکیدلیا ق قبس یراراس هدیشوف رونلوا قالطا
 ردنطبرب (دلقمون و ردسقل كتر ندع تاداس هدنزو تسلا مظعم (بهذلادقلم زل روند هنر كتغاب 3

 هلاقراک دان هراکز ور هرکصندنمظان رول وا قالطا هراعشا لوش (رعشلادنالق)و هدنزو مع رمل اتنا دلتا

 زو لعافت « دلاقتلا و رهدلایبع قاوبلا یا هد الف و رعشلا تادلقم هنم تیش لاق ردیعج ڭێەدالق الق

 كنهزمه ( دالقالا  هن و وانت یا ءالا نودلاقت م ھ لاق ردهنسانعم کوثلتبون وص نالوا یراهصح

 یا ماع رصلا دلقا لاق رددوا AR دیلقا نالوا هنسانعم رکا هکر دهنسانعم كلبا قرغ

 سالا هد ّولقا لاقن ردهنسانعم قعصاب وق وا هدننزو زا ولجا (دا ولقالا) مساع قلغا هتاک نعپ
 ءالا دلتفا لا ردهنسانعم ى بوردلوط بولاچ هلا لا یوص هدننز و لاعتفا ( دالتقالا ]) هیشغاذا

 ىف املعجاذا ةدالف ةأرلا تدلق لوقت ردهنسانعم قعاط هدالق هننوم كمدآرب هدنن زو لیعفت (دیلقتلا)

 . ندنآ هدزجالطصا هقنع یف ةدالق لمج هک بلا هض فاذا لمعلا ىلاولا هدلف لاق ردندانعموةال ولادیلقت

 ردلمتسم هن سانعم كمروک هنسنر هنن وی كننابرق مج نوجا قلوا تعالع و رونلوا ریبعت هلا قمالوط
 تحایس وریس ههزودر هد زو دادععصا ( دادعلقالا رژ یدها-ینا لعب اش اهقنعب قلع اذا ةندبلا داق

 تدعلقا لاه ردهنسسانعم قغلقجروبق كب جاصو دالبلایف ههج و ىلع یضماذا لج راد علقا لاقت رد هنسانعم

 كم و كشت (دودصق)ردهبرقر هدرصم هل كن هم نیشو كرافاق 6 هدنشعلق ) هند وعج تدتشا اذا رعشلا

 : روند ه یرموب هیکسسوت عقاو هدنتسوا ثللاذق و یراقوب ندافق هدن هسک ایرتالوقكناسناهلبعض تلاد و یم
 لاذق و رولکدحاق یعج روند هدهنسهسکا ینعب هن رخ وم كالاذق و رولکه رب یساروا هجا هرز وایسهق رآ مدآ

 یو یرهوج ردراکیک هج موب نالواهدنراز وطقالوقدا ره ندن وب سپ روند هرب جت را و هغالوق ندنروتچ هسک |
 دج ( دما ) ردشل وا بهاذ هنسهدایز كی ید نایخنا هکر دحراش + رد هيف روظنم یا رکد هدنسهدام دق
 اا بابلانم ادق لج رلادق لاقت ردت رابع ندکلیا تلشکر س توی وط ز وس هکر د هنسانعم كالتا منتو ءاباهدننزو

 2 واربخ یف ماقا اذا لجرلادق لاق ردهنسانعم قل وام وادم و ےقم هدشیا رش لوق ىلع هدشبا ریخر و عنمتو یا اذا

 1۶ لاق رد هنسانعمقل وانیلاق ویر اقر هل وان وز وا یاد رک ل وق ىلع قل وانو ز واین د رکك مدار هلدیتعف (دمقا))
 رونید ءادق هدننّوم ردتفص ندنآ هدننزو رجا (دهالا)ل لوطی قنعلا | منه وا قنعلا لیوط ناکاذا ادق لج را

 | هدننزو لتع (دع و) هللادددشنو هلنیتعع روند هینادق و هلباه روند هدق و هدننزو لتع رونددق و هدنز وءهارج

 ]  دن ها7 و هلاد تیفخت و هلنبتض (دمقلا) ظاعنالا ددش یادم رکذ لاقن روند هرکذ نالوا ما قلا دیدش
 | (یناتمشا)و( نادمقا) وهدنزو اغ( یداماوهدننزوروبنز (د ودمقلا و هدننزو باغ( دامن )و هاد

 E | نادخو یداق و دودقو او دغ ودق لجر لاقب روند هب یشک نالوا ی لوف نامه دن داش ی و

 ( ینادقو )



 ات ات

 ی ٩۷۵ قیس

 | نرشیا شیار و هفک ن مای , هافق عفص اذا یفاثلا بابلا نم ادفق هدقق لاق ردهنسانعم قمروا هلس هنس هسک |
 ظیلغ ینو لوق یلع لوپلسو كش وک ین وی هدننزو رجا (دفقالا) لمعلا لع اذا لج رلا دفق لاق رد هنسانعم

 | یرهک وا هکروند همدآ لوشو هظیلغلاوا قنعلا یرسلا یادفقا لجر لاق روند ەق ناتا نالوا

 هیمدق رودص ىلع یثع ناک اذا دققا لجر لاش هلواررو قرهصاب یتیرلج وا كن راقهرپ لر هیکد بوش هر

 یژکا روشد همدآ نالوا هصبق یرلقمرب و یروق یرایآ و یرالا و ضرالا هابقع غلبال و عباصالا لبق نم

 دفقا ناویح و نانا هلنیتعف (دفتلا) عباصالاريصقلا نیلجر لا و نیدیلا زکلا ىا دفقا وه لاقي ردمتفص كلرایحتز

 هزوب جرا ینابط كنعسق هود دفق و دفقا ناکاذا عبارلا بابلانم ادفق ریعبلا و لجرا دفق لاقب ردهنسانعم قلوا

 ناسنا دفقو دفقا وهف یمنالا بناطا ىلا فلنالئام ناکاذا ادفقريعبلا دفق لاق ردهنسانعم قل وا لئام یرغوط ۱

 هدرظن "یداب هن دنا رظن ندنفر ط هسک ۱ هلینسح قل وا ابق یسورایاو نیا و یروق قرط هک واک دن |

 ندهل وا وللیم هرز وا یرلقنرط و بول وا تار د یو ییکب روم راوط و ردنرابع ندقلوا رون روک یسورلیا |
 دن اعمر ون وا حد هدن یاد رآتلاح و رزرو قر هصاب یوا وا كرت + هلاک ا یرهیگلب هکر دت ربع |
 دل اب معا لاش روند هغغنراص یقراص هشاب :لرهیمرویلاص یتجوا كغراص دققو ردتفص ندرلنوب دققا |

 روتتد دفع رانص قران قو هنعف راض جوا دو هدننز و ءا رعع (ءادفقلاز) هت ذع لدسیالو هتماع فلاذا

 هنا هکروند هفح راتغعط و ه هسیک نالوا ندناستحم و ندنیشیم و روند هتفالغ قلنادهمرس هلن اف (ةنادفقلا

 هدنز و لحرفس (ددعفتلا إل هربغ و رطعال مدا نم ةطدرلنا یا ةنادفتلا ف هلعج لاق راروق هنسن ىم

 روندهمدآ ولشاب كلوي لوق ىلع ولشاب یتف هدنز و ساع (دنفقلا ژ ريصف یا ددعفق ر لاق روند همدآ رودوب |

 همدآ نالوا وب یراکیک یسهلوتملروکو یم هت سکو کی عب نال وا حاولالا ی ہدنتزو لجرفس (ددنل)

 یضق كفاق ¢ دلقلا رز حاولالا يظعلا یا د دف لحر لاق رولک ن وددنفق وو یلاسو دناف یر عج روند |

 تارشلاو ءافسل | نبللا و ضوطایف ءالا دلو لاق ردهنسانعم كنهودکی زب ر یەنسسلرب هلن وکس كىا ۱
۱ 1 

 داق لاق ردهنسانعم قمراص بورو هنرزوآ هنسنر یهنسنر و هيف هعجاذا یناثلا بابلانم ادلق نطبلا یف |

 | یمدآ ر و هه ادا لبخادلق لاش نودا ندنو هدالو ردهنسانعم كک و تی وءهاولاذا "یشلایلع "یشلا |

 لاقت ردهنسانعم قمراوص داو مو "لک هنذخا اذا االف یملا تدلق لاق رد هنسانعم قت وط رتسا نوکره

 ةدیدنادلق لاق ردهنسانعم قمراص هن رزوا هنسلرپ هرکصتدکد یا هکنت تودلتف و ؛ یرومد و هاقساذا عز 98 

 هبا شلکوب (دولقلاو و دنر و زما( ) رک ساک نده چ اج دوا ر ایک دف ی  یلعاهاول واهتقراذا | ۱ ۱

 یراهنیعص دوخاب یرالت دولتم و روند هددرش قج هیلغاب هنسن دیلقو لوتفم یا دولتم و دیلق لبح لاق روند
 كنهزمه (دیلقالا  یولمیادلق و دولقمراوس لاق یک دلقر ون د هکزالب نال و شل رو ب ولیراصهرز وا یر یر |
 هد راصب كفل وم » هنسانعم حاتفم روند هزنخنا و روند هغل هسفورب یرلکدر و هنن ورب كنهقان شکر س هل یک |
 هنم و یکربکاذمو هاشم و نساحم و عالم رولک دیلاقم هرزوا سابق ريغ یعجج ردي زەم یسرافدیلکروک هنا |
 قرلوآ هص وص تغل هرز وا كند ها ید دلقم و دالقم هدا روب نکل ةي الا تا وعسل ادیلاقم ەل چ یلاعت هلوق |

 هکرد جزم و + ردرلبهاذ اک | نیرسفم کا هکهتن ردشملا سر هرزوا قلوا یعجج لدالقم دیلاسقم لکا تبث ۱

 موس ص هد واضم ردت رابع ند هضابف ورخ ردن رشازخدا م ندض راو تا وم دبلاقن هدهروک تی

 ندهروک ذم دیلاقم هن راترضح مزاسلا و ءولصلا هيلع مان | رحم هنع هللایضر نافع ترضعح هرزوا یعیدل وا|

 رخالاو لوالاوه هل الا ة وقالو لوحالو هللا رفغتساو هدمح و هللا ناو رکا هلن و ناله ار هدنراکدلیالاّوس |
 تموادماک | ینعی رایدلیا باوجود رد رل هلک هک ر دق “یش لک ىلع وه و تیم و یبحربلنا هدب نطابلاو رهاظلاو |

 تبوراص ی د زغآ كن دیس امرخ دیلقاو + یهتا رایدروب رول وا رهظم هنضبف و ريخ كنيضر او تاوع ندا |

 جوا CT یراکدروگ هنن ور كنه ود هکر وند هلت شلزود ندجوت و روند هدرش یراقدلغاب ۱

 دالفا یعج هنسانعم قنع روند هندرک دیلقا و رازدنادن ید هنسهقلح ه وک هجڅاکو راردنا دنن هناا

 یدنل وا رک ذ هیدن روند ها یک د لقا هدران و هدشزوربم ( دلقلا و هدنزو حاتفم (دالتلارولک

 یانعم و ید وا ناب ةد نتوک ما تیآ کت رونل وا قالطا هب هن زخ دالقم و رولک دیلاقم و دلاقم یراعج |

 رارید هدیلاتمو هدلاقم تقاض هدر كجهد یدل وا ددشو كنت تیاغب یروما كمدآ نالف هکردندل وا

 ناعم هال روند هه روط و هنسانعمءام و روند هاق اهلطم هدننز و رم دلقم و هنسانعم هر وما هيلع تقاض



 لطم

 هوا اس هود کردم رد کر لو رس ةالطا هان هدعب ردق هنر و هنسهبترم نوا

 ۱ ۳۳ ینثورولوا فلا هرانآ یلوق كفل ومسپ +زغل وا قالطاد وعف هصولق و رونل وا قالطا لج هدعب ردق هګ را و هنس هبن رم

 تار )تاس لی رون د هنکش وکه ود قلطمد وعقو رده ودشمریکه ب یجب وک ینشایشب
 هدعق و هلنیتعف ر واک ت ادعق یعج هنسانعم راج ر ونل وا قالطا هکشا هدعق وردفدا مهدل وا یانعم هل اد وعقهدننز ودع

 هدننزو لاعتفا (داعتقالاهنسانعم لحر رون وا قالطا هننالاپ كن ه اد و هنسانعمج رس رونلوا قالطا هن رکا كتآ

 [ هدننز وربما(دیعقلا )ةدعقهذحا اذا ىعارلا هدعتقا لاقت ر رد هنسانعم كم دا یس ود شيا ینعی هدعق ین رب كنه ود ناب وچ

 رود نالی ریو روا کرج شعداوهتسمجرد چرا بولزاود زونهیرادانق

 | هل لدیعق كراب عو رذب وصنم هلیس هلك عسقا ردقم ىظفل كديعق و رد نيم برعلا نيب وب و كيباب یا اذك نلعفتل ديعق
 : مق با وجار زرد نعت یعاحزتسا و فاطعتسا هکلب رداکد عمق ران وہ رد هل رسکو یحف كفاق هکیرالوق هللا لدعقو

 تلا كترع هکی کی رال وق هللا رع راب ع رد راب وصنمردصم عقا و هدنعق وم لعف رانو هکلب رد رلاکد باح هللا
 کم د نوسلیا ناسحارع نوزوا اکس یلاعتقح مردا زابن لیوط رع ندهللا کس سن و
 نعالكنالاعتقحانعمو وردهدن کبس كظفح نا هللا تل أس هل ر دقت هللا دعق یرال ود لا ا دعق و هتل دبعق

 البا هجرت هروب هدماقموب زد هنسانعمنابهکت و ظفاح دصق هداروا کرد ذوخأم ندنش رشلوق و6 دیعق اما

 عفو سنکی و هللا لدعف و هدنرورم رطس دنچو ردموسم هدن ورد كنضعب و هدنشماه كنه ضب
 | عقا و یترابع یوحن لک بحاص وه یذلا كبحاصب هانعموا كيلع هلظفحم كعمدعاق هلاک يق و هللا كتدشن

 دا راسو رهنم و ساسا هکیدلاق رد ےسق یموهفم و بويا وا باوج ید هدیناث لوف ارز ردفلاخم هل وا لوق
 وج مدع ییفیدل وا فاطعتساا وا لوق ید فل وم هکهتن ردنیم نالوا نراقمها وج هرزوا یغیدنل وا طاستسا
 اب وهسارهاظ ردمزال یرکذ تاوح هتبلا هدا لوق سد ردلکد نيم نال وا درج نداوج و رد شما لیلعت هلا

 :سد ردموسم هلت رابع كيناال هدره نهو لعفاال لدیعقو هللا لدعق هدساسا هلج زا رد حس تاطقس

 ماکس ه العا و چا تاد نوا لرظان وراح حاطم هکرارسا عیج دوخاب كمدمه كنس امادیلوص و

 ا تاو نوچ یاعت یراب نالوا فصتم هلا هروک ذم تفص دوخاب یکدعا ینوش الثم

 وق هکردشعدیف اریسلا دیعسوا و رد راب وصنم هلارمط م لعف هدران و هرزوا هروک ذم هجو رول وا كعد
 اقهکردیکبس ادیعقو ادعف ذخْأتف ما ودلاو توشلاب هاا كفصو یا هللادعق كتلأس یصض و عجرم

 ۳ روند هدیص لوشو ردربارب ینومو رک ذمو یعجو درفم كنو و ردلمعتسم هنسانعم نابهکن و ظفاح

 وا قالطا هنسهح وز كنیشک هدننزو هدیعس ( ةدیعَلا ل رديلباقم عا هبلیا ر وهظ ندنفرط ۳

 مدیر ها هیرزوا ثنآ ی < ی روس 2 ویسی ORNS ھ

 3 ۳۳ ۱۳ رز راذآ هدعقت لا ۳ ها ا ندنشیا

 رک یکدعقم جدو هدننز و حرحدم ( ددعتلا ) هبلط كرت ینعب هبلطب ل اذا مالا نع دعقت لاق ردلهعتسم

 ةدعقملا) روند هنشوف سکر ک شاونو یرلکلی بونل وا دیص هللا همعط كان رهزو روند هنسبرواب
 شه وا كرت هلکماللا روهظ ییوص هکروند هی وق لوشو روند ه هرصوف شل روا ندنغا رییامرخ هدننزو
 هکر درضشرب ندنراجشا هیداب هدننزو نامرکم ( نادعقلا  اهژام طبن لف ترفح دق تناک اذا ةدعقم ب لاق
 4 اید ادا هد لاق ERE كلیا تمدخ ةمدارب یک داعقا دوب هدننزو لیعفت (ديعفتلا إل زف وا یعر

 لالنعفا (دادنعقالا) بسلا هافک اذا هابا دعق لاق ردهنسانعم كلا هراداو تب ۇر ىنس ەم و تنوم كمدآر و
 كمدرب لوکس كاف و یصق ات (دفقلا ) ماقا اذا | ناکماب د ددنعفا ا لاق رد هنسانعم قاوا قم هدریرپ هدننزوا



Feسی ۱۷۳  

 هکر دعا هتسکر هدفلس دعقم و ردراشطلا صیصتت هلیفالتخا و عیونت كنضو عو صیصخ هلماک رحم ىدا

 هنشوق سکر کل وشو روندهنسب رواب كشوق یراکد د سکر ک ینیعب رسندعتمو یدبا كمرب كلب ءرلق وا یتعنص
 | بویلوا نیقتاب هکر ون د هنس هم نوتاخهزان لوشو هلوا شو یراکلی تونل وادیص هلبا همعط لات رهزرب هکروند

 | فنالا دعقم و نت مل دهان یا دعقم ید لاق ردد رخ ام رها آو ارهاظ هاکلک هدهنسانعم هماقا داعقا هل وا ققلاق

 |( تادعقلا إل ةعس هرم یف تناکاذا فنالا دعقم لجر لاقب روند هب یثک نالوا شیکک یرلکیلد كنن ران ورب
 | كنشوق قلترغبو عدافضلا یا تادعقملا ىنترهسا لوقت هنسانعم عدافض روند هو هغبروق هدنزو تامزکما

 ۱ روشت لا لوق ىلع رونل وا قالطا هننادف امرخ شلاب دزوا (دعاقلا» روند هن رایر وای شمالتساپ هجا نوه

 | واول هلناب وبح دعاق و ديلا اهانت ىتلا لیلا یه وا عذج اهل راصاذادعاق ةليسف لا روند هنحاغا امرخ نالوا

 e ادعاقة اما لاقب رونل وا قالطا ه وناجح شلاق ند هيج وز هلماعم و ندضبح ونددل وو رونلواقالطا ا

 4 ال هک حانج "نملع سیافاح کن نوجر ال ین اللاءاسنلا نمدعاوقلاو  وبشا هکر د جرم ج وزلا و ضیا ودلول ا نع 1

 سیلیف یتعپ هیف ءافلاو هرکصندکدلیا ریسفت هلت رابع لم ماو ضیا نع ندعق یتاللا اعلا یواضب یتسهعرک [
 0 یمانعمث ودح ل وا لوق سر ردشلنا لیلعت یل وخد ءاف هل رابع هاهفص ول وا یتاللا نعم دعاوقلا ق ماللانال

 هعض س هدقدنل وا دارم یسانعم ث ودح هکهت ردم زال قل وایعج كنهدعاق دعاوق هروک اکا رول وا بم هنغیدنل وآ |

 ۱ | ىكى رە رفاکلا نمّولا زلوا لوصومیسا هکر دهر وکه نغیدغا وادا رع یسانعم تودح یناتلوقو هاه رار د

 جدوه هکرونل وای داطاهخ ایا یروفراترد لوشحدوهلا دعا وف و یکه م اقوعاوق ردیعج كنهدعاق (دعا واز 0

 | رونل وا قالطا همدآز جام هلن وکس كنسع و یرسسک و یعكفاق 6 "یدعقلا )ر ونلق ةراوتسا وپیکرت هن رارزوا كرلنا |

 | دمدآ نالوا هاب الاب رق هنرک 7 دج هدننزو بسا دیعس ( بسا دیعق و زحاع یا یدعفو یدعف لحر لاق

 دع او هدننز وذفنق (ددعقلا) زول وازآ یسهطسا و هنسالعا دج هل وا ندن رم یرارد هکر ونا وا قالطا |

  لج رلاق ردهتسانعم بسللا دیعق هدرلنو هدناز ور وز (دودعقلا و هدننزو دجا (دعقالا) و هدننز و بدنج |

 | یلعا دنس هلتبسانمو کرد جرم + رک الا دانم. هاب الا بیرق یا دودعقو دعا و ددو .ددیشو بیا
 نلک هدنرلهنایم دز الثم رک دج هدبسن هرزوا روک ذم هج و رونل وا قالطا دانسالادیعق هلاع نالوا یحاص ًا

 ندنرلهطسا و نال وا لصوم هن رالعا دج لر ریاس هل رانا لصاحدل و هدنرارج رخآ و بول وا ندنم رم یرادادجآ

 ءاللادنع یلعا دنس و رول وا هعهروب ید یحاص یلعا دنس كلذک رول وا برقا ندرانآ هلغل وا زآ یسهطسا و كن ۱

 رارول وا تبلت رخ ینتشمرفس و ریسه هدیمب دالبنوجم | یلیصع لعا دنس ءالع فالسا هيلع ءان رد وربتعم تیاغب

 هةبفوت و رفس هناتسب ع و زاج نوجا یلیصحالعا دنس نکیا لئا هب همانتزاجا ندهدیدع "هدناسا ځد ریقف وب یدنا

 م رک ینهدم همانن زاحا راس كلذ ىلع هّلدمما ردشل وا سیم رفظ ه زولطم نالوا زمه اولد وریندهدندمتدمیلاعت

 نالوا لوا دتم ءالعلانبب الاح و رول وا یبتنم هلبا هطسا و ج وا زوت وا هن راتمضح س و هيلع هللا یلص ملاع هحولرس

 یر رفماماوب ورول وا لصتم هلا هطساو یتلانوا هدزمهموقم منت زاجا نالوا لس ییالعا دنسو ردبنرموب
 قرف زو ینأغ رفلا مع رکلادبع ج هد هج رد یګ زکس هلجزا ردیوتح یماظع ماشم رهن ندن رع هکردقنرط

 هللاذدج ر ردشلوا ر هنس ج وا قرفزو یتالتلناراع نن یبح نالو هددبن رم یھت وا تذکر دشلو ری هنس

 "دض هلفغل وا قالطا ه هسک نالوا ءابالا دیعپ هنسالعا دج هدنزو ذفتق ( ددعق ) و یهتا هاشمو یش یلع |

 زونل وا قالطا هصح هیام ورف وے نالوادعات ندنراکم بول وا ققروقوهبلادیعبلایا ددعق لج لا رول وا

 (یدععلا) رونل وا قالطا هب هسک لماخ نالوا ترهش ینو مان یو مراکلا نع دعات ےل نابج یا ددعتوهلاق

 هلبنوکس كيج و یرسکو یعض كداض (یعجضلا )و هلبنوکس كرانیعو یرسکو یعط كرافاق ( هیدعقلا ) وا
 هلی بور وت وا تقوا هدنن ز وهزم هلبعص لداض و كفا ةعحصلا )لو دعا ژ و زع د هیع هلی ااه هدنو و |

 دوعلا ریثکیا ةعجطةدعق و یجصض و ةيدعف و"یدعف لجر لاق رونل وا قالطا هب یثک لهاک و لبنت ندا نآرذک |

 هارو هار وا بوناکا نوچلا یتجاحره هکروند هنسهود شيا كنابوچ هدننزو روبص (دوعتل) عاجطضالاو

 هل رسک فاقر ولکنادعق و هلذیتعص رولکهدعق و ر ولکه دعقا ی عج راردتخراکاهدیسراردنرابع ند هود یغیدنلاوق

 ند و هنتیحالص ه وکر ادت | هکر دق ها وا غلاب هنس هبت رعییث ر ون دءرکب و ص ولقندنمق هوددوعقو رواکدباءق و |

 تاهما ردق هو غلابهنس هنر یر وند هود یشید ج نالوا خاص هب وکر هد |سولفو وو 9

 حاص هبوک رءادت | هکر ده ود یشید لوش ص واق هکر دم وس رم هلهج وون هرز وا قل وا لباقم هدوعق صولق هراس |

(۸۵) 2 

 ل

| 

0 



۳ 

 | قمروتوا ندنرزوا قابا دوعق لوقیلغ رد کیش سولج قن اد نجر ردصم هکه لبق تو كيم
 هروکه ینا وه یعاشآند راقو هر وکه ل وا لوق ردت رابع ندقمر و وا ب وقلاق ن کیا هدهدج«دوخاب کر وتاب سولجو |

 ۰ ابتلا نم 3 سلجاذا SN Ea SIOR رول وا E ناديا |

۱۳ ۱ 0 RSL 

 | اذا ةلضلا تدعق لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلاق شوب هنسرپ وا بوتوط هویم هنسرب یجاغا امرخو تج اذا ۴

 9 ف دعو لاق  رونل وا لامعتسا هنسانعم كقت یحوک هنساتمه یړنکه دتموصخ و كنج مدآ رو یرخا لیح لو دنس|

 لاق رول وا لابعتسا هنسانعم تاب" : هثیهت ننارفا نوچما كنج هسکر و ردنوجما 4 دعت اب هدارو هقاطا ادا هن ره |
 قاسیا عذج اهل راصاذا ةليسفلا تدعق لا , ردلعتسمهنسانعم قلغاب هلدز وا نادف و اهنارقا اهل ابهاذا ترفگلدعق | ۱

 ادم واب اذا ةأ رلا تدعف لاق ردلمعتسم هنسانعم قلاق ند هيج وز *هلماعمو ندضبح و دلو نوتاخو |

 هس : لافا یم هلک دعقو تمآ اذا را تدعق لاقب رد هنسانعن هما قلوا لوط نوتاخ دوعقو رکذ یس اک

 6 رلوایتغاجم ینعب ت راص یا ةبرح ام کت دعق تح هترفش دّدح لاق هنمو رونلوا لامعتسا هنسانعم
 هل كمو 4 رباط ع رلا ربصتالیا رلا هب ریطت دعقنال كول نولوه هنم و یدلوا یاب قارزم هک بوک |

 "امدآنروتوا و ادعاق هل هجاذا هدعقا لاق رد هنسانعم قر وت وا هلن رسک كنهزمه (داعقالا )ردن وصنم هلیس هک ظقخا

 ۱ دعق قالاق رد هنسانعم كلنا كر دم وا بوزاق بيرق هنزو رب بویمرا و ه وص لوق ىلع قمزاق یوق ردق یو

 کروم وا لامعتسا هنسانعم كلتا تمدخ همدآ رب و ءالاا هتنب مو ضرالا هج ویلع اهکر وا ةدعقردقاهرفحاذا ربا

 .هنسسانعم كلنا هرادا و بسک یدنک ینتنؤمو هتفن كمدآرب و همدخ اذا انالف دعقا لاق ردا داعقا یم ود انعم

 ۳ وب سپ هماقا یا هدعقا لاق رولکهد هنسانعم هماقآ داعقا هکر ردح راش × بسکلا ءافک اذا هاب دعقا لاق ردلمعتس |

 اعقم و دعقم و یدنل وا رک د هکرد ردصم هلبصف كنىع و كيم (دعتلال رول وا ندنسسانعم مایق ناسنل وا |

 وا رببعت هلا شروت وا ندنآ هدزعناسل ردع ون ءان هلب رم دک كفاق (ةدعقلا روند هرب نوه واک اوا |

 6ا دعا هدنقز نرریماوا یک نش وروت وا ولآ نعي بدلا ةدعق دعش لاق و ةدعقلا نسح وه

 !لوط هدساسا نکل رونل واریبعترب یفچ روت وا مدآر و قلتمزون وا کون دهرادقمییدلبآذشا ندناکم

 رب هدعقو ردز اجهدهلیعت كفاق هدانعمو و یدنل وا هجرت یتیم اک | هروکذم قب هلغلوا سس هل رابع
 وه 3 روس یمجو درو یتومورکذ رضا ان کر وال هلو نیا دلت رکص

 2 وش هکر دیعما هل رهشرب ند هی رعروهش هل رکو یف كفاق (ةدعتلا وذ) هدلو رخآی ا هتدعق

 ۱ هلکنآ یتیم هن زالغا د وعق ندلادج و رفس رابع هدنل ولح روکذ مرهش ردندمرح

 نبرد دوعق ندنرصن هنبرلترضح هجو هللا مرک یلع ماما روند هجراوخ هلنیتصف ( دعقلا ) روند
 ۳ از دنا ندج راوخ دعف هدساسا + رون دیدعق هندنا غابنا هن رابهذم و یآر كنهفناط لوا و یدنلواقالطا

 هدا ماو نیطالس ناوي دو رفد دعقو رلیدتا ه راح هن و رایدت | ترصن هن هب ىلع ماما هکردموس رم هرزوا

 ندنسهمز یرکسع و هاپس هکرونل وا قالطا هتعاجب نايل وا فظ ومو راوخ هفولع ینعب نایلوا یرلعهرو

 ۱3 3۳ ا را نیک هداهجو ارضو هلق و برحو مھل ناویال یادعقموق لا ردرنل وا

 رسک د كناسلارول وا درفم دعق و یکم داخو مدخ ردیعج كدعاقدعق هدرلنوب لاتقلایلا نوضع الیا دعق موق لاق

 هفریعبلا فیظ و ف لاق روند هغلوا تالکش وکو تالتسس هدنرلکک كلب كنهود و رونل وا قالطا هنسهر وذاقو

 لب روند 4 هچلاقو یک هفح و جد وه ردیعما بکر م هل وکر صوصخ هناو سن اف دیتا ایا یا

 وو یدعقا ذن اب ة ول هراد لاق , زدکع دیزق قلاقروت وا رونل واقالطا 4 هب راج (یعوف ویدعقاةن ال هنسانعم

 ۳ لاذاعم هکر ون د هنتلع كلمرتوکی رد وا سا هل ربك ك نزم زه (داعقالا)و هدننزو بارض داعش ةمالابیا

 ضس ر هلي كنء زم داعقا و داعقو هدعقدءاد یا داغقا و داعق هب لاق ردردصم لصالا ف داعقا ر وقیلآ ندنکرح |

 | قم ركم(دعقلا) ردنا لئام هری هلفضاب یهود بول وا ضرام هن راتا ابق نال وا هدنسهسکآ یرلقلب وا كنءود هکر ددا |
۱ 

 | لکوهو دعقمرعش لاق هلوا شم وا ص قن ین و هلتیستلعرب ندنض ورع كتيب لوق یلع هلوا عقا و فاح ز هدنتب ره |

 Yr ے دخ ور بک ی ژک نکرد لیلخ ماما لالو کرد اش + وق هض ورع نم تصقناموا فاس هبف تب

 ) یداعقا (



 لادتعا یکدصق هدننز و لاعتفا (داصتق الا ردشلبا هثطخت یرا هەن راس حراش » هرمسقاذا رمالایلع االف دصق

 مدع طرفا دض ممالایندصتقا لاق ردنا دصف یتسار هرهدتبلا هسکنال وا لدتعم ردهنسانعم كلا تکرح هرزوا

 لا ردهنسانعم كلتا هلاطا هلا لص و هن رب یر ینایا هدنسهموطظنم دناصق عاش داصتقا و ر ولکم زال هکوب طب رفت

 هلو یریا هل یدوجو هدنزو مظعم (دصل )و هدننزو ردتقم ( دصتعلا ) دناصتلا لع لصا واذا عاشلا دصتقا

 ردهنسانعم قمریق ندنفصن دوخاب قمربق ی هنسنرب یکد صق هدننز و لیعفت ( دیصقتلا إل روند همدآ نالوا هجا

 خرلا دصقنا لاقب ردهنسانعم قلربق هنتسنر (دصقلا) و (داصقنالا) فصنلاب وا هرمسک ادا "یشلا دصق لاق |

 دصق و رد رص یرلکددد ینکین ناجی و یجاغا یتوثاکردبا جوخ هدف و ا

 عوج روند هغلجآ دصقو رونلوا قالطا هن راد قشموب هزاتو رت كرلجاغا هلوقموب طلا و یطرالاو ج وعلا ۱

 ولنکیره لوق ىلع د هنسفلج روموط كن راکپچ هدنمسوم زوک كن راجاغا هشيم یریا ولنکیت یک نالیفم و هتساتع |
 ردهنسانعم كمروم هدننز و هداعس (ةداضقلا ) روند هنسللا روهظ كنتابن هدنیح ییدل وا تبان ادتا كجاقا |

 هب هچراب رب ند هنسن نلیربق هلب رسک كفاق ( ةدصقلا ) نفس اذا سمانا باسبلا نم ةداصق ریعبلا دصق لاق |
 (داصفالا )ل و هدشزو ریما (دیصلا) و هدشزو فتک (دصقلا  هدشزو بنع رولک دصق یعجج روید"

 هدارو هکر د د حراش * سسکتم یا داصقا و ديصقو دصف خر لا روند هئیش قیربق هلیحصف كن هزم |

 ردعچ نالوا غوصم هلتبسن هنسازجا هدندنمرازاسو ردننازو نالکهرزوا یزو عج شفخالادنع دات

 ۱ مات نیا رطش هک رونلواقالطا هرعش لوش دیصف و + یبتنا رد دملیوب یخد رانشعا ردقو قالقا بو |
 ءاهءا رعشلا نیب الاح هلوا هداب ز دو تس تلا نوا لوق ىلع هلوا هداب ز ندنآو تس ج وا و تول 8

 هنیفس و نیغ ردیسنج عج كن هدیصق دیصق هرز وا یلوق یرهوج نکل رد رکدتا ریبعت هدصق ها

 ۱ "هلصاوم نانل وا رک ذردشفآ وا قالطا ءدیصق هلغا وا ردادصق دوضقمر لارو نمرعش ماش کرد + ۶

 لع و مقتسم عبط عبط هکیدلاق ردشمتا ناب هس روب رایعم بحاص هکەت رد یتبم هدصقم لوا خد یمانعم تاب

 لاک كعبط هلفلوا ندروعش رد هنسانعم ع کز رد رعنش هن وزوم رثا نالوا لصاح ندنعاقجا عوق ضو |

 1 نف یک میراث سیم هربظن یوئثم درفم هعطق یعابر تب ردراو یعاونا لرعشو ردلیلد هنسلوا یلخدم
 یدب هدندنع ءایدا کا ردنانل وا مظن هلا مزام دصق هکردهدیصق یرب رانو ردف ورعم تانسحم نالوا هدعید |

 لاقا هما رم هکر رکو رو وا لزغت هدنلالخ بیرق هرخا وا دوخا هدنعلطم اضعبو رونل وا قالطا ه هدایز ندتس
 رکا رایا امد هرکص ردا داربا هدنآ یصلخت عاش کات هرکصندنآ ردت رب دیفم ییانعم ندا ادیب تبسانم هکلیا |

 نالوا هیلع انبم دیصقلا تیب و روند عطقم هنن رخآ لاردنا داربا هدنرخآ دوخاب هدنساننا هسیا راو یخ ات |
 تد رول وا رب هدهدیصق » ردراشعد هکهت رول وا نیشنلد هلفداصت هعبط تدوج و نیکنر ند هراس تای کرد |

 زوم هل هکر ون د هننال وا نود ند ز وم" لوق ىلع نيم“ یا دیصق علاق روند هکلیازومدیصقو یہتتا » نوعضملاردا ]

 یلکیلیا و سباب یا دیصق م لاق روند هنا شم روق و ےک یادیصق م ظعلاق رون د هکیکیلکیلباوردینالواقیرآ هو

 لاعاو روند هک روا زوم و هنسانعم اصع روند هکنکد و قن اه نام یا دیصق ةقان لا روند هن هقان زوم |

 روبص (دوصقلا) دوج حیا دیصق رعش لاقب روند هرعش ه یک اب و نیتم شغل وا بیذپتو خفن  هلت ورو رکف

 لوزهلا قوف و ینعی هنودوا نیعسیا دوصق لا روند هننالوا لدتعم لوق یلع هکیلیا زوم یدوب .دننزو |
 | قوا نالبئآ هلبرسسک ك نە زمه (داصقالا) روند هکنکد و هبهقان زوم” یلکیلیا دوب هدننزو هنیفس 2 :دیصلا) |

 هناکم لتتف باصا اذا مهسلا دصقا لاق رد هنسانعم كلعا كاله هدنرب بویغادلق نامه یصصم ینیدنقوط
 هنعط اذا انالف دصقا لا رد هنسانعم قمروا ًاطخالب هلقارزم یب هکر داصقا و مهسلا هدصقا ساسالاف 0 ۱

 هتلتفف هتغدلاذا ةا هتدصقا لا رد هنسانعم كلنا لاله یعفد یک یغبدقوص ییهسکرب نالب و هّتطخح ف

 رکم (دصقلا) رولیصاب هن راقالوق هکردیسا افت و خاد هن وکر صوصخت رزومق هود هدننزو همظعم (ټ تا
 NE A شلیا تافو روفلا یلع بول وا هتسخ هکر وند همدا لوش هدننزو |

 | بحت همان ةيظع ىا ةدصقم ةأرما لاق هلوا ردا كانم یعدآ لروکره هلغلوارفاوو "ماتیمادنا و مظع یدوجو
 | بیرف (دصاقلا ۶ رصقلا ىلا ىتلا ىا ةدصقم ةأرما لاقي روند هنوتاخ نالواریصق هجرادتمر یو ودحا لک |

 ةدصاق ةلبل ءاملا نيب و انس راب معو ردوا ندنسانعم لادتعا بیرق یا دصاق رفس لاق ردلمتسم هنتسانعم

 (دععلا) و هلبص كفاق (دوعتلا ) ردکعد راو دفاسم تال همك رب زسلعتو ؤطإ ههنسانعم ریسلا ةنیه اربد |



 یک ۱۷. بس ۱ ۱
 | خدو هلیعم كفات (ةدودرلا)ههجو ىلع یا هددرق ىلع تیداپ اج لاق رد هنسانعم هقرط و بولسا و هجو

 ةدودرف)و روند هنر نالوا عفت رم كنس هق را كن هاد( رهظلاةد ود رف )و ر دیم "| عض ومر و رون د هض را عفت رم
 هدحو هتدش ىف ىا ءاتشلا ةدودرق ىفةلحرلا هذهام لوقت ردن رابع ندنندحو تّدش كنم“ وم شيق (ءاتشلا

 . [ كنهناد و مالكلا بلص یا ةدیدرف لجر لاق رونید همدآ مالکلا بلص ولزوس كب ھل رسک ك فاق (ةددرقلا)

 . ] هثشاب كناسنا و رک ذیساک ردهنسانعم هدد رکو رول وا فلاخم هننکنر لصا هکروند هطخ ینالوط نالوا هدنترص

 ]  هدر نا هر زج هدنز و یرکس (یدرق) ردعضومرب هدننز ورفز (درقلروندهنسهبت كغاط و رونل وا قالطا | ۱
 تدم هلنیتحف (در ةوذ) رددآ وصر هدننیب هرقل ندعم هلبا زجاح هدننزو هب رع (ةیدرقلا) ردیدآ عضومر

 ندا رنک هوا یر یر لاناص تل رٹترضح سو هل ها یلص مرکا ین : هدن آ ردعضومرپ هدنب رق

 .هدننزو رفعج (دص رقلا))ردف ورعم درفیذ "هوزغ رلیدلیاازغ هن رارزوا هلن رل لوا رادربخ هدنر لک لا هراغا هشاطرب

 الط هلی سیدنکه دننزو رفعج (دمرقلا)) رونید هفک دیسرفهنسانمم یرصق ردیسیربا كنامص هکروید هکیبک
 هرکصن» "دشپ مامت هدشتآ رول وا یراق رای اجناج هکر وند هشاطعونرب ویکچ رکو نارفعز روند هثیشنالوا رونلوا
 فزخ هکردیعما رج دعرق و رد رمسفم هللا شاط یراق دباب جرکوب هده راس تاهما راردباان هينا هلکنآ

 ؟ كفاة(دیمرقلا لرد. دآ عضوم ربدمرف و ردریسفت فطع یلوق رج الو كفل وم + رونل واریبعت هلغوط هدیکرت
 وند هزب راک ك وپ شلپاب ندهلغ وط هکر د هنسانعم هن د را دیمرق و رون د ید دیم رک دیکرت روند ه هلغوط یدوب

 ماناضغ هدننز و روبنز(دومرتلا) ردیف هبدرا هب ورادوخاب روند هنسیشید كنسي غاط هکردهنسانعم هب وراو

 وزا ا هم قد هجرحد (ةدمرلاز روند هنککرا كنسي غاطو روند هنشع لرش

 طم رقاذا ىشملا ف دمرف و باتکلا دمرق لاقب ردترابع ندکع رو قره |قیص قیص یرلعدآ و قمزاب قیص قیص

 نارفعزاا هبشب یلطم یا دمرقم بوث لاق روند هز شاروس الط یمهلوقم نارفعز هدننزو حرحدم (دم رلا)

 راس اوا رج الاب "بم یادم رقمءان لاق روند هنان شلپاپ هلب اروک ذم رج یربکدید دمرق دوخاب هللا هلغوط و

 ر یاد ولناح ولتا هدننزو ذفنق (دهرقلا) لام فرمشم یا دمرقم ءان لاق روند هان یلامو دنلب و دمرتلاب ینعب
 | رکذ هکر دیفدا مو هدنن ز ودیهارف (دیهارقلا )صخر معان رات یادهرف مالغ لاق رون د هناوجهزان لزان و

 | موهدننزو دصق هلا هم یاز(دزقلا )ر ديما یردب كلریثک ن دنیعبات عابنا هله كوا و و كنار <ءادنو راق)
 و ۍوقو نبلاق ینوی هدننزو لوثق هلددشت كلاد و یرسک كفاق ( توسقلا) هدصق ینعم ادزق هدزق لاق

 E دز و للعف کهلبصف كنابو یمض كفاق(دنبسف ) یوقلا ةبقرلا ظيلغلا یا دوسق لجر لاقت روند ه هسک نالوا |

 4 رد رعم یسراف دنبسکوب هدمدنع منبرایدلیا یدصت دن اچ رویا کاور دا یو هحرک تفل لها

 ۱ وا بز دنبسق هلا هج نیش (دنیشقلا ) روند نور برن وکار دوش از ضیح كران واخ

لج ر لاق هلاه رون د هدنبشق هدشؤم روند همدآ ےظع یتدرک و لیو | ۱
 شو ی م لیوط یا بنیشف 

 هلی امرخو هلبا قبوس یغایهرک دوخاب قایق هل رسک كفاق (ةدشتلا ردب ّرعم ندرخآ تغل ج دوب ارهاظ ةدنبشق ۱
 هتف ويو ردیدآ تابن ولدوس عونر هدشقو روند هب یدنکو چ یک هصوپ نک وچ هندید هدقدل وا اولح بونل وا رحط

 هدننز و طشک (دشلا) ردفدا رم هدل وا یانعم هلا هدشف هلیع كفاق (ةداشتلا) روند هنغاب هرک دوخاب هغایق
 ۱ متر هطشک اذا هدشف لاق ردهنسانعم قجآ ی یشلوا بود هلا زا ندن رز والرخآ ی شی هنسنر هکر دیفدا رو

 عمو لصالا یف هکرد حراش * ردهنسانعم قیرط تماقتسا قلوا یرغوط لوب هلبنوکس ءلداص و یحق كفاق
 هندصقم او تکاب رک ےقتسسم یادصق لیبس لاقب ردشغ وا لامعتسا قرهل وا فص و هدعب زد ردصم

 هب هنسفر و دقعا ادا هيلا دصق لاق ردهنسانعم كمعا داقعا وه لب سلادصق هللا یلعو ۴ یلاعت لوق هنمو ردنا دصق
 تکرح هنالدتعمو ها اذا ىناشلا بابلا نم ادصق هبلا و هلو هدصق لاقي ردهنسانعم كللا كنهآو مزعو هجون
 E طرفا دض مالا یف دصف لا زد هنسانعم كتا تداحت ندطارفا بودا تیاعر هلاح طس و هدشیا رب یتعب كما

 19 كل هلاطا هلتلصا وم هن ر یرب یا هدنیظن هموظنم دیاصق صاشو طسسوتلاب یضرو دا هيف زواج: مل یا |

 3  لدتعم نالوا ؛لرهحمیا ه و دنمونت هن رول وا فص و دص و دناصقلا لع لصاو اذا یاشلا دصق لاش رد هنسانعم

 3 هی ول واز کل ردهنسانعم قمربف یشرب و لیلضبال و مس سیل یا دصق لجر لاقن رونی هب یثک ی دوجو |

 ` | لدع و فصللاب وا ناکه جو یاب ه نیک ناو هلا دصق لاق ردصوص# هفمریق ندنسب راب لوق یلع نوسل وا | |

 الاغ A ارج و روز هدننخ هدامر هل هکر يالدم اذا لجرا دصق لاق ا ثكا دادو |

 (دسق)



 سی 1۱4 زوج

 ید هدنزدلک وهو کوول ثالذک نسربد جاو تبتک.لثم نسردنا ددشم ثاسرلبق مسا یتسهلک دقرک |

 سا هلفمال وا لبلد هن راقدل وا صقان یکم دو دب یرارخآ ینعی هنصقن كنهروب نم فورح اربز ردە توب لاح |

 هلنیتصف (درقلا)) رول وا بجا و كلا ماندا بولیق هدایز فرحرب ندنراسنج یدنک هن رارخآ هدلاح یراقدلوا |
 یدرفم رول وا نمار هشيا هکرونبد هنن البآ بویغل وا لوبق ندنکلتکو انف لوق ىلع هنستنلوب كنيغاب و تکو |

 أ نوتاخ نادان لوا یتعب + ةدرقدحب زت إف ةرخاب لزغلا ىلع تّع + لثملاهنمو ردکعد هراب رب ندنآ هکه باه ردهدرق

 لو هدنرانغب هرب وکه لکلک هن رطاخ یغیدل وا یضتتم لاح رهب بول وا علطم هنم وزا كنض وصخ كمريكا راک ماحتا
 یداراو یتعس و هغلو لو العا هسیا ندنمدقم یدلشاب هکمرکآ بوروشود هلم اب بویموق ییرابتنغآر یغاب و

 رونل وا برض هدنتح هسک نالوا هدندیق یلط ثوفلا دعب بود لامها و كرت هدناکما تق و یتجاح رب روب زم لثم
 ردهدرق یدرفم هدکنو روند هنلاد امرخ شلربص یراقاربب درفو ردینادم هنلثم + فیصلا ین الا تعیض #

 رولوا ردصم درقو رول وا قشپاب هتابن یرلکدند ثوئرط هکر وند ه هنسن یکی وت یراص هدرخ لوش درقو
 ناو نیشیمو دعح اذا عبارلا بابلانم ادرق رعشلا درق لاق هنسانعم قلوا بوطروط بونلقج رویق رللیق
 كلا توکس یثان ندنزح هسکرب و اح اذا مدال ادرق لاق ردهنسانعم قلوا هابت و دساف نکرونل وا تغاید

 هلزفاس و تّرفصا اذا هنانسا تدرف لا ردهنسانعم قمرارص راشد و ابغ تکساذا لجرلا درق لاق ردهنسانعم

 اکران هن رل هعطق باح * هدرخ هدرخ لوش درق و همعط دف اذا كاعلا درق لاق ردهنسانعم قمزا یداد

 هام ةدرت نالوا هدناسلو هلو رون و وک هاب هاب قرهیل وا متتلم هرب یرب بول وا هدننلآ كباس كوي

 لعفت ( دا دم جیادرف هناسل یفلاق رول وا ردنا ملکت لر هبنیچ بلد ب ویمهدبا ماکت اور ی هلتقالط هکر وشد
 هلیرمسک كنهزمه ( دارقالا و درف نعم رعشلا د رقت لاق ردهنسانعم قفلبوط بونلقجروبق رالبق دو هدننزو
 نکاسو ایع تکس اذا لجرلا درقا لاق ردهسانعم قل وا تکاس یشان ندقلنغ رو دوخاب ندنز مدآرب دوب

 عضخ و لذ اذا هيلا درقا لاقب ردهنسانعم كمما عوضخو لذو نکس اذا لّرهلا درقا لاق رد هنسانعم قاوا

 هلادارقا هدننز و لیعفت (درقتلا ل توامتاذا لج رلا درقا لاق ردهنسانعم كمر وتس وک هدنن روص ول وا یتسیدنک و

 قمرپ وق بویلترآ یکجوب نانلوا ریبعت هنک ندراوط و ابع تکس اذا لج رلا دّرف لاش ردفدا رم هدل وا یانعم
 عوضخ و هللذ اذا هد رف لاق رد هنسانعم كلغ لیلذت و هنادرق عنا اداریعبلا د رق لاه ردن وا بلس هکر د هنس انعم

 اذا الالف دّرق لاق ردهنسانعم كلا كنرو قغتادلآ ىغدآ رب و عضخ اذا هیلا د رق لاقب ردهنسانعم كلا عضاوت و

 دعچ ادا ىتاثلا بابلانم ادرق لاملا درق لاق ردهنسانعم كمردکر  لام هللا بسک هدننزو درف ( درقلا ز هعدخ

 هنو درفو انبلوا انعس هيف عج اذا ءاقسلایف درق لاق ردهنسانعم كما عج دوس دوخاب خاب همولطو هبسکو

 یرب یرب یک هک هدننزو فتک (درقلا) روند ه هنسن هصبقو ردب زعم یسراف درکو و هنسانعم قثع روند
 یرلتا ثنسهدوک و دبلتم دقعنم یادرق باح لاقت روند هدولب نالوا کارتمو دقعتم بونلتاق بوط رد هرزوا

 یرئا هدننزو لیصا لیصخ راردنا قالطا لیصمنا درق رلبرع هنآ نالوا یکلکو بلس هلغل وا زانتط قیصحص

 دورقلا ربثک یا درفریعب لاق روند هناوبح شعشوا كجوب یراکدد هنکد رقو روند هلآ نالوا هدر ولر
 هنن رب یر بول واهدنتلآ احاح كد ولب ویب هکر وند هراهرابدولب هدرخهدرخلوش سد و هدنن زود رفتم (د رةق ا ]|

 | هنکو روند هنک ما كنس هم تآ كلذكر وند هنکسمک و د كنس ەم ناسنا هدننزو بارغ (دار قلا ]ل هبل وأ لصتم

 | حلاص ن دارق ردنداعما دارقو هر مک كفاق رولک ن ادرق یعجب ردنا البتسا ءزاوط هکروند هکجو نالوا ریت
 د وبص (دورقلا )روند هکج و یراکد د هنکی حد و هلیعض كفا( درغلا لرد رد دبع ودع یرالغوا وناوزغ نب
 | ریعب لاق هلوا رر وط همت وا بوی كلثکر سو بو کر واهدنح یقیدلت ر آنس هنک ی حاص هکر ون ده ه ود ل وش هدنازو

 رارپ د هن زو هدیس راف رون دهر ونا نانل و اریبعت نوي" عی ر دف و رعم لب رسک ك فاق( د رةلا )د رقنلا نع رفت ال ناک اذ ادو رق

 هل رم دک نار و یص* كفاق ر ولکه د رق وهدننزو هلیف رولکهدرق و هدنن زو بنع رواکدرقو رواک د ورق و دارقایعجب
 ندنسهلبق لیذه ه واعمن درف و ردموس هرز وا قال وا یعجح كن هد رق نال وا ثنومدرف هدننزو بنع هدحابصم
 نویم ارز ردروک ذمروناح دارم لوقیلع یداهسک راک انز تیاغب رد اشنم كنلثم » د رق نم یتزا + کرد هسک |
 هنکلیا از هلتفج كرخآ نور هدنسلهاح نامز هکرایدتا عز لوش لنڪ و رد اتم هلقل راكان ز هرجا رانا ویح

 رونل واریبعت یحنویم هکر وند هب هسک نیلسب نوه هدننز و دادش(دا لا ) رلیدلبا جر یا بول وا هاک آیرازاس
 ددرف و هلعابشا رولکد دارق و رولکددارف یعج روند هرب عفتم ددرقو ردیدآ كغاطرب هدننزوددهم (ددرقلا)



 | یایص الرب 2 روند هناتوط تبع و دانم نوت داهرونام یراکدند نرکهدنزو باخ“ (دادقلا )|

 | خاطر هدنزو لفلف (دق دق ) رایدلیا قالطا ن وچ راقدا غوط بوسک یرانیکا هنسانعم ع ورب رارد ید
 .  هعطق ك چوک وکر هدننزوریب ز( ددقلا ) ردرا و یتدعم شاطنانل وا ریبعتکهف وکی عی ماربلا رج هدنا هکر دیعما
 3 كن هسک مان یرضاغلا سیقو رددآ عضومرپ هدننبب نیمرحو ردیعما یداورب و رددآ لجررب و ردیعما سالپ
 رّشم هدننزو دددح ( ددقلا )ل رددآ عضومرب هلبصف و یعض كرافاق ( ءادقدق ) ردیعما یسرف

 یعبنالوا ددقمو

 ا ایام ردصبهدزماسل رول دانید نوزوا ن وزوال وق لغ نالی ذب روق هدشتوک ب ونلید امد اید
 ا

 1 قالطا هبوت شیکسا كيديدقو الوط هنم عطقاموا دلار ّمشلا محلا یا ددقلا انمطا لوقتروند جد هرارشا
 | قالطا هن راعبات كرانا هدکدنک رکشلو ودرا هل رپ ینعب هرکسع عابت هلیصف كفاق ( نوددتلا ) رونلوا

 نوجما تب ژر یب یرکسع خاصم ضعب هل رال وا ندتعنص لها نکل بویل وا ندنسهممز هاپس دارم هکرونل وا
 نوین رح لها و فانصا نانل وا نیبعت ه هبمالسا یود راالاح یکق الحو دادحو راطب و باعش راردیک

 نویدیدقلاردموسرم هلترابع وبشا ارب ز ردشلنا زر وج فاق ےن مضهد هاهن هکر د جیم * ردلکد ئاج یعض كفاتهد و و
 فاتلا مضب af و لادلا رنک و فاقلا ح# یو کمپ هاله راطببلا و داد اك عانصلا ورکسعلا عابت مه

 دال یف نوف رفت مهنال قزفتل او ددقنلانم وه لیقوریغص ح ̂ وهو دیدقلا نوسبلپ ما نک لابلا ج و
 3 اقدح هدساساو "یددقای "یددفای هل لامف لجرلایشیو مهناشل ریذح مهريغصت و مبا نور و حامل

 3 ام هنلؤم تاذک هلغل وا موسرحارقصمهلترابععانصلا نم رکسعلا عابت نوید مه و "یددقاب یدیدقاب

 SF ا یاد وخاپ هب رت یدادقم دوسا ردندن اععا هکرد دوسالا نو رع نا هدننزو حابصم ( دادقم ز یهتنا

SERRا ا راسو تبخا ۱99  

 ردیرهزلا فانم دبع نب بهو نب ثوفپ دبع نیا دوسا و ردیلبم هروکذ م هجو یتبسن ثعاب هلغل وا رهتش م هلا

 نا ا و و زوفیط (دودینلا ) ردتشات نادن کد اطیسوت ییظفل یا هننیب د وسا هلا ورع یرلاطخ كن دح ءآّرف

 ۴ , (دادقتسالا ر رولک ددابف یعج ران وام ند هموقرم هدام ود هب هقان نالوا نوزوا

 ۳ جو هدلو زيودوا یوتساو رقسا اذا مالا هما لاقت زنا اما ندو یادمان تاکو بول وا رتسم
 لع تماقتسا اذا لبالا تدقتسا لا دداا تانک تولیکیب هننلب نش زات یک وا بوناراطق ارز وا
 "مرز وا هجو یکیا هیعساو رولوا هیعما و هقرح هکردهلکرب هلی وکس كلادو یصق كفاق ( دقال دحاو
 :لوخدم هدنروص وب هنسانعمردبا تیافکو روشتب رول وا عراضم لعفسا فدا رم هنسهلک کی لا هجو

 ۱ "هکرول وا مما فدا رم هنس هلک بسح یا هج و هنسانعم نکی رونی مرج ارز قو مھ رد ادق الثم رول وا

 ۵ هبفرح دق رونل وا لامعتسا قرهلوا یتبم نیب رصبلا دنع ی مع ابلاغ هدنروصو رون دسپهدیسراف رد هنسانعم

 ۱ ا ی یهاک و لبرج نظم د زو یوکس تلاد روند مهرد دز دق الثم نوچځیدل وا هاشم ٥ هدظفل |

 نالوا هبفرح و هلءفر می دا هبسح هکهتنهلیعفر كلاد روند مهرد د زدق رونل وا لامعتسا قر هلوا برعم
 كرلنو ردص وصخ هتبثم "یرابخا فرصتملءف نال واد رحم ندبصان و مزاج و ندسیفت فرح یک ف وسو نیسدق
 هدنتب + مقام ترزابیشلا هبف « یمعدق یم أر ناو ءایطا الول + وبشا هکر د ح راش + زالوا لخاد هنلباقم

 | ا یسک دق نالوا مفرج وبښاءیهتنا زل وا ضقت "هدام هلغل وا فرضتم هنسانعمرهظ و دتشا یسهلک یسع

 9 0 را و متون لغ نالوا لوخ دم نسي مرت لوا رها تالد

 یلامت هلوقکر ول وا نوجما قیقح ثلاث یکدب ز ماقدقر ول وا نوجا بی رفت هلاح یب یضامیناثرد هيف فاتح یلوخد |
 9 كاتا فرعت هکیک یلوق هفرعتقربخیف تنکدق الثم یکی ظفلام رول وا نوجا عیار هل اسهیکز نم علفادق

 ۱ و ما ریثکت سداس یک بوذکلا قدصیدق رول وا نوجما لیلقت سماخ ردهنیسانعم ریخیف تنک ام ردهلییصت

 رايق مسا ینس هلک دقیرهوج یک یغیدل وا هدنهارمصم » هلمانا اّرفصم ,نرتلا كلرتا دق * وب شا رول وا

 .ددشمهلکنالوا تلع فرح یرخنآ بول وا بکر م ندفرح یکیا حنا ارب ز ردشلبا طلغ هلکمد نسردبا ددشم
 | او فرح با اا نکراس نوا عب تلج فرح یهجو كن دیدشل و روند وه هدنظفل وهالثم رول وا

 هلفیف روند دق تررعو ادق تیأرو دق اذهالثم هسنل وا هيم ه هسک هلیس هلک دق اماو رد ینبم هقمالاق هرزوا

 ۱ | شفخا یلوق كن رهوج هکر دحراش * ردیلاثماو مدو دب یربظن رانو ردهم رو ید یراهلک ن نعونم تللذك |

 ۳ راما رد هراصب مالک هداروب كفل قم هکرید جم » ردیبهذم تعاچر ندنومصب و
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 | ىق كفاق ( قلا ) ردشلبا ضب د رعت هب یرهوج هلکنوب فلوم ردروک ذم هدنلحمهلغلوایعبر هلیصف كم و كق |

 "دقلاش رد هنسانعم قم رایدنفلن وزوا لوق یلعو تاج ه نغلن وزوا لوق ىلع تا همت یهنیفر هد دشق اد |

 .قالغواو یزوق كچوکش غوص دقو الوط هتشوا اایطتسموا الص اتسم هعطق اذا لوالا بابام دق 5"یشلا |

  یکشیا كچوکی عب كریبكى لا كربغص فیض ی یا یا * كمدا لا 5 لمحمام + لثلا هنمو روند هنسب رد |

 ناوق كنم رد هل استعا نم یسک لاو ردیظ دجدآم ندعدا ردن تم هکلیا تبسنو سابق هکوی |

 یریتح صار كلذک هدنفح لوضف ندا زواج یتیدحو روط روب نچ لثمردقلعتم هنلوف فاضم رقم هروک |

 ثیدطا هنمو هنسانعم طوس رونل وا قالطا هب یچماق دق و رونل وا برض هدنقح هسک ندنا سابق هربطخ صا |
 فلوم یخ دیتظفل دق هللا سکبیرقنع هچرک هک اهیفامو ایندلا نمریخ ةن اف هد عض ومو کدحا سوق باقل

 دیقت هلا سکه ریاصب د فل مو × ردص وصنم هلا مک ثیدح ظفل هد هاہن نکل ردشلیا ریسفت هلا طوس |

 | قالطا هطوس هجردقتو هلکلمعا راعشا ی کاک دات هلع كفاق دق هدراصب نكل ردشما

 هنتماق كمدآرب و هردق یا لاذ دق ىلع وه لا ردلمعتس هنسانعم هزادنا و رادقم یتعیردق "دف و رولو تروص

 | ىح كنءهزمه رولک "دا یعج رد رابع ندنچسک نع یعیطقت هرزوا قلخ لادتعا كنصح# هکرونل وا قالطا |

 | یا دقلا نسح مالغ لا یکدودح رولکد ودق و یک هلجا ر هدقاو هل سک كفاقرولک دادق و هلیعص كفاق و

 ؛ لا رونل وا لامعتسا هنسانعم كلتا هفاسم عطق هدنابا رفاسم رول وا ردصمكلذک "دف و هلادتعا و هعطقت وةماقلا

 "قلا ردلمعتسم هنسانعم كلتا عطف یتمالک كن دنکد وخاي كملكتم و اهعطق ىا اهقرخاذا ةالفلا رفاسلا ق
 ام هعط ادا "یشلا "دتفا لاش ردفدا مهدل وا یانعم هلا دق هدننز و لاعتفا € دادتقالا ز هعطقاذا مالکلا

 توسک هدزج الطصا ندنآ ردلمعتس منسانعم كل ری ر راب م ااو و روما و الوط هعش وا الیطتسم وا

 یانعم جدو هلا دق هدننزو لیعفت ( دیدقتلا إل اهیمو اهر داذا رومالا قا لا رونل وا ریبعت هلا كهچ

 هدب دقت و دقهدنز و لعفت ( ددقتلالو هدننزو لاعنا (دادقنالا)دق نعم اد دقت ىلا ددق لاق ردفدا رم هدل وا
 1 ددقت و الوط یفنا و ازانظت سمت انا اتش م عطا یا ددقنو "دقناف هددق و ثلا دق لاقت ردراعواطم |

 ةفلتحم اقرف اوراص اذا موقلاددقت لا زلم: هتنسانعت قلوا هقرف هقرف سا قرهلوا فلتحم یرلاوهاو

 دک او سان و سس اذا ىلا ددقت لاق ردذوخأم ندینآ ددق هکردلمعنس هنسانعم قم روق هنسنر وءاوهالا

 ددقت لاق ردلمعتسم هنسانعم كفل هراب بو رب سابل و او رفت اذا مولا ددقت لا رونلوا لامعتسا هنسانعم قل وآ |

 لاقب ردلمعتسم هن انعم قلاب هکمروعم هرکصندقدلق رآ لوق ىلع قلتیرآ هجرادقمر هنادو عطقناذا بوثلا |

 نالوا هنسانعم هم رط لوق یکیا وبشا نسل ایف تأدتاف هل وزهم تناکوا لازهلا ضعب تلزه اذا هاب تددقت |

 (دقلا و رول وا ادب راهش رط ندمحش هر وکه ب ینا لوقو ندلازه هدنس هد هروک هل وا لوق ردذ وخأم ند هدق

 ندحانا فق هکد تن زوند هباق نالیاپ ندب ردهلب رسک كفاق دا ) ردع كنغلاب زکد عولرب هلرعص كفاق |

 هنغلن وزوا ند رد ماخ شماغ وا تغابد و یدنل وا رک ذکیکدق هلځق رونل وا قالطا هب یچماق قو رون د هنالوا

 هه رط یدازوا نوزوا هدقو هلباه رد هدق یدرفم ردندنون قالطاه یچماقروند هرام رص و هراشباق شک

 نالوافلتحیرلاوها و ءا راهدق ورد دزناب زهد هلغیفح دنوي ردداوصر هدندرو یسهلست بالک و رول واقالطا

 اقرف یا + اددق قئارط انک  یلاعت هلوق هنمو هدنن زو بنع رولکددق یعجرونل وا قالطا 4 هقرفرب ندرلهفرف

 هلك كيم € “دعما )یکی چ روند هنلآرومدكج هل دیرد هدننزو "قدم هل مسك كم ( دعمل ا ) اه ءا وها فلت

 ندفارطاک وکر ونل واقالطا د. یوتسمناکم و ردناکم مماوب و هنسانعم قی رط روتل وا قالغا ؟ دص

 ییلادهلکلیا طلف یره وج رول وا تبسن هاروا یدتمرج ردیدآه رق رب هدنساضق ندرا "دقمو ردشغ وا " ربو دق

 ردشطا تیا ور هللاد فیفخت ندورعوبا یرهزا هکر د ح راش + ردشلنا تی ها ونع دقم هدنلصف مم و فیفخت |

 هلهج و و هدهاهن هکر د جزم * ردریغ ردەلا د دشت هکك نن دقم نانل وا کد رد هلفح یدقلا بارشو یهنا

 هثیش نانلوا عطق ندنفصن روند هارش عونرب رونلوا مج هجنلاق صن هلا دددشت یذتم بارش هکر دموسره
 هدننزو باغ (دادقلا ) یهتنا رول وا فانم هفلؤمو ه یرهوج سپ رونل وا فیفح یلادالیلف و ردشغ وا هیبشټ

 رونل وا سابق رولیسکر اتسسرغب هکردقج هلوا عج و نانل وا ریبعت یتنسکو وروب ردیعما كنس رغآ نراق عوار |
 ردندنسهلببق هلبح هب واعم نب ةبلعث ندادقو نطبلا ف عجو وهو دادقلا هذخا لاق ردروساپ همدم

neدادقلا هباصا یاد ودقموهف لوعفلاءان یلعلج را ا روندە ینکالتب هنتلعدادقنانلوا  



 ۳ هک ۱0 =

 | ال تلف ف اذا داتقلا دنق لاقي رد هنسانعم كلعا فلع هراء ود ه رکصندقدقاب نیر ییرنکی ونک |

 ادن لبالا تدنق لاق رد هنسانعم كما لکا فلع نالوا نددانق هرزوا روکذم هجو راءود هلنیتعق ( دنقلا ا)

RHE OER ONE DET GREER 

 یداتق لبا لاش روند هرلهود شلوا لاندرد یران راقندکع دانق هدننز و یراکس ( یداتقلا ) روند هراهود

 ةسووپس هدرل هدف عیجب هکربد ح راش + رولک د وتقف و دتقا و داتقا یعج داتقلا لک |نم تکتشادق تراص اذا
 1 ا ا تهروکطخوجب و وز نسل دقاداج ور هداومنخأمو ماه ارز ردواو

 اا ردطفاس یترابع لحرا بشخ دنقلاو هدماقمو سپ روند هنس هتخ و هنجاغآ كنرعس هود هلنیتصف دنقو

 ثراح ندناععا ( هداتقوبا ) ردندیماسا هدننز و ها“ ( هداتق )
 ههاعد نم داف و ردیسس هنننک یل یعبر ن

 5 نما ارق ان هتک مان لئاو نب ركب و ردندباحکا ناحل نب ةداتقو نامعنلا نب ةداتقو ردندنیمپات

 4 دبقع شقو ره لوق ىلع ردیدآ شقوب رب دوخاب كالپ برصرب هدننزو هطبالع ( ها ) ردیسانا كن مان مز

 ر هدسلدنا هلنیتعص ( هدنتفل ردیدآ هعشار دوخاب هبرفرب هدزاج هدنزو صنت ( دتقت و روند هاتف

 ۱ :گعضوم مان جف (داتقلا تاذإ) ردد مظع لبجرب هدندرو علسون هدنرلنزو بارغ و باح ( دانق )
 ۱ رفرب هدنسهلق جرزخ هدننزو "ییاعص ( "یداتقلا و رددآ كعاطرب هلیعص كفاق ( دوتقلا إل ردعضومر

 یمهحنام ضاب كمدارب هدننزو هجرحد ( ةدزنقلا إل ردلکد بوسنم هسرف یرلکدید هدانق نانلوا رکذ |

 لاقت ردیع رفتم یشاوم تک هکردهنسانعم قلوا قوچ یراهنسن یمهلوقم قایق و شکو ری و یدوس
 دو ۶ هیلع ا دارم هکروند هلام قوج رنک ك نازو كفات (ةدزقلا) هطقاو هنبل كذا لجرا

 ۳ | یوبق هلیسهین لعاف تر تی

 ۲ یرنو یرلراسو یرهوج هچرک منغوذ یا دمو دراتق و دزق لجر لا روند همدآ نالوا قوچ یسیک
 iat ءرع بیرقنع کهن ردقل وا هل هثلثم یاث نالوا باوص ردفص» یعومج نکل ریدلبا نایب و تدث هم رود

 ویا یرهوج نکل ردشلنا حرصت یراریاسو ییارعا ناو ورعوبا ندتغل هما یفیدل وا هلبا هثلثم یا و
 ۱ ةو كفاق (دثقلا ل ردشل وا تک اس ندنآ فل وم » ردلق قتل وا تغل هد هلا دیقوف یات هلکلتا تباور

 هدثق یدرفم روند هرابخ دوخاب عونرب ندروج لوق ىلع رددآ هربسرب هیبش ه روح ین عب هباثق هلبعف

 " اذا یاثلا بابلانم ادثف لجرلا دثق لاق رد هنسانعم كع یدثف نانلوا رک ذ هدننز و دصف (دنلا)

 الا فلؤم + دنقلا عطق اذا لجرلا دشتقا لاق رد هنسانعم كمك دثق ندناتسب هدننزو لاعتفا ( داثتقالا )

 دژقلا )و هدنزو حرز ( دژقلا لو هدننزو عقرب ( دژقلا و ردشلعا دحاسم هلکلما عمر هلیناونع عطقلا

 ۶ ) و هنسانعم تیبلا شاه رونل وارببعت ترم ترخ هکروند هنعاتموا هدننزو طبالع ( دراقلا لو هدننز و
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 ق كوله یا كفاق (هدضشار لیح رادنع ماتا نم لمح الاموه وتفتلبال دژفلاک وه لاق هنلوا كرت |

 رولکداغ یعج روند هننیام كش رار وکو یکیا كکروا دوخاب هک روا لوق یلع هند كنک را مزد

 ۱ هدننزو دصق (دعقلا روند هند كروا یخدوب هلبصتكناح و كم ( ةدعتلا ) ر ولك داو هلیرسک كفاق
 | كموب كب یکروا لوق ىلع ناو ی روا لوي لصا نع دارم هکر دهنسانعم قلوا یسهدخ كنەود

 ]  رفصلا دعب ییعب هتدق تمظع وا ةبقلاکم انس یا ةدق هلراض اذا ثلاثلا بابلا نم ادق ريعبلا دق لاق رد هنسانعم
 ]یا داعتمو ةدغ ةقان لاقت روند ه هفان یلکروا كوي هل رك كه ( داعقلا إل و هلبعق كناق ( ةدحقلا )

 دیس ی ثلذک دق هلج هکر بد حراش * رولک دیحاقم یعج دل ریتم حرعهلا ةربک

  رکذ هدنسهدام ده کهن دحاق دحا و لاش رول وا عابا هنظفل دحاو (دحاقلا ) هدننز و هحرف یدا هدشا

 | اا ردندرنآ یمهدلا و كن هیداصتلاد زب ندنراسراف عور ون ردهلبقر هدننزو همام ( هداگون ) یدنل وا

 (نودصمتا )دلو الو هل خاالىا داغ لجر لا هوا یدالاهنو دار هل كرون هب ی کی زکلا لوشهدنز وناتک

 ( كنات )



 ۵ عیب

 | یرلکدید سراپ ندعابس هدنزو دهم ( دهفلا ) هبحاص "لک دیف یا نادنافت باوصلا و معلا نادوافتامه |
 هکر وند هه" نالوا هدنطسو كنرع هود دهفو رولک د هفا و دوهف یعج روند زو هدیسراف ردیسا لروناح
 دهف لاقب هنسانعم كمروک هطزوک ه رزوا یهاولند هناباغیشیا كمدآرب رول وا ردصم دهف و رارید ید بلک

 هدهف و هنسانعم تسا روند هت وک هاه ( ةدهفلا  الیج بیغلاب هرمایف لع اذا ثلاثلا بابلانم ادهف نالفل
 نالوا هدنرهسک ا كن راقالوق یکیا كنود هلیسهین هش ( ناتدهفلا زلردیعما كنسرف ىلشہنلا كلام نب دبع ۱

 قلاب هکر وند ه راتا هج وب ولفرط یکیا نالوا هدنسکو ک كنم تآ سرفلااتدهفو ر ون د هراکیک خاموط یکیا ۱

 لفاغت ندنظفح كنهن نالوا مزال هنن رزوا یسهظنفاحم بو و وآ مار هلنيتحا 6 دهفلا ز رول وا هدنزرط |

 مان اذا عبارلا بانلا نم ادهف لجرا دهف لا ردشغل وا ذخا ندنآ هلفلوا ماّون یعسق سراب ردهنسانعم كلا |
 لحرلادهف لاش رد هنبسانعم كمهزکب هسراب هدن الاح یسهلوقم كمنرکو  قمو وا قوج و هدهعن بحاع لفاغت و ۱ ۱

 + دهف نم اسآر لقثا » لاق ردلثم هدقمو وا قوج ىع سراب هکرد جزم + هددعو همونیف دهفلا هبشا اذا |

 هصاخ لاصخ هنر هدس راب هکر دشلنا لقن ندیسخرس ماما هدررد هچرلا هیلع ر سمخ الم × دهف نم مونا » و

 وات ریو موج هن رزوا هدکدلک هالوق هک ات رروط بونلوص وپ هدنتم" یساوآمو رم كدیص هکردو یرب ردراو | ۱
 هدکدلیا لک ٣ یروناح یکیدلیا راکش بلک عمر هکلب زفل وا برضهدننض ےلعت یکی راکش ناویح راسو ردا ۱ ۱

 ندنبحاص زا لک | یب هنس ثیبخالصا و ردا ظاعتا و راتعا ندن آی دل وا راردا برض هدنروضح كسراب یتآ | 1

 یکج هیعشی رکاو امف هسروشت ردنا موجه و بوئو هعفد هچنر ندنسهسکا كدیصو ردا بلط بیط مل |
 هلا سرا الاحو ردقنال قل وا فصتم هلا رلن و مدآ یتب ردا تدوع بویلتا سفن باعتا هد ومب هسردا نقی |

 ندا هبشت هسراب ردتفص هدننزو لبا ( دهفلا ) و هدننز و فتک ( دهفلا ) یهتنا رردا دیص هدنفرط قارع ح

 یدنلوا رکذ هکر دیفدارعو هدنن زو دهو ( دهوفلا )ل رد یم هنتر واح ءاه یسهسسک ك ناف هدیناث روش ده یشک ل
 هدنلوب هدنر هليس هين عج ( دیهافالا إل ردهنسانعم دهوف هدننزو بولسا ( دوهفالا ) روندهدهووف هدنّوم ِ

 ڭم واو رضت اذا ادیف دیش لجرل اداف لاق ردهنسانعم كم روب قرهنلاص هدننز و دیص ( دیفلا 2) رددآ عض ومرب ۱
 لاق ردهئسانعم قلوا لئاز لوق ینع قلوا رارفرب و تباث یلام كنهسیک رب و تاماذا نالف داف لاق ردهنسانعم

 نآرفعا زلادافلاش ردهتسانعم قعالصا ه وص ین هنسن یسهلوقم ءازجا و هب وداو بهذ وا تث اذا نالفل لاملا داف 9

 لدعف اثیش رذح اذا لج رلا داف لاق رد هنسانعم كمر و ناب بودا لودع هبناجر هلغغقاص ندهنسنر و هفاد اذا |

 روند هنا رفعز شع الصا دف و تلصح اذا ةدیافلا تداف لاق ندا وا لص خي تو هدناف و ابناح هنعا

 نالوا یسناب رددآ هعلقرب هدهکم قیرط دیف و روند هرابوت نب هدنتسوا یرلقادود كنم تآو ردهنسانعم دیفم |

 ةللا داف لا ردهنسانعم كمردیک بوریص یلوک ندنرزوا كمتا شعثپ هدلوک دیفو رداعسم هلبا نالف ندیف |

 ردعضومرب هلی ك ناح ( هدیف مزح إل ردعضومرب هلع كفاق ( تاترملا ديف إل اهلازا یا اهدافا اذا ةرلنا نع

 هدنن زودایص(دایفلا و زحت اذا لح رلب دیمت لاق ردهنسانعم كعء رو قرهنلاص یدو هدنن زو لعفت  دیفتلا ژ

 هکر وند ھه هسیک لوشوض یا دابف لحر لا روند دمدآ نییروب قرهنلاص اعادو روند هشوهاب كکرا ۱

 ءاه ((ةدایفلا ) هلک ایف هیلع ردقام فلی ناک اذا دایف ارعا لاق هلوا ردا لکا ب ورود هکمتا یعاعط نربک هنلآ
 بسک ی عیهدافتساندلامد وخ اب ندل كمدآ رب هدننز و هدناز(ة افلا )ر ذفدا مم هدریخا یانعم یکیا هلبادایق هلا هغلابم
 نددیف نالوا هنسانعم عفنو و ردلعاف مسا لصالاف و و رولک اوف یعج روند هب هنسن یکیدلیا لیصح و |

 ثشوقاب یتعی كلدایف هدننزو لیعفت ( دسیفتلا  لام وا لع نم تدفتساام یهو ة ناف هنم تلصح لا ردذوخ ام
 هلا لام هدننزو هدارا ( ةدافالا) دایفلا ت وص نمبطت اذا لجرلادّف لاق رد هنسانعم كلنا م اش ندنس# وا

 وقت رول وا "دض هلغلوا هنسانعم كمرب و لام به ر و هتدفتسا اذا لالا تدفا لوقت ردهنسانعم كم داف |

 دیش یا لاملاب نادنافت ام لا ردهنسانعم كع هدناف هللا لام هدننز و لعافت ( دنافتلا إل هتیطعا اذا لالا تدفا ق

 یات (داتلا ) چک فاقلا لصف زا ردیدآ كغاطر هدننزو دناز < داف )معاکنادوافت لقنالو هبحاص لک
 | نوک هدب ر رول وا یرانکت یک هنکیا بول وا یتمو كب تیاغب هکر ديما رجش عونرب هدننز و باص هلا هبقوف

 وا طرخ نم بعصا + رول وا لصاح ندنعون ريغص غعص یرلکدید اشک رول وا یعونریغص وریبک هکرد راکدبد |
 روند هرا هود نایلتوا رک كروب نم دانق هلا هددشم یاب ( ةیداتقلا زا ردرو نم رع دا رع ندنلثم |

 یتجاغا دانق هدننز و لیعفت (دقتلا داتقلا لوش لک أت تناک اذا ةيداتق لبا و یدانق ریغب لاق زد یداتق یدرفم |
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 | دوخاب ندکلرپ ب كب هلنیتصف ( دنفلا ) یدلوا لثم برض دنفنم اطبا هرز دریک کیت توت رب مما
 | قمانو هال وا ندکل رپ ب هکر د هنسانعمقل وا یراط للخ و نه و هروعش و لقع هلکلک لالتخا هغامد یشانندض مر

 هدنربدن ویآردوخایهدنز وسو ضس وا مرهل هلقعرکنا و فرخاذا عبا رلا بابلا نمادنفلج لادنفلاق رونل وا ریبعت

 [  لجرا دنق لاق ردهنسانعم كلوش نالب و ًاطخا اذا ه روا هلوق یف نالف دنف لاق ردهنسانعم كلغا اطخ |
 كمدآر و دنف نعم لجرلادنفا لاق زد هن رلانعم دنف نانل وا رک ذ یخ دوب هللرمسک كنهزمه  دانفالا ) بذک اذا

 مسا نددانفا هدننزو نسح ( دنفلا) هبأرًاطخ اذا انالف"دنفا لاق رد هنسسانعم كلبا ةئطضت ینیریبدنو یر
 ]] ةدضفم زوج بولوا فصو هناوسنوب و مره نم هلقع رکتم یا دفنم نالف لاش روند هب یثک شمانوب ردلعاف
 هدلاحرههل وا یراط فعض هدکل رپ تج هکر وا یراریبدتو دشر و یأر د هدنماکنهتالجنکك نا وسن اریز زد

 هبذک اذا هدنف لا ردهنسانعم كلا بیذکت یمدآ ر هدننزو لیعفت (دبنفللا) ردهلسم یرقدل وا لقعلا تاصقان

 یار كنهسکرب و هزماذا هدنف لاق ردنرابع ندکعدزلک هنسنندنلارد زجاع هکر دهنسانعم كالا ت بيو

 سرفلا دنف لاقت رد هنسانعم قمردنار یو هر ًاطخ اذا االف دنف لا ردهنسانعم كما هثطح یني رسد وا

 مالا لع انالفدف لاق زد چیان تالف دندن یناوصح بودا هلاحا صوصخ ر هنسهدهع كمدآ رب و هرعضاذا

 تخاط و هيلع فکعاذا بارمشلا ین دنف لاقب ردهنسانعم قملوا مزالم ه ارش برش ماودلا یلعو هنم هدارا اذا

 فرم (یدنافلا ) لبابا خارق لغ سلجاذا نالف دنف لا ر ردهنسانعم قمروت وا هنر ناقچ یکنور هګ رويس

 43 ردهنسمانعم اید ی | وصح ندنآ بودا لکؤم نامر ناک هدرانو هدننزو لعفت (دنفتلا) و هدننزو

 0 ]| مدت 7 اذا هنم دنفت لاق ردهنسانعم كمسوک قلناعُسب دنفتو هنم هدارا اذا هدنفنو صالا ىلع ان الف داف لاق

 .دوخاب لبج رد هل رسک ك ناف هکردیعج كنظفل دنف دانفا یتعی رد هنسانعم لیللا ناکرا هلی كنءزمه (دانفالا )|

 ق قالطا هنسهشاط و نکررب كن هک هلتبسانموب هدعب یدنل وا رکذ هکر وند هن هعقج همناطو هب هعطق ر ندلبج
 نس و هفت اوطو هناکزا یا لی0ا دانفا تضمو هنم ةن اط و نکر یا لیللا نم دنف یضم لاقب یدنلوا

 یاا ورزح و تاعاجتاعاج لبق و ماما لب یدارفیا 9 ادانفا ادانفا مالسلا و ءولصلا هيلع ینلا ىلع سانلا ىلص
 ۱ | ااف ادا ینوعبتن 9 لسو هيلع هللا یلص هلوقو نیکلم لک ع م نال افلا نيتس ةكئالملانمو افلانثلث اونجخ و او ردق ۱

 ۲ آلا 9۴ ثیدلا فو ردموس م هلترابع وب هد هب علل رفک و زچوذ یادنف یوذ ینوعبتت یا چ اضعب م (Xia ٹال

 1 رم دم تاو هدحا وم وق دعب اموق نق رفتم تاعاججیا هک اضعب یکطعب تلہ دانفا ین وعبت اف وکلا وام

 | لتش ادانفا مهدعب سانلا شیمب و یوق اق وخ یب ناعرا ۶ ثیدحا هنم و ةّئفیأ ةدح ىلع دنف يه لا و لیلا

 یا # ادانفا سانلا هيلع یلص مالسلا هيلع لا لوسر ینوتال ثیدا هنمو نیفاتاقرف نوریصب یا اضعب ييضعب ۱

 هرسک نیکسک تباغب ندننالآ رکل ود هلی تالا هو یر نک ناف (2وادتلا) ماما لب یدارف قی رک دمی اقب رف

 1 ناف (دوفلا) یدنل وا رکذ هدهزمه باب 6 هان و ردیعاعس تن ومیسهلک م ودق ةداح یا ةوأدنف م ودق لاق ر وند |

 هنفرط ر كشابو رون دهر نال وانا وارف یرالبق ندتم“ نالوافرشم و بیرق هرلقال وق كشاب هليو کس وا و وی

  هسحان یا یدا ولاد وف ف تدعق لوقت ردلمعتسمهنسانعم هیحان اقلطم هلا هقالعو و روند ناد وف هنسیکیا وندا

 | لاقت ردهنسانعم ه ورکو جوفو ردفورعم فرظ هکر وند هلاوچ و هنسانعم لدع رونل وا قالطا کدر تکو و
 اذا ادوف دوش هب نارفعزلا داف لاق هنسانعم قمردشراقو قعاق رول وا ردصم دوف و جوفیا سانلانم دوف ءاج

  لئاز یلام كمدآرب دوف و رک دیساک ردتغل ید دیف هدنوب کد تام ادا نالفداف لاق ردهنسانعم كلوا و 4 هطاخ

 [  ید ندای دت ةُاقلا مسالا و تبثوا بهذاذا نالفل لاطاداف لاقب ردهنسانعمقلوا تباثیلام لوفیلع قم وا
 ۱ 1 | قغازق لام هدننزو لعفت (میفلا )یه دایر دو ظا هب ینات لوق هکر وند هلام نال وا تباث هدناف سد دن ۱

 ۱ [ا هیذآر هدننزوهدارا (هدافالا) ردشلبا طیلخت یب هاب فلوم نکل هانتقا اذا هدیفت و لاما دافتسا لاق ی
 ۱ "[ ردهنسانعم كلا لاله و ه یا هّتبطعا یا لالا هندفا لوقت ردت رابع ندکم ردنل هداف هکر د هنسانعم كمرب و لام
 | لعفت (د وفا ) ردتغل هدنظفل داف رونی هلکوک دننزو باحس < دا وفا )هما و هنکلها یا انالف تدفا لوق
 | اذا لبملا قوف لعولا د ّوفت لا ردذوخأم ندسأر دوف هکر دهنسانعم ایچ هنس هب كغاط یسیک غاط هدننز و

 | تلتم یا دایفم لاق و داوفم فالتم لجر لاش رد هغلابم ندهدافا هدننز و تاس الا اوفلا) فرمشا |

 (دوافتلا) ردنکم هد هنتسانعم عافنا رد دکؤم هلیهج و عابتا فالتم هلغلوا هنسانعم ل الها هدافا هداروب دیفم
akلاف هل اب ردقن و داشت نالوا باوص نکلا رد هنیسانع» كعش هدف هلبا هدافا هض رر ید هدیزو  | 
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 مدآ یکیا هکر ذوب لثش لصارردا ناکسا یداص نوجا فف و هل دصف نم مرح مل + لا هنم و راردا ماعطا ۱

 | حابصا یلع بویلبا تفایض هرز واروک ذم عضو ینیرب ینارعا رایدلیا تتوتب هج هتشب بول وا لیزن هب یبا عارب
 تیرقام جدل وا یدلیا تفایض ها ماعط هنوک هن نس هناخ بحاص ماشخا هکیدلیا لاس ندنو رکید نامهم

 | مالک رکید نامه هدکدید رایدلبا دصف نوا مب نامه مدغل وا تفابض هلآ هسیفن هما ن ییعی ىلدصف اما و

 هد هلی رابع هلدزف نمروک ذم مالک و رونل وا بر هدنعق وم تعانق هللا ریسب"یش یدل والثم هلکیا دار ایرو نم |
 هکردکعد ادصق یطعا ردهلا فاق هکیدلیا لقن هلبنا ونع هل دصق نم راضعب و یدنلوا رکذ افنآ کنن ردلوقنم |

 هدننزو لاعتفا ( داصتفالا رز رونل وا برض هدنتحهسک نالوا لئا هن دوصتم صعب رول وا كعد زل وا مورح |

 هلا ناق هدنز و هدع (تدصفلا ) و هدنز و هدیصع ( ةديصفلا ) هدصف نعم قرعلا دصتفا لاش ردهنسانعم دصف

 | (داصفالا) رارربد هنایبص ین آ نوجا تلع ضعب یمهئناط باعا هکرونبد هامرخ شلو بولی ری دشراق

 هنسانعم یفلتج روموط بولیراب یرازوک كن راقاریب كجاغآ هدننز و لاعفنا ( داصفنالا ) و هل رسک كتهزمش 1

 ( دصفتلا و هدنز و لصفنم 6( دصفنلا رز اهفر و نوبع تعغشنا ادا تدصفنا و ةرحشلا تدصقفا لاه ردلهعتسم ۱

 لصالایف هدننزو لیعفت ( دیصفتلا ) یکرتو ناقو وص رونل وا قالطا هراهنسن قیویص یصق آ هدننز و دخ وتم
 قشن یا دیصفت ضدالایف لام هنم و ردشف وا لاہعتسا هسانعم قالتح و قراب قرهلوا سا هدع) بول واردصم |

 رددتل آ دصف هکر وند هزشین هدننزو ریتم (دصفلا ]ل ردلعتسم هن سانعم كلک را وص هجرادقمرب هر ر ود و |
 بئاغ یهنسن دوجوم هدننزو د وعق (دوقفل ال و هللرسک ك ناف (نادقفلا) و هلین وکس كفاق و ىح كناف (دقفلا ا

 یناثلا بابلانم اد وقف و انادقف و ادقف "یشلادقف لاق رونل وا ریبعت كمر وت و قلقیوابو كنا مک هکر د هنسانعم كلا

 بئاغ (دوقفلا) و (دیقفلا) ردندهدامقج هل وا باغ یس هج رت هلقما را بو دنا بئاغ كم وح میلو قنا و همدعآ ذآ

 دیج الو دیقف ربغ ناله تام هدکدلیا تافو قرهلوا كاب ین ندننادقفو توم مدآرب راب عو روند هئیش نالوا
 بئاغ ییسهنسذرب هب هنسکرب هل رسک كن هزم ( داتفالا ) هنسانعم هلادقفل ثّنکم ريغ ررد دوجخال و دوقفمریغو

 ۱ دوخاب جوز هکرونل وا قالطا هن وتاخ لوش (دقافلال اد وقفم هلعج یا هاا هللا هدفا لاق رد هنسانعم كمردتا

 | تراصاذا دقاف ةأرعا لاق هلوا شمرا و هرا هقشب هرکصندکدلبا تافو یو ز لوقیلع هلوا شلنا تاف و یدل و

 روناج یحرب یسیرواب هکرونلوا قالطا هکننا لوش دفافو اهج وز تومدعب تج وز وا اهدل ووا اهجوز تامدق | _
 | بئاغ مدار هدننزو لعفت ( دقفتلا )و هدننز و لاعتفا (داقتفالا)اهدل و عبسدق تراص ذادقاف ةرشلاق هل وا شاهراب

 | كفاقو یصق كناف ( دقفلا  هتبیغ دعب هبلط اذا هدقفت و "یا دتفا لاق رد هنسانعم قمردشارآ یب هنسن یی |
 هدیکرت روک ذم تاب ردشلنا دمیقت هژزیتصف ینبم هنمه و یرهزا ردلکد راج نیتعق هدنون رددآ تابنرب هلن وکس

 یروف هکر ددا تبرش عور دف و ردف ورعم یمخ دنآ رد دقفلا بح هنمک هکر د راک دد یا دنآ و قمرب شب

 هروکذم تبرشیدو هدننزو دفن( ددقفلا ]رار دبا بدن رب ندن ابن یرلک دن د یعشم رص غابدوخ اب ندل ابدوخاب ندمز وا

 (دولفالا) اضعد مهضعباو دقفاذا موقلادقافت لاق رد هنسانعم كاتا بئاغ یار یر هدننز و لعافت (دقافتلا لر وند

 لاقت روند هلال غوا لز وک شعشیولناح ولتا نالوا ند ك زانو ءاضع الا بسانتم و هقلحلا مات و غلاب هدننزو روبنز هل

 روبنز (دوهلفلا ل و هدننزو ذفنق ( دهلفلا إل و هدننززو رفعج ( دهللا 2 نیعش معان طبس تحس مات یا دولفا مالغ
 . دهلف مالغ لاق روند هنالغ وا هزات ولط هنا ول هد وکی ص عش عی هغولب هدننزو حرحدم (دهلفلا ) و هدننزو |

 هنس هعطق ر یال وط ندغاطول وا لوقیلع هغاطول وا هل رک ناف (دنفلا خا قهار نیم" رداحیا دوهلف و دهلف و

 | روند هضرا شمافقوط رومن زکره دنف و ردمبقل ینامرلا لہش ندنرللابخ بع دنفو ردزتاح هد هلی كنا روند |

 دف وروند هتعاج و موقشلوا عقم هربرب و ردهنمانعم هنوکو  حون وولرد و روند هنغوبچ و هنلاد هزانكجاخآ و

 ردع الدب زوبا نالوا یسهدرک دازآ كصاقو یا ندعس تذ هشتاعو ردیعما كغاطرب هدنندن نیش رش نیمرح

 | یا یرو زم یدا هنگام هد هن دم هک شام -نال وا یسهدیس هکر دوب یلصا رد ًاشنم كنلثم + دنف نم اطا +

 .هدلحرب بیرق ه وشراچ ځدلوا یدردنوک هوش راچ بور و كروکرب هسلا نوجا كمروتک شتآ ندننورف

 | تماقا هدر صم هنس ر و تع نع هسصم بودا عاب هزانآ روهدنآ تم نع هلفاقرب هب هرهاق رسصم هکیدزوکا

 | نکر دیک هلتعرس و باتش هنن راوا بول آشت | رادقمر ندن ورف لوص ولادعب یدلیا تدوع هن هن دم هرکصخدکه یا |
 , ردشل وا لثمیخ دل وا هلکع د × ةلعلا تسعت » هدقدل وا هدنک ارپ ب ولیکو دشت | نال وا هدنلا هغ ب وچ روس یعابا ۱
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 | هعمروب هدرالګع ضعب و ردندنلسف ییکرت همرکو دز نبا یریسفت هلی رابع هیش وو هره وجو فیسلادنرفلاهدارو |
 | مرک ك دز دارم ندنبیکر ت همرکو د زیبا وبشا هکر دوب یصخلع یدنارونل وا هلاحا هماموب هرابع یکیدلیا دسقت |

 هلیس و هنن رکذ كنمرکیسفن هلدیز ارب ز ردینبم E هغلابم و مظعت هنمرکی رالبا عدقت یترکد دز ردفص و

 برعلا نی بیکرتو و رول وا نمت" یهغلابم هلغغل وا هدارا صیصخت دوخاب یّوت هلاربعض و رهاظ و ردشلوا

 هد هبئاح روس یواضی هکهتن ردغلبا ندنل وق دز مرکی تبحا یلوق همرکو دب ز یبا لصاخا و ردص وصخ فطء
 ثالوقیناک میظعتلا و غلاب ہللا ےس اع دقت وتلا تایآ دعب یاهدنریسفت یس هع رکو چ ن ونمؤب هنایآ و هّللادعب ثیدح یابف
 كالذک ردشلنا حرصت و حرش هرز واح ورشم هج و هداز حشو ع هموق مة تكن هلیترابع همرکو دز بجا
 ج راش هلکلسا نایب هلی رابع اهتعافشو ةهلالا نم هدنسهدام ههلآ و تعافش یازفا هددوه روس یرشخز

 ق ةعافشلا یزتفلا نال همركو دیز نبا لاونم ىلع ةهل الا ىلع اهتعافشو فطع موحرم یبط فاشک
 ] ریبعت الآ و هن وص نعپ هننات و بآ كنم علق ةصاخ دنرف هدماقمو سپ +ردشلنا دارم حرصت هلیلوق ةهل اال

 دنرف و هیش وو هره وج یا فیسلا اذه دنرف یبا لوقنف رول وا ی مم هدن زو كحاب ا رس هکر وند هن ره وج نانل وا
 دنر هديس راف نکل ردی رعم یس رافدنرپ هدانعم و ردیع"ا فو رعم بوث عون رب وهنسانعم جوح روند هلک عرق

 یدو هلن رمیک كنهزمش ( دنرفالا ) هنسن انعمنامرلا بج روند هنسهناد رال دنرف و روند هشاق شقنم

 هانعمرازیا یکنوک و رب و ود وځ رون د هجا وح نالیناق هماعط هدننزز و لکسف ( دن رفلا )ر ون د هنسال آو هن رهوج
 كغاطرب هدانهد ضرا هدننزو ران  دادنرفل روند هنشوق قلترفب هلن رسک (ةادن رفلا ل ر ولکدنارف یعج
 روبز ( دوهرفلا) و هدننزو ذغتق (دهرفلا) ردا قالطا نادادنرف هنسیکیا هلغل وا ید خاطر هدنساذح رددآ |

 یادناره و رون دهنسبرواب نالسزا و روند هناوجلزان و مرا یتدب ولط هننا و رون د همدآ هنا ظیلغ وزانقطهدننز و
 .دوهرف و روند هنغالغ وا كنسي غاط دوهرفو ردتفل هلیصف كناه و كناف هدنوب و روند هناوج هزاتربلد و بوخ

 ق ردندنطب لوا دجا نب لیلخ ماما نالوا ضورع نف عضا و ردبعشنم ندنسهلسق دمک هکر دیا كن ردپ نطب رب
 د هرانویق نالوا هدرخ و كچوک یسهین دیهارف و هلیسس هين عج راربد یدیهارف و یدوهرف هدنتسن

 "داهرفال ردروهشم یسهصق نریشو داهرف ردیمحا مسا ردروهشم هلبصق نکلا هلی رسک كناف (هاهرف )

 .هروک هناي كفلۇم * ردهنسانعم لع هکر دی رعم یس راف درک ی ظفل درج و رده رق رب هدنساضف و رم هلب رسک یج ۱

 رد هنسانعم عج هکر دموسرص هل رسک ك نیم فاک هد هیس راف تافل نکل ردقل وا هلیصف كنببرع فاکدرک هدارو |
 هلدزفنم مرح ۸ لاق ردهنسانعم دصف هلبنوکس كن هم یازو ىح كناف ( دزفلا ) ردشفل وا عدقت هبلا فاضم

 بوژآ هتسفر هدننزو دوعق ( دوسفلا الو هدننز و حالص ( داسفلا إل رد روکذم بیرقنعیمانعمو هلدصف نمیا
 !داسف دسف و *یثلا دسف لا ردیلباقم حالص ردت رابع ندقلوا جراخ ندلادتعا تح هکر دهنسانعم قلوا هایت

 | ردلمعتسم هن انعم كلعا ذخا الف یلامكمدآرب داسف و ملص دض سسانا و یناثلا و لوالا بابلانم ادوسف و
 .ةنسلا یف لاق رول وقالطا ه الغ و طق و هغلقاروق و ردیعآ هدانعموب داسفالطیا اداسفنالفلامرپمالا ذخا لاق

 ندسماخ باب هدننزو ریما (دیسفلا ) هتسانعمداسف وذ روند هب هنس شل واهابت ردلع فسا (بسافلا رل بدجیا داسف

 دفنا عع او یکی ضط رمو ضیرعو یطتسو طقاس رولکی دف یعچ هدکنسیکیا هنس انعم دساف ردتفص

 كتا هدننزو هحصم ( ةدسفلا ال ردشمالوا ع وج نکیا لکد ییآ سایق ینیدورو جد ندلاعفنا ینعب
 مالا اذه لاق رولکد سام یعج روند هيس نالوا ثعاب هنس وا داف و هام كصوصخ راب كئيشر هکر د دض

 هنبحم و هلحم رول وا هنس انعم ثعاب و یعاد هن راهدام هلملباب تالک نالوا هدنز وون هداسفل ثعاپ یا هلةدسفم

 لیعفت ( دیسفتا ) رددیعب ندح الص یسهجبرت هلیسانعم كد ینیداسف كن هنسنر موحرم یلوقنا و یکم و
 ماج را "هلص هدننزو لعافت ی دسافتلاءدسفا اذا !دیسفت هدسف لاق ردهنمانعم كمر و هداسف یبهنسنرب هدننز 7
 | نوا هاو دساف كن هنسفرب (داسفتسالا ) ماحرالا اوعطق اذا اودسافت لاق ردلمعتسم هنسانعم كمشدبا عطق

  ققج نات هدننزو باتک داصفلا لو هدننز و دصف (دصفلا) لصتسا "دض دسفتسا لاق ردهنسانعم كمهتسیا

 [] قش ادا یناثلا بابلانماداصف و ادصف مایا دصف لاقب رونل وا ریبعت قلآ ناق هکرد هنسانعم قمراپ یرمط نوچ
  (دوصفلا ) ءاضماو هل عطق اذا ءاطع هلدصف لاق ردلمعتسم هنسانعم كلا اضما و مزج یبهیطع همدآرب و قرعلا |
 | هناق ناقیچ ندرمط لوا دیصفو دیصف و دوصفم قرعو لجر لا روند هرمط و همدآ نانل وا دصف (دیصفاا )و
 ۱ هلکنآ ینام بورش هدنن امز قلتف بودا ظفح هرجا قسرغب یناقو دصف یهود یسهش اط باعا هکروندد

 ا_

 ( ماعطا )



 چ = 1٩۱

 هدر هڪ هچرک ردهلوکس كنار و یځف ك ناق هکر داد راج قمل واد رف یرادرفمهدننز و نارکسردنادرف ورذد فو |
 ال وقتج دقل و  رداکد تبثم هداز ات نکل قرهلوا فرصنم ربغ هلبحصف كناف هک رددوج وم ځد یسهلک دارف

 هکر دشا لقن نغیدنل وا تءا رق هد هللا ونع دارف و ب ودنا تد ههر وب نم غیص هدنریسفت كنس هع رکه الاهلعیدارف
 eng هد رف یک یط رص یدرفو ردشماغلوا ارجا باعا امیشت هنس هغیص عابرو ثالث ردهلرعص كناف |

 (درفالو هدننزو درس ( درف و رایدل وابهاذ هنتیل ودعم كلوب راضعب و ردیعج دی رف یکی راسا یدارف كلذک |
 | هلنیتمط (تادرفلا لو 6درافل وهدنز ویزج (یدرفالو هدننزوهزج (هدرفالو هدننز ود رق( د رفا و هدننز ود رک
 یمهلبق مرج و رددآ كغاط رب هدن رايد یس هلدبق ۍط و رددآ كغاط ر هده داب هدننز و هرمت هد رف وردب رادآ عضومررپ

 هدن روط و فصو قو یلاثماو نارقا ینعپ هناکی واتکیهدنز وریما (د رفلا) ردهلفاق و لوټ ىلع ردم! وص رب هدندرو

 هدنسیدر د نوتلا قیشزاق هللا وجنب هکرون د هب همکت نوتلا كجو لوش و رد هنسانعماهنت هجزکلای و ردکعد هنادرب
 هنادرهدیرفو دیرف ورولک نارف یعجبرون د هسرواحاک هدیس رافرول وا هلصاف هک هل وا شل زب د هنغلارا وبا هنا نوت
 هنسنیربغیرقلارآ هکر وند هنسیز د و: لوش و نوسل وا هسرول واره وج ورد هن رونل وا قالطا هره وج سيق

 یره كند ودهکنکیمکو د نوی بول وا هجزکلای هکرون د هن راکیک هغر وکو ا لوش دیرف وهل وا شغل وا لصق هلا
 نالوا هج ورب ندنسد قر وق هلبت اهن كنکیکه غر وکو ا ددع قانال وا هدنسیغاشآ ر ولکه ن رز وا كنآ یوا كنجاغا
 هدننز و دادش (دا رفلا) رون د ځ ددنارف هنع وم رون دهد رف هن ر ره رول وا هدنغلا را كن راکیک هغر وکو ا ددع یتا

 هنر هدننزو روسرس ( دودرفلا) روند همدآ نایلشیا ثالذک ناتص یسیز د وجا نانل وا رکد یرلکدبد د رف

 هلا روکذم دیرف یراقلارآ هدننز و مظعم (د رغم ا ) ردرازوک س یدراو هرص هدنسهسکا كنار هکر ون دهبکاوک
 رددآ رجش رب هلنینرسک( دادنرفلا )دن رفلاب لصفم یا دّرفم بهذ لاقت روند هنسیز د نوتلا شف وا لصف
 لیمه رانآ ره ود تاکرا هکر ونل وا قالطا هر هقان ل وش (درا وغلا ) رد هدنآیرق عاش مان هم را وذ هکر ددا عض ومر و

 هزمه هلی كن هزم (ةدرفلا ل روند هب یغراق ع ونرب هلیس هی هشت ( نیدرفلا  ردهدراف یدرفم زاهیلیا اهتشاو
 | (تادرفلا )ل هدح و بهذ ناکاذا ةدرف لجر لاقت هلواردیکهجزکلابام اد هلع ر و هلو هکر وند همدآ لوش هدنلزو

 | (درفلا))و هدننز و فتك (درفلا و هدننز ودرس( درفلا )لر ونل وا قالطاه را هب ريس كرس نال وا هد لر هل ړه كناف

 درفو درف فیس لاق رول واریظن ین هکر ول وا فصوهممق رادرهوج هدننزو رفعج (ددرفل )و هلنیتحف (د رفا )و |
 هلا هثلثم یا (ةدنرفلا) ردیدآ ه رقر هدنماضق دنق رم هدننز و رفعج (ددرفلو دنرف وذ یا ددرف و درف و دنرفوآ

 |( ةدشرفلا  التما و هم ژکاذا ههج و دئرف لاق رد هنسانعم قمل وا ولتا نوفلوط یزو كمدآرب هدننز و هجرحد

 "لر اف (دیصرفلا ) و (دصرفلا ) هیلجر نیب دعاب اذا لجرلا دشرف لاق ردهنسانعم قلوا یاشیآ هلا هع نیش |
 ردهنسانعم دصرف دود هل رسک كناف  داصرفلا ) روند هنکدرکچ كمزوا شایو كمز وا یروف هلک
 نا دق ض(دقرفلا))ل رد دآ هو لزقع ور و رون د هننال وایزمرقدوخاب هنسه ويم لوق ىلع هنج انا توتداص رف و

 ادتها هلکنآ رلندیکهلوب هکرون د هزدلب قالرپ دوهعم لوشو روند هنسي ر واب كن رغص ناب لوق یلع هنسیر وایرغص
 | هکر دبکو کی کیا بیرق 4 یلاعش بطق وب و رازلنافارحاو لودعندنراتسار هار بول و هلکنآ کول سم تع قعر رار دیا
 ۱ ضعبو رونل واریبعت شادرف یکیا هدیکرتو ناردارب ود هدیسراف راردبا قالطا نادقرف هنسیکیا و دقرف هن ر ره ]

 | درا و یخ دهدننا ونع دقارف قرهلوا عج هروک هثناب كح راش +ردشل وادرا و قرهلوا د رفمءان هنلاصتا تدشهدراعشا

 . هدنسهع رک تیآ هل نودنهبمهمهلابو ال وبشا هکر د جیزم+ردشفل وا دع بکو کر یراوزجره هکا وک ردشل وا

 | برعلانیب ارز رایدلیا ریسفت هلا بک اوک ۍرارد وللثم یّدج و شعنتانب و نادقرفو ارث راضعب و هللا سنخیمگ
 | زاج و نع عب بول واةاده رابکا وکی سهلوقم قویع و دسالا بلق و روثلانیع و یرعش و لیهس وهروکذ م بکا وک
  سکعلا یلعو ربهر ین هقارب بکا وک نالوا هدنفرط یلاعش بطق رلندنا د ورو هن رافرط صم و قارع وماش نادر ف رط

 |ىذلا ملا و فلؤم ینبم اکا رددوهعم هدنرادنع یر زه هلتهجو راردبا رظنم یرانل وا هدندناج ییونج رلثدیک |

 | هد هجا د هکر دندنبنکارت صداصخ یلوف نادقرف امه و ردنوا یراخدهع فیرعت فرح هکیدلیا دارا هل رابع

 .هدیسیکیا دقرف نب هبتع و ردلکد بوسنم هلحر و ه هلبقرب هکدقرف ردندلاجر ءاجا دقرفو » یهتنا یدنل وا تبث |
 ۳۲ وغا زو فالتخ الا ىلع ییکدقرف یخدوبهدننز وروبنز (دوقرفلال رد دآ عض ومر هدنتلایا اراخدفرف و ردنداصصا |
 (برفار رول وا یهتنم هارفص "یداوهکردیلو هردر هدننز و طبالع (دقارف) روند هزدلینانل وا رکذ و روند ۱

 | كفلوم* ردبا روهظ هدقدلوت یکی کر کی ب وص بول وا العایرومد هکر وند هنسالآو هن ره وج كحق هلنیئرسنک



 یک هد
 هم سدقربکا یش هدنراساقا ناي لحم یشان ندنکیدلنآ عرف ین TEY دا OEE ر رفت ود

 ۱ روکذم هجو ید حارش بول وا تراشااک یرابیترت هلا هدرف هک ید صف هدص وصف یرلتمضح روت الا

 تیفکف قاو و تعجارموراضحا وچور شر یضوصف لا ردد در بسد رد رشا لیصفت و طبه دایزلا عم هرز وا

 توکس و فوق وب رعلست+ا ررعش ناش دننکش یم ریچ ود+بئاص رابدل وا تدمع شاباش هکایوکه لات وکس دن راقدل وا
 لوڈ صوصخ ه رع و روند نادرف هنسنکیا ۇۇل قالتیا هت رب كن رلکزک هکچ هدهرهچ د رف و یهننا * دنفوق و

 ةياهللاف لاق هلوا زا و هقفوب تیاغب و تاق كلاب نامه تویملکید تاق تاق یسهعصت هکرونل وا قالطا هشوپاب

 نیبسقال دهن وةدهنا هبه وا درف لعن یشع نم ریخای لاقف هصث راصنالانم الج ر وکسشب لج رءاج چ ثیدط اف و
 لاعتلا ةفرب نوحدع مه و قراطت ملو قاط ىلع اقاط فص مودحا و قاط یه یتلا لعنلادا راد یدلج و یلس

 س درفنم روند هئیش زکلاب درف و برعلا نم راک الاریخاب داراف مهتاداس و مهکو لم اهسبلپ امناو
 ورد دآ عض ومر دخوززد نیدرفهتیقل هدر كج هد مدشل و هدلاح رمراقدل واز کلا الفن راب عو

 ٠ ردندلاجرءاعما

 1 نا فو رد هتک زب ندننسدشاط هب ربج یرصلادرفلا صفحو ردنداععا درفلاییا نیا دوخاب درفلان دایز

 لو هدنز و لبجن درفل لو یدنل وارک هکءدننز ودرس(درفلا لود راغلا ) ردیعما یف كن .راترمضح هحا ور

 د رفلا لو هدنز و باح (نادرفلاوهدنزو قنع (درفلاو و هدنزو سدن (درفلالو هدنزو فتک

 ال [ هج هقشب ندهریاس راحصشا درافو ردهنسانعم درفنم زکلاب یسهلج هدننزو لوبق 6دورفلا#و وهدنزو

 وا هج هقشب ند روس و راجشالا راس نع تدرفنا تعب ةي یا دراف ةرجش لاق رونل وا قالطا هرجش تبان
 نالوا العاو ضیا تیاغب و رددآ عضوم رب دراف و عیطقلا نع ةدرفنم یا دراف هببظ لا رونل وا قالطا هب وهآ

 ۱ هدننز وحابصم (دارفلا )و (ةدرافلا )ر ددا كخاطرب هدندالبدج د رافو ضیا ودوجایادرافرکس لاقى رون دهرکش

 نک ؟13ادوزفودا رفوقد رافذقانلاق رولوا فصو ه هقاننال وا رالت واهج زکلاب هدقالت وا هدنن زوروبص((د ورفلا لو

 اتااج هدقافآ ا دارم هکر وذل وا قالطا هبک اوک ن دبا ع ولطهدقافا( م وجا اد ورف )و ( موم ادارفا یعرلا ی درفت
 مدار هدننزولیعفت(دب رفتلالرلرول وا زاتعود رفنم ند هراس بکا وک هلبیسیراناعل ردبک | وکیرا ردنالوا

 هن سانعم كلغا تدح وراشخ نوح ا تیام ری یهلایمنو مها وتل زع وا وزا ندسان طالتخا بول وا ماع و هیتف

 لاق بسو ند رغم یی وط اید اهنمو یهنلا ورعالاةاعارلالخ و سانلا لّتعاو هقفتاذا ادب رفت لج رلاد رف

 ذم هچ و دا س ندد رم هدلوا ثی دح مداوش و مهتادل تکلهنیذلااضبا م هو ىلاعت هللارک ذب نو شهلا مهو |

 هلا هّلارکذ ام اد بواک ٥ هدج و هلا یهلا ق شع دارم ندیناث ثیدح و ردءاهتف ندا تلزع ندسان هرزوا

 دتاوذنالو ماتهرزواتدابعومالسا هح کلابیر ودنک بودیک هترخآ هلطبابیرانا رقا ودازمه وردنا وذنال وا
 دلا لاق نود رفلاام و لبق ند رغما ی وط یا ور ف ونود فلا قبس ردم وسم هلت رابع وبشا هد هب امن رون واهدارا

 مهار فا تاله نیذلا یعرھلا مهلیقو یہنلاو مالا ۃاعارع الخ و سانلالّععا و هقفناذاد رف لیقو هللا رک د یف او ها
 راانعم و سز ردن رقا هش دحډچ هلع نسح وهرعلاط نل ی وط انعم یصج وا لحوزع هلان ورک دن ا وش وسانلانم

 بک ار لاق هل وایمه ود یدنک نامه هدنناب هکر ونلوا قالطا هراوس لوشد رفع و رول وا ند هبع مش تاقالطا دن رفت

 ہن شاب زکلای دارم هکر د هنسانعم كلغا قلزکلای هدصوصخ رب هدننز و دوعف ( داو رفلا ل هربعب ريغ هام یاد دم

 کتءهزم (دارفالا) ه د رفت اذا سمانا و عبارلا و لوالابابلانم ادرف درف و درف و ممالاب نالفدرف لاق ردکلشیا
 قراقیچ هج هقشب بورآ ندنهورک ییهنسذ رب و ه درفت اذا مالا درفا لاق ردهنسانعم دورف هل رسک

 وسرهبلا درفا لاق رول وا هجزکلا دوا كمردنوک یچلیا هب دکر و هلزع اذا هدرفا لاق :ردهنسانعم

 ۳۱و ا ةأرلا تدرفا لاش ردتلناثقم قز وغو هناد رب بویمروغوط نیکیا نوناخو هزهج ادا
 کیا اعطق یعق هقان ارز زغلوا قالطا ه هقان نکل رولوا فصو هدهرلناویح راس درفم وبا درفم یهو
 ] (دارفتسالا) هد فتا ذا رعالابدرفنآ لا رد هنسانعم كاد رفت هد هدام ر دوب هدننز و لاعفن دا رفنالال زمروغوط
 الف درفتسا لا ردهلسانعم قلا هجزکلای هلبا هسک رو هب درفت اذا رمالاب درفتسا لاش ردهنسانعم دارفنا
 | نب نم هجرخا اذا "یشلادرفتسا لاق ودهنتسانعم قلف هح هفشل بورپآ ندنجما ید هرز یی ر و هب د رفت اذا

 (دارغ لود زو عابر (دارف )و هدننز و یراکس(یدا رفلاا)وهدننزو بانک( دا رفلا)وهدننزو با غ( دا رفلا) هاعصا

 ادارفو ادارفموقلاءاح لاف ردکعد ررب ررب هدننزو یرکس (یدرف)لو قرهلوا فرصنمریغ هدیسیکیا هلب فكنا
 :مدننز و فتکر دیس هلک درفو هلن دید رف یردرفم كران ویدحاودعب ادحاو یا یدرف ودارف ودارف و یدار رفوا

 ٠ ) دن رف )



aهدف و فیفطک وصول اهنادحو ایام عماهویه توضاءابشلا ودع تونس وه وااو  

EEدن رد مقاوم ی اب روت هب ا ا  

 رد هنسانعم قلراتسآ دماج مټو لیعفت شار وو پیشام دوا تا ردشهالنا ضرع

 یاقاآ نرس ین نوټ لوق لم قیر آزار دوش زا

 زوم للسس یکفیفح دوخای كفلسس یرقایآ نکر درکس هج هلی هلا راناب وچ ران ویق دوای |

 دعب و یلّدف وهلوقت ردهنسانعم كلتا د دېت هلا دیع و یمدآ رب وادع اذا لجرلا دف لاق رد هنسانعم كتر کس
 چ روق ر و دفییعع لج رلادفدف لاش ردفدا رم هدل وا یانعم هلا ددف هدشنز و هلزاز (ةدفدفلا)ل یندعو یا

 دادش (دادفلا) "ودع وا عبسنم اب ر اهادع اذا لج رادفدف لاش ردهنسانعم نقک بوحاق هلغغروق ند هنس

 تك كنءهرب و مالكلا فاح تدص یا دارو لجر لاق زود ه یشک ندا ملکت قلصت و نىلاق ولسس یوا هدننزو

 كلامه ودرفن ك ايز وي ز وقطای زویشبایز ویکیا ز و هک ر دقه راهم كي و زوج هبهسک نالوا ررو طاب طاب بوصاب |
 ریکتم و فلالا یلالبالا نم نيئملا كلام یا داف وه لاقت ردذوخأم ندنسانعم هطاعشو و غ روند همدآ نالوا

 هریک او هرلیجسا و هرانابوچ و هراجامترغص وهرایجهودن ودادف و رولکن ودا دف یعجب روند هصص نییدوخ و
 هرلمدآ نالوا ر رقبح هلبا زا وآدنلبهدنرایشا ومو با ودوهدن رانیک | ورونل وا قالطا هنس هشاطیود یتعیهرب وپا او
 ها رصف كعج یظفل ءاوح كلوقناو دڳ نداد هلا فة وةلا و ءافطا نا ثیدخاهنمو ح راشلا لاق رول وا قالطا

 نالوا قوجىرلەودنودادفو رد هنسانعم قلابقو تظلغ و قلشارت را هلع كیج وار زردی یاب هل و مهو

 رغابندهن سا رش رول وا قالطا هب هسک نابج ققروق و رونل وا قالطا ه هغب روق هلباه (ةدادفل) روند هرامدآ ۱

 یر ا هدرلن و هدنن ز و طیلع (دفدفلا)و هدشزو دهده ( دفدفلا ) ر دراج هد هل فیفح كلاد هدن وب نوچغيدلوا

 روند هد وس و و كر هکر د هنسانعم دیده هدن زو طبلع 6 دفدف )و روند هب هسک ندبا ماکت نیلاق و قلصت ولسس

 هناکمنال وا عفت رمو ظیلغ وكب یعارپط ور وند هنابای هدننز و بغبع(دفدفلا )ر ددا شوق رب هدنن زو هلالس (هدادفز

 ردعضو مر هدنساضقناروح هل د دشت تالادو یصف كناف(نیدفلا لرد دا لج ر رب و روند هر راوم و زودو روید

 (ددفتلار ر ردندا روا یناقعلادلاخن دیعس ندناتفالخیامدا هدنمان ادیشر ن نو راهبول وا ندنلسن نام ترضح

 قمغاج یبش یعیدناص یسههاطیحاص و ارطب واربک یشم اذا لجرلاددف لاق رد هنسانع» كع رو هلا ادا وریک |

 هکر د هنسسانعم ج وزلا فصن هلن وکس كنار و یصف كناف (درفلا رپ هارمش یف حاص اذا عیابلا ددف لاق ردهنسانعم

 دیش نالوا هنادکیو هناکی زکلاب و ج وزلا فصن یادرف اذه لاق رونل وا ریبعت كنهدیکر ت ردكم د یسپ راب كتفچ

 نابل وا یربظن و لش هداندو دو یاد رف یش اذه لاس هلن سک تلباف رولک دارُف یچج هنسانعم دحش* روند

 نادرف هكا وک ردهرزوا سایق ریغوب هکهدننز و یراکس رواک ی دارف ورواک دا رفا عج هنسانعماتمیب روند هب هسک

 هدنرورم زور دنج ند نمد ورو هب هن ايشا نما دناتسآ هکر د جرم + هلریظن الیا درف فیس لاش و ردعج ندنظف)

 "بزم تیوج نم یواضب ہد لت تقوا صاف هلا ءالع یرلسلحم بولپ راو هنترایز كتاذ رب ندمارک ءالجا

 دارفالا عقا وهدنت رابعایندلایف لا وح الا صعب ی ءان الان هدارفالا و ةرخ الاینینموال تالذ و هدنشح تیر هدهرق |

 هلاح لع قت رهل وا لکشم نک 6 رکصف دنعوق وتاثحابم سوکت اطاعم تاعفدلاب شع ال وادتمیناشکتسا تنسهدام

 یواضب ال وا هکیدلیا ناب ناسل طس هلوقم و ناذینسالا لور هلن دا تاک ند لج بحاصربتف ود هدقدلاق

 هداروب یناونع دارفا وبشا قیدصتلادعب ىزملاۇس ود ردکد د یعیدلوا هف وصتم كن رات رطح ۱

 هلیصف هع" رود هل ربا زارا یروص ناتکتنا لابقالا و فاجالا نیب هدزمکیدد رد بم هنحالطصا فّوصت

 وا یناسناعودار دا لکا رد راتمضح مالسلا و ةولصلا هيلع مان الا رف دارم نددارفا هدارو هکیدنل وا راغ

 م داوای تنک ۴ و قولخم ل وا هجن بج ومینیدح ویرون هللا قاخ ام لوا كل ذکر دعءاج ینی رات درفرت و و عفشو دحا
 هکداضتقم یسهع ر ا ۰ الا عنییینلااخ و هللالوسر نکلو ال و ءایدنا ل وا هسا ضم ییدح دڳ نیطل | و ءا ان

 | تاذهدنتیقج ناسا ء ۳ هنیعچ و تبلک وبشا یثیدح هم لکل | عما وج تیت وا و ردعماح یني رادرف تیغاخ ۱

 | ردشلنا ت تد باوک دارفا ةغعيص وارهوج هلغل وا ندشاتح لها ید یواضب دون واربح داف زا



 ا ءافلا لصف ع

 .هن رابتعا دؤفت قالطا داف هبلق هروک هنناب هدراصب كفل وم × ردذ وخأم ندنآ دّوفنالوا هنسانعم | ۱

 نی وابولق ق زاها لها 013ا مالا هلم لوق دنمویسل وا زکذ که ردصخا بلق ضعبلادنع و |

 ا

 reme هدنناتکم رهاب ےلع نیا یریخالوق PRETEEN هرو وب ام ردیتیاکح
 | ردد ودعم ندرهدبیاح ردیسهدرک ان ح رشي ندنم لولم ردیمسا یلاعرصقر هدنرهش ءاعنص هدنم هدننز و ناقگ

 ] راو ځد رصق رب ولناوات ید هدنن ورد ىدا لش و یراصو شاب و یزمرف هکردلقشم یهجو ترد
 ۳ )رم هدنراتفالخ نامز ناش ترمضح یدا عارذ رفرف یغلارا كنا وات یکیا ره هکیدبا |

 ایشا و ةنفدنمیا ةدمافبب لاقى ردندنلببف ةيضار ةشیعو و رونل واق و لطا ه ین وقفشلث روا بونابق هلقاربطیرز وا

 ۰ ر دماغو ةنوصشیا دمنا و دماغ و ةدماخ ةنيفس لا روند ید دمآو دماغ رولوا فصو هب یک ولطب وط هلا |

 هللادبع ن رج یعما ردنبقل روب نم دما لوق ىلع ردراب و -سنم اک ا تعاج یرلکدد نو دماغ ردیعما كن راد |

 هکرد هنسانعم دی راغم هلیصتف كنيغ ( دیرامغلا )لر ردبیقلت ثعاب یسلنا تسهلحالصا یهظع مارب هدنن یوق یدنا

 یمهدلا وكراح نی عفار ندیاعصا هدننز وهذفنق (ه نک رک رود رخ د ورم یدنل وارک ذ هدنسهدام درغ

 یک هزات لات هفرط ر نوی ةلنيتص ( دیغلا زرده و هکروشد جد هزنع ید مد هرج هدنو و ردیعما

 | دیغ لاق رد رلتفص ود بوبحم و وهآ هکردهنسانعم قلوا زال و مرنورت رانا بول وا ولنالیم
 رط ره یکه زات لامن ندنتک زن و مرا هدننز و ءارچ (ءادیغلا آل هفاطعا تنالو هقنع لاماذا عبارلا بابلانم

 ال اغ هفرط ره هدننززو لعافت (داغتلا ) ایل ةشلتمیاءادیغ ةب راچ لا رون ده هبوبح نالوا ررو كرءهدنا

 طر ندنتعالم هدننزو رجا ( دیغالا إل انیل تشش و تلیام اذا هتیشمیف ةأرلا تداغت لاق ردهنسانعم كعروب

 | هدرب یفیدروت وا هکروند ه هسک لوش وروند هر قوچیابل و رونل واق والا هی اوز / ندا ناليم
 كلنا وج بابشلا نادیغ و ردعضومرب هدنم هدننزو نادیم ( نادیغ ل هلوا شا نالیم هبناج رب یویب هلغمرا و

 هر ور کروند هه وب لوش هدننزو هداس ( ةداغلا های یاش نادغ ف هنلعف لوفت روند هنماکته لوا
 ۱ ورت و دبغلا ةنيب ةنبل ةعان ىا ةداف ةأمما لاقب هوا رروب ر هدا لیامت هفرطره یکه تسرون لابن هلغل وا زانو
 وق راردا ملکت هدنباب كلا هلع كب یب هسکرب ار کم هل مک ك رانيغ ( دیفدیغ ردندآ عضومر و روند هنادف

 راض( داۇفلاإ) سه ءافلا لصف جع- ردذوخأم ندنسانعم ناليم هرزوا روک ذم هح و لحایا دیغدږغ

 تم هنکیوا لزق یتعی هیرم داؤف لوق ىلع رواکه دئفا یعجج ردرکذ موب و هنسانعم بلق روند هکرو

 ور دأوفو رد ض نکل ردنفل هد هلبا واوو یصق كنف ندنو و ېک كروب و هبرورکعج روند هرا هنتس

 را بلق ءاشغدوخاب بلق طسو داّوف ضعبلا دنعو ردشلنا ربسفت هللا بلق رثا نا هدنناب ثیدح وبشا

 رو هک ا وی لسا یرروتص عدوم هدرسیا بناج لصا هکبلق نیا دنعو ردشلا مسر

 اا آروم لکوک اکا هدیکرت روند داوف رد راسا لح هکه ینابرهفیطل نالواقلعتم اکا ر وند
 eo رنا داف لاقت ردهنسانعم كم وک هلوک نوچما تكعشب یکم هل وکس كنهزمه و یصق كناف
 رب و هاوش اذا رانلاین ملا دأف لاقت ردهنسانعم كما نایرب و بابک هرچا شن آ یاو ةلا ین هلعح اذا

 | نابج یدآ رپ فوخو هداوف باصا اذا ادز دأف لاق ردهنسانعم قفقوط هنلکوکو  قمروا هنکرو
 الف فولنا دأف لاق رول وا رفروق ندرهنسن هل ول وا دعب نم هرکلیا فوخ ندهنسن رب کرد هتسانعف

 اوش اذارانلایف ملا دأتفا لاقب رد هنسانعم كل بابک هرجا شت آ یتا دوب هدننژ و لاعتفا ( دأتفالا ) هنبح
 هدنزو صوغا هلیعط كنهزمه ( دوژفالا ) اران اودقوا اذا مولا دأتفا لاقت را ی و

 ۱ منا ( دأتفلا ) روند هغاح وا یرافدای نوجا كمروسشپ كما هدلوکو روند ان عشب هدلوک

 نش ,as حابصم (دآفلا) و هدننزو رئم( داغ ا )روند هکعا شمش دو خو هدنس هين

 زو دب رف ( دبثفلا ) رولک دنافم یعج روند هب وکسوک ققجهرب دش راق قاحواو روند هنشیش بابک هدننز و

 یععهدرن و هکروند هکمنا شعثپ هدل وکو هنا شلوا بابکو هلتبسانم یکیدرو-ثب بابک رونل وا قالطا هشنآ

  ندنکر وب وردیفدا مهدربخآ یانعمیکیا هلی دف هدننزو دوقفم ( دؤغلآ رو همدآ نابج زسکر وب و ردلومنم|

 دونم وهف عج ووآهاکشاذا لوهجلا ىلع داژفلا وا لج را دئف لاقب روند هکرو وادرد دوخاب همدآ نالوا یدرد

 | نانلوا رکذ دفوت و قرح اذا رانلا تدفن لاق 2 كل ولع بوناب شت هدننزو لعفت (دوفلا )|

 | ددهنسانعم قعرخآ و دی قان ا ولد رد ندنکروپ هم هک کر دوب نده دانلا  ردذوخ ام ندنوب داوف

 (لاق ) ۳



 | لوهجلاءانبىلعريعبلا تف لاق ےس

 ةّلغاذ راصاذا دودغم لاق الوا غمو داغو دودغموهف لوهجلا ىلع ددغو لوهجلا و مولعلا ىلع دغاو دغاو |
 هب ریعب هلاک ب ضغلا نم خفتنا اذا قرهلوا زاحجموب هدساسا بضغ اذا هيلع "دغا لا ردهنسانعم قملراط دادغا وا

 مهلبا تدغ اذا مولا دعا لاق ردهنسانعم قمراقیچ هدغ یسهود كمدآرب دادغا و ردموس م لیتر ابع ةدغ |

 ندیتآ یانعمو و هبیصن ذخا اذا ادیدغت نالف ددغ لاق ردهنسانعم قلآ ینبیصن و هصح یدنک م دآر ددغو |

 ردهدغیرادرفم هدکر نو ردیعج كبيصن هکرد هنسانعم ءابصنا هلبسسک ك نیغ (دادغلا )و (كنادغلا ) ردذوخ ام
 رکذم روند همدآ نالوا بضغلا "یاد دوخاب نالوا رولبراط قوج قوح ردهغلابمهل رسک كم ( دادغلا ) 1 ۱

 هلبصق واوویمض كنیغ ( دوادغ ) همنادوا بضفلاربثکا دادم ما و لج لا رولا فصو هتوموا
 شوق یژکا و و ردهنسانعم كليا تامغت هلنالا شکلدو زا وآ دنلب هلنیتعق ( درفلا ]) ردهلحم رب ءددنق | 3

 رولت هراس عو دغو ه بّرط و هتوص عفر اذا عبارلا بابلا نم ادرغ رباطلا دغ لاق ردلعتیسم یرزومق 3

 دغو د غا ور اطلاد غ لاق ردهنسانعم د غهدراث وب (درفتلا و (دازغالا لو (دبرفلا رک یساک یک در |
 (درغلا) هدننزوثدح (د رغم الو هدننزو فتک (درغلالو هدننزو فلج هل رسک ك نيغ (درغلا )ل درخییعم ]

 هنارت و همت ( دارفتسالا ) روتید 4 هدنناوخ و هشوق ندا تامل هلا دنسیلد ناحاو دنلب زاوآ هدشنزو تیکس |

 درف (درفلا) د رغب نا یا هتراضت یا رورغنب ءاعداذ|بابنلا ض ورلا درغتسا لا هنم و رد هنسانعم كم هتسیا نسل
 یأرنم 2 كوة لكون یاو دغو روند یخ دصخ یکی وا i رونىدەوا نال واندقل زاس هدننزو

 (دارغالو هل رک ءلرلنیغ (درغالو( هدرخالو هلنبتخف (درغال و (درغالو ردیعمایم ارالد یارسرب هدنسهبصق |

 یعجكرال وا ردقج هل وا یعون كچوک هکر دیعما راتنم عونرب هلی كی (دورفلا لو هلع ك رانیغ 6 هدارغ لو
 نا تیم تا (یادورفلا ) رولکد راغم یعجج كد ورغمو هبرسهک كنیغرولکد ا غو هدننزو هبنع رولکهدرغ

 مش هسکرب هدنن زو ءاقنلسا( ءادنرغالا دی راغلا ةريثکیا ءاد ورغم ضرا لا روند هر قوچ یراتنم نان وا

 و اذا هیلع و هادنغا لا ردهنسانعم قلواریکر شو هلا وحاک ا ب ودنا البتسا وهبلغ هلا رهق و برضو

 | یراکدید کیت نا یعب ج“ وع لوق ىلع رجش وب عونربهدنزو دقرف (دقرغلا  هبلغو رهقلا و برضلا و
 لصالایف ردیسهربقغ هرونمهندم هکدق رغل اعم و رار دنا هیس هلکن آو هلباهر دهدقشیدرفم روندهنکو ی رمش

 روندءراز آو هجي | نالوا هدننب یعوبق هلیجحما كنهطروع دق غو ردشل وافاضم اکا هلغل وا یبنم كل رو مرش

 لوق ىلع ردهنسانعم توصلا دیدش ولسس یربا هدننز وعذج هلنوکس كنم یاز و یرسک كني 6 دیزفلا )

 دوخای روند هنابن نالوا هزان و رت دیزغ و یدنل وا نایب افن آ هدنسهدام د غ ردهدنن ز و تیکس هکر ديف د غو

 ردا لاله روفلایلع یندبا لوانت هکر وند ه وغآ | قىتع شال هدننزو دلقتم (دلغتلا) ردهنا هلي ىا ر هدانعمون

 هنسانعم فیسلا نفج روند هنذيق كق هلب مک تیغ 6 دملا زا هبحاصل ثبلمرغ قتعتمیا دلْفتسرتم لاق ر هوا

 2 ریغلا ر رد هنسانعم ږغ لبد دشت كلادو هلنيتمط ( نادمعلا ]روك د وغو رواک د اغا یعج

 هلل مک كنهزمه (داغالا) دمغل ین هلعجاذا ل والا و ینأثلا بابلانم ادم فیسلا دجغ لا رد هنسانعم قموق هیق
 | ردلمعتسم هنسانعم قمردشق وص هنجما كن رب یرب یهددعتم ءایشا و هدغ ینعم فیسلادجنا لاق ردهتسانعم د

 ؛یراکدید طفرع هدننززو دوعق ( دومغلآ ) ضعپی اهضمب لخدا اذا ءایشالا دغا لاق ردنادغ هنر یر هکایوک

 طفرعلا دغ لا هلوا زن روک یرانکیت ندننرفو هکهلوش ردهنسانعم قلوا ناوارف و رفاو یراقاربب كخجاخا
 قالوا زمن روک ب ولیکچ یب وص كن وفو اهکوش یربال یتحاقرو هتاصخ ترفوتسا اذا لوالا بابلا نم ادو

 قلازآ لوق ىلع قاف وچ یی وص كن وف هلنیتصف ( دخلا ل اهؤام بهذ ادا ةيكرلا تدغ لاق ردهنسانسم |
 هلغل واینبم هنیلوقوب نکللف وا اه ۇام زكا ذا عبارلا بابلانم ادم بلا تدمع لا رولوا "دض هلغل وا هنسانعم

 هلا هنسن رب ییش ر هللا هقالعو ردهنسانعم ققوص هنیف یحق هدننز و لعفت ( دعا إل ردل وقعم ريغ ییدض

 هنم ناک امس اذا انالف دمت لاق و اهم هرغیا هتچرپ هللادمغت لاقب هنم و ردلمعتسم هن سانعم كلتا رتس بو روب

 اذا ءاب الا دمت لاق ررلیعتسم هنسانعم قمردلوط اق دیغل و یدلیآ هئطغت ورس یالز نالوا رداص ندنالف مپ

 (داقعالا ) هنم ناکام زس اذا الف دمن لا ا جدو هدننز و لیعفت ( دیمغتلا ل ه الم |

 دقعا لاق ردلمتسم هن انعم قلو ا لخاد هب هک مدار هلتبسانم و ردهنسانعم كمریک هق علق هدننز زو لاعتفا |

 ءا رف ماما ىح كنيغ رد دآ عض ومرب هلال ت E OEE ىح كناب (دامشلا لرب ) هیفلخد اذن :

)۸۳( 



 چ دعا نفلا لصف ]و

۱ 

 دا ز زاتق وا د وه یک ادهع ]7 نلامت هلاوق دن هنم و IEEE كل رب یلاعتم
 لا دیع هلا هسکرب هدننزو هّعافم ( ةدهاملا إل نعضباذا اذكى نالف "یا دمع لّوقت رد هنسانعم تلافکو ناعض
 ۹ ۵  هدننز و دمقم دهم ) + ا هک عدهام اذا هللا دهعب اوف واو ۴# یاعت هلوق هنم و رد هنسانعم كليا ناع و

 ت كنیع ( :دهعلا ) رول وا قالطا هد هل نالوا سان دهشمو مضح اقلطم هکر د د ح راش + رد دهع

 3 1۱ وهال روند هروب رابب لوا هدرانوب ات ز و بانک (داهمل )و هیرسک كنيم (ةدهملا)و

 "ولا رطم لّواب رطم یا دوهعم وهف لزا ءان ىلع ناکلا دهع لاق ر وند هناکم شعاب یرومغب
 ۱ هدشنزو نارع ( نادهعلا ) و هدننزو یه” هل كنهد دشم ءاهو یعط كشف 6 یدیهما)

 16 داهتعالا ) و هدننزو لعافت (دهاعتلا و هدننز و لعفت ( دّهعشلا ) رد را هنسانعم تلافک و نامص

 ولاوحا افاد بویلوا هرز وا تلفغ ندنآ الصا هلکطا ماّتلا "هدمع رد یتس هظفاح كن هنن رپ هدننزو
 ارد لاق رد هنننایقم كمزوک بوروک كلرهدیا دک او دب در نس هظفاح و

 رددوخأم ندنس هدام دهم نالوا هنسانعم رطم دعب رطمو هكرأد اف هدهعلا ثدحا و

 | دهع هدننزو هدع (ةدهملا ) ابدپعلا دّج و ام ظفح اذا تا اهدا وب ةت

E 

 واتج روند و و ره

 و لقع كل ذک فعض یا هدهع هطخ یف لاق روند هشلاح تئادرو فعض نالوا هدناتکو طخو

 رف ماقم هدهع و تنعض یا هدهع هلقع یف لاق روند هناصقنو فعض نالوا

 وتلواریبمت قم آ هننوی و قلا هنززوا هکر ونلوا قالطا هتلاقکه نوکر هدهع و ةعج رالی ی ةدهعالللوقت
 ند »هسکرب ((داهعتسالا ) هنلع هحالصاف دل رد نم هيف هل ردا ام یا نآالف ىلع هتدهع لوقت الثم رد هدام

 رش هرز وا یها وند هدننمط تیاعزو ماتا یتالاح یس هلوقمهظفاحتو تی ور هلرحارب اب كئيشرب ییدلیا
 و و ةدهع هيلع تیفک-و هلع طرشا اذا هبحاص نم دهعتسا لاق رد هنتسانعم كلبا ورڪ هع و بح وم

ax 

 1 ن رد هنسانعم كلا لیفکو نماض یبدآ رخآرب نوجا قلوا نومأام هلهحوره ندنف رط یدنکا

 ] نالوا دهاعتم ینانالوو روما هدننزو شک"( دز هنر ثداوح هنص اذا هسقن نهان الف

هع وه لاش ردقح هل وا یاوو هاشداب
 3 تایالولاو رومالا دهاعت نموه و د

 ۲ هدننز و ریما  دیهعلا

 ۶ا هدیهع وه لاق رد دیهع لرخآ امهدحا هنسانعم دهاعم روند ه : یشک ندا ناع و دهع

 0 (( ءداهعون ا قبتع مدق یا دیهع “یش لاق روند ه هنسف قیتعو عدق شمروکب راک روزو

 . لس |هنربت و نیمأت ندهدام یکیدلبا هشیدنا و هسوس و یدا ر هل رسک كن هزم ( داهعالا) ردنطب رپ

 ردهنسانعم قلوا لیفک هدننک هنسن رب ه هنسکرب وكنم وا و ك "را یا دبعلا اذه قابا نم كدهعا انا لوقت
 و روند هر نالوا شّعا تباصا هطفن هدنزو همظعم ( ةدهعلا ) كلفكا ىا مالا اذهنم كدهعا انا

E Oا ا0ا لوا شماطا تباصا هننلب ابو دا تباصا هنضعب كرر  

 یو ووو روند هنجاغا امرخ نالوا نوز وا ك ل یف كسع (ةناديعلاإ رطملا نم ةضفنلااهتاصادق تراص ادا

 ل د دشن تلاد و یعض كنیخ دل دإ دلا نفلا لصق ]مس ردناذیع یسنج مجبیدنا وا رکذ اک هنر داو |
 نراهم و زه نالوا تدا دنن تاللا یرد ین نغلەدەد وک هدننز و ةر( اوا

 وردا ثدح هد راتساقو هد زاقتل وق و هدند را قال وقاضعب+ رز وایعیدل وا ح ورمشم هدهنبطبتکر ونل واریبعتزر

 هدرلقل وق و همزاب و هعا ندشاب هيا دیدش هنال وا هدندرآ قالوق هدنحا قلخاما رونل وا قالطا نیافم ماروا

  نارح هعضوم لوا شن دام ردرلمرو یارانو راردیا ریبن قج رایخهنالواهدرتسافو یمه كبو ۲

 كفلوم + رول وا مجو هدرلن و ردا Cilt ندنعفد دعض وم لوا كنهتسر ءاضعا ضعباب و ندنابصنا

 *وا هدرلا روا ندننارحم هسلیا روهظنابجرب هدنرب رب كندبیژنک | رونل وا ریبعتزب هکرد هدقع نايل وا یعجو
 ه هعطق بلصو ته-هدنعلارا ریکسره هدغو + یهتنا ردیف عیریہعت هدغ ه هموق رم مارواسب رول وا ادب

 للك كنیغ رواک دادغ عجب رولوا لاله هدک دلیا تبارس هن را هچاب و هش درک رول واثداح ه دن راق

 راربد ید هعلس ردا ثدح هدنح راخ لزاغو و كنوب هکر وند هب هدقع وب یراکد د یرموبو روا هدغ و

 [3۳ 2م ون وا واللا یشاومو بودن هام لول و روند هنمص الو آهک روا اتد



 رد هل رادتعا یتدوع وع اکا اًمادرونلوا قالطا همدآ نالوا موادم و بظأوم EE هیس هی لعاف متنا (دواعملا) ۱

 قالطا همدآ انا وتو قیطم هلیعض كم (دیعلا)ردینبم هنسهد واعم هدنالج و رک رونل واقالطا همدآ ۳
 برج هاک آر اکو انشا روما و رونل واقالطا هنالسراو رول وا الطا ه۰ ودار ا ناشآ هرلهقان تاعفدلاب و رول وا ۱
 یرپبعت دیعم هدنحالطصا نیس ردم هکر د جزم » قذاح رومالاب ملایا دیعم وه لا رونلوا قالطا همدآ قذاحو |

 یکی آمصمو زاریدفاضم هبلاط لوا رد هسک ندا ریک ذو و رقت یخدرب هلع بلاط نس رد هکردذوخأم ندهداما

 یذلاوه و دیعم و "یدبمسرف نولوقب رنردباقالطادیعم و"یدبم هنآ لول و مار شفلوا بیدًأتو ملعت یکی کرک
 تاعفدلاب و ردینبم هنس هظحالم یکیدلیا نالوج هرزوا هاولند نامه هسنل وا هلاحا هفرط هن بداو للذ و ضبردق

 قالطا دمدآ لوش و هم دعب رم یزغ دق ناک اذا دیعم "یدبم لجر لاق رونل وا قالطا همدآ ن دا داهجوانرغ
 رومالا ب رج دق ناک اذادیعم"یدبم نالف لاق هل وا شلناقبسیم هب رج هلاوحا وروما روط دعب اروط هکر وتو

 رون دهمدآ نیغراط وم ولظ یا دیعتموهلام رونل واقالطا هب هسکراکقس و مولظ هدنرودیسدم (دیعنل اا ارا م ق "

 ردا داعیا هلادیع و یسکره و رونل وقالطاهصخح ندا ارتفاو تیانج هسان اعاد و نابضغ یا دیعتم لچ ر لاش لا

 دوخاب نشان نة عبر دوخاب یدسالا ةمالسن ۍوغ هلیصف كنءزمه (داوهالاوذا) رونل وا قالطا + هسک نالوا |
 هنسردنک ه نسر هل غل وا رخ نبعم و فظ وم هرز وا یس هلىبق رم لرو نم ردس#) كن هسک مان یوغن ةمالس

 | دفیظو لرهدنارودییهایمبول اهن راز وموا یک توات وعضوهرزواهرکستهدقدلوا ناوتانریپهکآ انقویداراردیاادآ
 را كننامز لها هکر دست یدح كنهسک مان یقیصن کا داوعالاوذ لوو ىلع یدا رار دبا تیابچ یهروب زم

 | ناعبشس هساک میاحرب و ز نع هسلک لیلذ ر و نیما ندنفوخ هدام هسلیا ات ترک شان هنن رب سم ىدا یعنما 7

 هلك ىع و یک كعچ بن ردىعما یدح كن هسک مان ایحنب لءوعم هلا "دم (یایداع) یدار 7 1 ۰

 هلا تدوع 46 رد هایم دعرد صا لعف ےس اهدننزو ماطق (داوع7 ردکعد یو كنه ود هحوق ردببقل عاشرپ ۱

 كلیا تدوع هنسود روا یدنکر کسع یر هدننز و لغات (دواعنا )یکی تبدل وا هنسانملزن الا ردکت د
 تیک دیک هاش رام تاکرح كّسع » دا وعلا رژ هبحاص ىلا قدرف "لک داماذا برطاق ا ود واعت لاق رد هنسانعم 2

 ج ور ) ,رکطادوعم) هام تر دا وع ات دنع فالف اتیلادعنول وه هنم و روند هثیشقج هنلواتدوء |

 ابان عايشالاف یا ام اذا « دعب ءایکحا اهلثمد ّوعا * وبشا ردسبقل كنهسک مان تالام نب ةيواعم هد ز زو ءالعلا
 یرامنا ةدحن رديبقل كاش مان ىر ا ةيجان ( ناشفلادّوعم) رايدليا بیقلت ن وکی دليا دا شنا و مظف تیب
 |اهدوعا + وبشاو لتق تولا هلا ےل هلکلیا هلماعم د اکا یخدل وا هدکدکو د یب هسک نانل وا نییعت رشاع ندنفرط
 ا و ات و هلکلیا داشنا تب + مبات مکطایف راح ام اذا یلعفک + اولعفیل یدعبناشفلا

 لاق رد هنسانعم كليا رظن دب هلتدش نوجا قفق وط یرظن هثیش یکیدتارظن هسک نالوا مز مثچ هدشزو
 یک یدک قرهداش وا یتیرللا نوتاخو هنیعب هتاصایف غلانیل ددشتو هیلع قهشت اذا نویعلا ىلع نناعلا دیعت |

 ۲ اما رض یلعاهناسلب تآردنا ادا ةأرملا تدیعت لاق ردهنسانعم كطا رازالد و مانشد ب ولیت هن رازوب كن راقتر وا |
 ییقلت ببس ردبقل كن ردب ینتلا نیسح ن دجا روهشم معاش هلبرسک كنیع (ءاقسلا نادیع ) امدب تک رج و

 ا.دهع هيلا دهع لاق ردهنسانعم قارعصا و كللا تیص و هدشنزو دهم ( دهعلا إل یدنل وارک ذ هد رګ باب ]|
 دهع و مدقت اذا هيف هيلا دهع لاقب ردهنسانعم كما مدقت هدص وصخ رب هب هنسکر و هاص وا اذا عیار لا بابلا نم |
 | دعاه هني لاشرارد ناعاکا هدیس راف ردت رابع ندزوس كج هرب و داقعا بورا هکر د هنسانعم قوم ۱

 دما دهع كۈ وا قالطا مونکنناناوا ر رحم هءاکح و ءال و ندنفرط مالا "یوو ردهنسانعم نیم و دنآ و قثومیا ۱ 4

 تقد ورظنهرز وا تلادع هل هدابعلاوحا و تیامر ه هیعرشماکحا ارز ردذوخآمندنسانعم تیصو رونلواربع

 هظفحو هاعراذا ةمرطا دهع لاق رد هنسانعم كلا تیاعرو ظفح یمرح و قحو رول وا نمف ینیراتیص و | ۱
 هلا هکر و رونل وا قالطا دهعوذ ه یار نالوا لخاد هلا ناما همالسا زاد نوپکنا رد هنسانعم تقذو ناماو|
Eرد هنسانعم كابن و یفاقل یا اذک حض وم 4  یدهعلوقت و دل یا اذک ناکع هن دهع لوقت رد هنسانعم ءاقتلا قعشو  

 ناع و دهع هدننص هنس رب داخ دهعم دهع و تف اڳ یا تاده اک زمالا لوقثو هتف ع یا هتدهع لوقت 3
 مت صد روغ ار هکر ون دهرومغ لوشوروند ه روغي ناغاب ل وا هدنم وم رام ورد رد دصلاب یر ون د هل زم شل وا عقار ۱

 لوقت رد هنسانعم ماکنهو نامزو هلوا شعا كاردا یلوا كنو هنت وطر كش رخآ روم یکلّوا بوغا
 , یادخ و هيوا هدع و.دهع لاق رد هنسانعم زاحا و ءافوو هنامزنیا نالفدهعین و ییابش دهعف ثلذ ناک
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 | هن راحم دواب هلا :RN هدشناعتسا ندرت جی كرار Teg هب را هلي رال وا هدد |
 (دایملا)+دوشن سیم راّرج رکشل دصب هک« نه4اناد مد مدنک تسار اهراک » ردکعد هلبا تغارف ندندیق |

 رد هنسانعمقلشاب را رکت ین ؛هد هنا هعفد هشبارب یکدوعو یدنل وا رک هکر د هسانعمضیرم هدایهدنزو باتک

 دوعو رد ردصم هنسانعمضب رم "هدایع دو هلیص كنسع (ةداوعلار) اينا ًاباذا ادابع و ادوع"ی 

 ۱ وال وا قالطا هماعط نانل وا هداما اضصخح همدآ ۳ هرکصذدفدل وا عراف ا تعاجو و و وا

 . لج رلا لع دیعاام یه و ةدا وعلاب هلءاح لاق یک ماعط نانل وا هداعا ةصاخ هلام نالوا دراو هدننشع ماعط الثم

 ردیعچ داع هد ران و ییکدوع هدننز و مکر (د علل و هدننز و عاطف (دا وعلا موقلا غرفامدعب هب صخ ماعط نم
 وند 4 هتسخ یراکدلک هنسهدایع هرزوا یلصا (دووعلا و هدنز ولوتم (دوع۱) رد ران دا تدایع 4 هتسخ

 وغلا هسفن ادامهریص یا هات" شل داتعا لا رد هنسانعم كع دا تداعی هنسن رەدننز و لاعتقا(داتعالا)

 یعج رد هل رابتعا یکجهدنا تدوع هن د هد رب ردحاغا شلسک ندرهش E بشخ هلیعص كنع

 * یراکدابا ریخت الذکر دشا واقالطا هزاسیراکدد هتوغال ةصاخ هلتبسانمو وزولکداوعاو رواک
 دنزاد نالح هتوغال هدننزو دادش دا وعلا )ر ونل وا قالطا کک نالوا هدندب د لدو ردشش وا قالطا ۱

 ارونل واقالطا هن رام ر کمیاصع ورو: هربنم كن رات رطح مالسلا هيلع مانا دیس هل یس هرن هش (نادوعلا

 ۳ دا لاعفا کرد هنتسانعم راص (داع# ردیسهنک كنهن یراکدد نادربش هدنج وا هنکشا هژرعص كع

 ناز و عج رلیدلیا یتا ا هنس هل جج هصقانلاعفا هدعب بول وا ینوک زاحت و هکر د جزم * نا اک داع لاق
 دامس هیت یراردپ ردیموق مالسلا هيلع دوه هکر دیم هلدبق رب هدفلس هدنن زوداد (داع)رول وا مات لعف هسر و وا ۱

 ۶1 لوقتروئو e یو رول وا فرصنمریغو فرصنمهللبوأت هل.بق و موق

 غ کا وكنز وتل وا قالبطا دنیش دیش مع دق هلتبسن یاب (یداعلال ردف رصنم ربغ هدا رو داع قلخ "یا

 هل رسک كنیع (دیملا) ردقج هل وا یی وق نالق ندعدق بوف وا رفح ندهرکص هکردندنوب هدام رب
 ۱۳ و یک تالاح زاینو نخ و ضو "ره رولکه ردیکر دیک هکر وند هثیش نالوا ترول اح ودام

 ر و ردیف رع یمهفع هکموصلا دعب یرب زردا ء رکی یا وا وار ماربب هکر وند ه هق ورعم مو

 لا هنسانعم بشخ رددارعایعجهروک های ,كح اش + ردذ وخ ام ندنداعدوخ اب ندتدوعر دیع رش یس هفرع

 ودكکرا ف ورعمرب ورد دآر هر ندن راصشا غاطدیع و ید والا هاب نوچما قمالوا سبتلم هنعجج
 :یدام دوخاب دام نت دام اوشا نادیج ن ةرهم ن "یغعدن ن "یدیع دوخاب ردندنلسن كنا 4 هب دیع بئاحت

 هم كالا ماربب هدننز و لیعفت ( دميعتلا إل ردرلپ وسنم هننعاج یر الا ن دیعون د وخان هنهسک مان

 ۶ یدرفع روند هن رنجاغا امرخ نوزوا هلیعف كنيع ( نادیعلا إل دیعلا اودهش اذا موقلا ديع لاش

 غا عو : لوا قانح یراقدنللوق هدنس هناثم در وا ردیمک كت رلترضح مالسلاهیلع مانا لوسر

 کم ےسا داعمو یدنل وارک ذ هکر دردصم هلک كم (داعلا)ردیعما لجررب و رددآ عضوم او

 ۱ ۱7 ا یا هبالعا تنجو هب هم یکمذکم و هف رش و عج رم هکرولل وا یالطا هنر خآ مع

 هج رم روند هناکم قج هنلوا تدوع داعم لصا اعم ی هلدا رل نآرفلا كيلع ضرف یذلاناال یلاعت هلوق رف

 احا و فورعم هدننزو هداف (ةناعلال هنسانعم ريصم ردندتروربص هکروند هر قجهلب را وو هنس انعم
 او فورعلایا ةداعلا شک نالف لاقب هنمو رونل واقالطا هتففش و فطع و رونل وا قالطا ه هیطع و هلص و
 :یراکدىد هدا وع رتا )عشا یا كيلع دوعا اذهلاق هنم و ردلهعتسم هنسانعم تعفنم و هدنافو فطعلا و

 ردهنسانعمكمردت | داتعم ی هنسنرب همدآرب و ةدا وعلا لکا اذا ت رادو لاق ردهنسانعم كلتا لکا یروک ذم

 دو بد (ةداعلاإلادوع راض اذاریعبلاد وع لاق رد هنسانعم قم هج وق هود و هداتعی هلعح اذا هابا هد وع لاق

EERلعفت (د وعتلا را ندد یا ةنسح ةداع هل لاق ردیعچ ا رسک دیع وداع رونل وا ربعت هروت 2  « 

 ادا وعوةدواعمهد وام و "شل اد وعتلاش ردهنسانعم كم دا تدام یەنسنرب هل رسک ك يع( دا وعلا )و (ةد واعمل اإل و

 وريکو د وع نعم "یشلاداعا لاقت رد هنسانعم كمن دبا تداع یبشر دوب هدننز و هدافا (هداعالا ) هنداع نم هلعجاذا ۱

 | (خداعتسالا هر رک اذا مالکلاداعالاقت رد هنسانعم كلا رارکت و هعج رااذا هناکمیلاهدامالاقب ردهنسانعم كمردن ود

 ا ق ردهنسانعم كما ر شا هن یلعف رب ندهسکررب ود ومت نعم *"یشلا داهتسا لاق رد هن انعم دا تداع

 دومبا هلأس اذا هداعتسا و را ساا ین و تو نشت نا هلأسادا داف اله ۱

Oa) 

¬ 



f or j~ 

 ETE ردراکرد یغیډلوا زانتنا و تیزعصوصح نوجاهفک نال وا یاو زو زج راج فر ا

 هلغل وا یضام لعف یربخ كنس هلک ناک ندهصقان لاعفا و بول وا زاتع هلیلوخد مال هن رخ كنس هلک نا نالوا

 | یس هلک دنعو + یهتنا رونل وا لامعتسا هدون رانعم ناسحاو لضفو مکحو تالم یسهلک دنعو یدل وا نیعتم |
 | نمیا هدنع نم ءاج لاق ردهنسانعم بناح هلنیتصف (دنعلا) ردهنسانعم هیحان هلیثالث تاکرح كنيع تالذک

 راقلوشو رطلا ةريثكى ا دونع ةباص لاق رونلوا قالطا هدولب قوچ یزو هدننز و روبص (دونعلا ]ل هبناج

 | یدنلوا رکذ هڌناب هزمه (نوآدنعلا) هیلیا روهظ ولبیصت رباغم هن راتهج كراقوا راس هکرونلوا قالطا هنقوا

 لوقت ردلکد ن ركع قارفا و ولخ ندن آ هکردهنسانعم هراچ هدننزو ذفنق (ددنعلا) و هدننزو بدنج (ددنعلا)ل

 زا هيف یلسیل لوقت ردهنسانعم صیح و هلیح هدننزو بدنج ددنع و قارتفاودب یا ددنعو ددنع هنعیلام ح

 لوعفم مسا (ددنلعلا ) مدقیا ددنع یش لاق روند هثیش ینادقوچ هکر د هنسانعم عدقو صحو ةلبح یا

 | لوقت ردهنسانعم لیس و قدرط و ولخو ك یا ددنلعم هنع یلام لوقت ردهنسانعم هراح ید و هژلیس هل

 (دانعتسالا) روند × یضاراریق نایلوا یرتا قالتواو وص هلیس هين لعافمنا (ددنلعل) لیبس یاددننعس هل لام
 | یغابو یرالو یمهلوقم تآ و هود شکر سو هیلع بلغاذا * لا هدنعتسا نا نم كلا هبلغ ناشغو "ی

 | هلکنکدبوریک هنسارا قلخ و نسرلا و مامزلایلغ ابلغاذآ سرفلا وریعبلادنعتسا لا رد هنسانعم قلر وز بویلسا
  نیزسکغا ایح هسک ر و سانلاین ام برض اذا هاصع دنعتسا لا ردهنسانعم قمردشروا بولاج هسکر ه

  دلکمالیا تاکترا و و نالرا لوتعلا یوذ مهیف هب یتزاذا رک ذلا دنعتسا لاق ردهنسانعم كلبا انز هدنسا را سان

 ءاقسلا دنعتسا لاق رد هنسانعم كما ندن آی یش نالوا هدا بوک | هفرط رب یعولط دانعتساو یدنل وا دانسا هل[ |
 ل راذیع (یدانع) و(دانع) هدصق اذا ان الف دنعتسا لاق رد هنسانعم كلتا كنهآ و دصق و هیفنم ب رشف هژثتخا اذا
 ۱ سهدلا و كنهلس نب ةمقلع ردنوتاخ رب ندهرهمون هدننزو هزج ( هدنعا) ردندلاح ر ءاعسا هلک

 ۱ ردوص ر صوصح هن راتعاج ریون و بالک نب ورعون ورده رقرب صوصخ هاتعاچ دخون هدننزو مرد
 | فلؤم + یدنلوا رکذ هدنسهدام دقع دوقنع نال وا هنسانعم متلاص و ردیلع لزوکارب هدننزو روسز (دوقنع)

 ۱ روند هب هنسن كب هدننز و رفعج ( دکنعلا  ردشلنا تراشا هنغیدل وا یالث دنه كندنا و یساجخ تلل وا هلکنو

 ۱ ورکه ليغ كيم (داعلا و هلي لرانیع(ةدوعل الو (دوعلا )جا یا دکنع لجر لاق روند هب هسک قجاو
 فرصت ھهر وکه ناب هدر اصب كفلۇم * عجراذا اداعمو ةد وعو اد وع دوعب هيلادام لاق رد هنسانعم عوج كعود

 "ندوعتلوا  وبشاو رولوا ةع زعلاب دوخابلوتلابپتاذلاب لوا وردعوض وم هنسانعم كلغ عوج رهن هب هنسن یقیدل وا

 هنمراص راربدهورکمنالفنم "یلعداع ربع ارز ردا ربسفت هلت رابع انتلم ىلا نربصتل یتسهعرکه الا هک انتم ىف

 تاضحت زقیلخم هرز وا دا و تعامن6ردفطا لج هبیلغت یواضی نکل رولوا ینوک زاحمو و هنسانعم لا
 كلبا درو هفرصاذا هدام لاق رد هنسانعم كلغا لیوحت و فرص دوعو# یهتنا ردشل وا بطاخیموق هلا بیعت

 . رد هنسانعمقمرا و هغمر وص نی رطاخ هتسخ هل رسک ك رای هدایع ودابع و د وعو هد راڌا لث الا دالا ر 2

 | بعص رول وا عج ندنظفل سام دوعو هرازاذاةدايع و ادایع و اد وع ضد رلاداع لا نوڪغلدلراو یرخا دعب ة ۳

 ۱ "یشلاداع لا رونل واریبعت كمن دا تداع هکر دهنسانعم كلشي تبون تبون ی هنن رب د وعو یک بحاصو

 هاد اذا هدام لاق رونا وا ریبعت كيا REE RS قلاب هد هعفد :یعکیا هشیار و ةدام هربصیا هاتااذآ

 | هجوف وه هود هنوقد دوعو+* دجا دوعلاو تی مدع ناف + ادهاج تینا تسحق عآد × هنمو ح اشنا لاق بت

 | یعچچكنو ردینبم هن رابتعایدواعم كنسنس ءرایدنک دوخاب یراتد واعم هرس و لع كرایدنک رونل وا قالطا 4 ویق |

 كالس "هدواعم رونلوا قالطا هلو نالوا عدق دوع و ردینبم هنتر واح هرسکءاب هدنرانزو هلیف ر ولکه د وع و هدیع

 | لهذنب ةع ر واو فلخ ن "یا دوعو اهعدق یا قیرطلا د وع ذخا لاق رد ردصلاب فص و رانو و هل رابتعا |

 | ردن رابع ندقلوا عدق نادناخ دج نعابا رووا یالطا هب هم دق تداتس دوع و ردیعما یراسرف لر هنسک ما

 | رب صو ەمدق یاددوسلاد وع هل لاق رده رامتعا یتد واعم هن رالسف كتدایس دوخاب یرلتد واعم هن راناماخ كسا

 | عجروءد ىلع ادوع عجر هسلیاتدوع هرزوا یزپا نامه ن زكا یخارت و لصف اعطق ندرب یکیدتک هسکرپ

 هن بوی ات 0 كکيدتکو  ردهدنکس ادخوتم هدح و کهن رد هدنلیوأت ادام رلنو و رار دهند یلعهدوع

 لع نهتسا یاد عدو محار +× للا فو راردةدوعلا وَضلاب دا وعلا و د وعلا ثل هد ر كج هد نس رد اتد وع |

 روماوراکه رک راتآو رد رامدآهدز وطناسدا مدار یوونتوس هم تر وکذم ەجودوع لا عاشلابكیرح



oY B~تب  

 | 20 ل هدننزولبععت (ںیمتلار ردیدآ یداورب هدنار توم رطح هدنزو دج یداه (دع ءيداو)لا

 | اقتالا مضى eS ب رج تددس اذالیسلا تدعلوقت ردهندانعمقعوط نک وا نوچ ا

 | ردق هحبابص تونم روطالصا در ؟نوت دسکنالفو اذا ۶ یشلا ییعدقعا لاق ردهنسانعم قعابط هدننز ولاعتفا

 (نادملا) و هدنز و مرکم(دمعلآ )رد شابا ذاا داعی مات هکاب وک ر اربد هتلیلدقعا هد ر كجه د یدنکب وروس

 هدندروب مملسون بیرف ه هکم هلیحف كن هجم نیغ ( داملا روغ ) رونلوا قالطا هئیش نوزوا هدننز و نابلج
 هعلقر دنیا لص وم (ةيداملا)) ردعض وم ر هد رمصم هللا صق و یف كن همت نیش ( یش اا داع)ردعض ومر

 ((تدحا دوعا) رددآ كغاطرب هدنضرا یسهلدبق ینغ هلی کش کن رو یاد ھک نک هم نیغ (دش شدوع)) ردردآ ۱
 ردل وط اند رلغاط هلج دکار  عقاو هدب رفع € همدا وسد وع ) ردو صرب هدند روب یس لبق براحهدننز و مظعم

 هن را هکر دراغاط كسکو بو ن وز وا یکیا سلاد وعلو (نابل دوع) ردعض ومر هلص كنا( ةريفط ادوع)
 و لوکس وارو ORS و دقي یک شوق یا

 دج و سوخ و ح رشم و ردیعما یسرف كن هسک مان لیحارشنب ةلعو دّرعو راردا ذات هلحار هکرونید
 ) رایدلیا نیرفن و نعل یرلتمضح مالسلا هيلع مانادیس هراروب رم ردبعما یربشادنرف یق كرل هسک مان
 هنعونرب لوق لع روند همزوا یروق هدننزو بدنج ( دصعلا و هدننزو ذغنق (دصعلا و هدننز و رفعج
 هنسانعم قلوا ده مزواشابهدننز و هجرحد (ةدصملا ) روند هننال وا وتوکو تک دوخاب روند هننال وا هايس
 . لجر لاق روند همدآ بشم ریتو نیغراط هلیس هیلب لعاف مسا ( دصعلا ل ادحجخع راص اذا بنعلا دجنع لاق

 یابرهنو ینالث هن یثان ندنمه و یهدامو یرهوج ردندیماسا ( هدهع )و (دصع) ددح بوضع یا دم
 : یه و كل وم هاکلیا رکذ قول وا ینال4 دیر هدنبفع یسهدامدنع یرهوح نکلردشمالنا رکذ قرلوا

 ادونع دنع و دنع و قیرطلا نع دنع لا رد هنسانعم قعاص ندلو یضوط هدا زو د وعق ( د ونعلا ا

 قرعلادنع لاقب ردلمعتسم هنسانعمققآ لصتم بویلسک ناق ند رمط و لام اذا سماحنا و عبارلا و لوالا ۱
 اح و تعر اذا ةقانلا تدنع لاه ردلمعتسم هنسانعم قمالت وا هجزکلاب بولیربآ ند روس راوطو اق رب

 هبافراع هدر وقخا فلاخ اذا لج رادنعلاق ردلمعتسم هنسانعم كلبا تفلا و در كرهلب قح مدار و

 ۰ دناقندرمط دو هل رسک كهز( دانع الا ردع رفتم ندن و یس ادعام ردع وض وم هنانعموب هرو هنناس

 عبااذا هشق هئفق دنعا لا ردهنسانعم قعص وق یب ردی و دنع ییعع قرعلا دنعا لا رد هن ابعم قغ ا لصتم

 تارابم ردت عرابع ندکلشبا یکی کیدلشیا كنآ هکر دهنسانعم كلعا هضراعم هلتهج تقفاوم همدآرب واضعب |

 رول وا دض هلغل وا هنسانعمكع | هض راعم هد هلتهج تفلاخم و قافولاب هض راماذا انالف دنعا لا رد هن انعم و ید
 دناعلا ز و هدننز وریما (دنعلا) ردم وسم هلیاونع هدناعمو هدحابصم فاللناپ هضرام اذا اب الف دنعا لاق

 و اًماد دناعو ردندن و یدانعرفک ر ونل وا ریبعت وکن وا هدیکرت هلوارشیا ییفالخ 2 نیو دوی لوک
 تمام تدناح و تفرافم هدننز و هوا املا )درو جک رولکدنع یعج رونا وا قالطا هه ود نایص

 ةدناصعمهدنام لاش ردهنسانعم كلا هضراعم هلتفلاخم همدآرب دانعو هدناعم و هبناحو هقراف اذا هدنام لا
 8 كنيع ( دنع ا) همزال اذا هدنام لاق ردهنسانعم كأ تمزالم هثیشر و فاللناب هض رام اذا ادانع و

 مک رتنوسلوا ی ونعم رکو یسحردبا کاله, رزضجو ابزفناکب هکر ردع"ا رب هلك تالاد و A دن وا الت

 فورحاک ا ورول وا ینام زهرزوا تفاضا یاضتقم ردنکقمریغ فرظ وب ورونل واریبعت هلبادزن هدیس راف و هلباهدننفندنآ

 زر هيل وا ف رظ هکر ول وا هاکو هدنع نم تشج و سعشل اع ولطدنع تج لوقت رول والخاد فرح نم قحا ندهّراج
 6 عب رونل وا هدا را لوقعم و بلق هلکن آ هکر وا وا هاکو عفرلابدنعتال و لاقیف اذکی دنع لاشرونل وا لامعتسا
  هعهاک و اذکی داقتعاو یبلقییا اذک یدنع لوقت رول وا لامعتسا هنسانعم داةتعا هکر دا تلالد ه یلق روضح

 ۱ ۱ هکر ول وا هاکو رش وا زبخ هدنع لاق رول وا فرظ هد ه ی ونعم روضح یکی یدل وا فرظ هب یسح روضح ینعیهدل وقعم

 دنع ىلا لقتال و هذخ یا ادب ز لدنع لوقت هنسسانعم صیضحن و ا ضا رولوا صا لعف ےس اییعب رونلوا امضا هلکنااا

 1 یربرح رداطخو نخ هلیفرح ىلا هلغلوا صوصح یفرحنم هرزوا دورسم هج و هب ۴ یکیاو نعپ هدل یلاو
 i رذد ول وا لخاد فرح نم نامه ند راج ف ورح هنس هک دن ی ردشلفآ قيقح ٥ هرذ »از هج ووب هدصا اوغلاةر د

 وز



 e 10۱ رب
 دام هناقآاذا یناثلا بابلا نمادع فقسلا دع لاقن رد هنسانعم قم وق ر هتم لوق راو دوهو فقس هدننزو |
 ندکلیا دوصتو ظومم هلا دج یراک یکیدلیا ع ورش هکر دیلباقم اطخ و وهس هکر دهنسانعم كلغ دصق و |
 الف ضرلا دع لاق ردهنسانعم كليا هلائدرد و نو ز یضب ضص و هدصف اذا "یشلل د۶ع لاش ردنرابع

 *یفلادع لاق رد هنسانعم كمرو شود و هحدف اذا هدع لاق ردهنسانعم كمرب و تلق و هعج وا و هانضا اذا
 E هدنطب دوع كمدآر و دوم لاب هب رض اذا هد لاق ىدە يان اا هلا دوع هب هسک رب و هطقسا اذا |

 هنسانعم تحت و هنزحااذا هدعلاش رد ةن سانعم كلا نوزح و هنطب دو برمض اذا انالف دع لاق نده ناف |

 هموق هلتق دیسنم دعا راب ع هد هغللا هتف سراف نبا هکر د د مجم + بتا یا هنم دعا نا لوقت رونل وا لابعتسا |
 PA E هر وکه ن ریسفت كفلؤم * ردشعد یدل وا مولعم ز ونه یمانعم كنس ەك دعا هدن رامالک ۱

 هدر كجه د مدنشبا هلتهج نیش و دج نب یشیا لواراب عو * یهتناردح رصم یعیدل وا هد هنسانعم بح هد هاو ۱

 ادیص هنلنفاص* ىر نم زارنحا اذیه و ییافصلا لاق حراشلا لاق * رار د نيع دع هتلعف و نيع ىلع ادع هتل

 كنس هلوقم هيخ و فقس جدو هل رسک كن هزم (داعالا) هنظ یلع ادیص دمعت اما هن ال نیع دع یعال هناف هیمریف

 ندنآ هدننز و لاعفنا ( دامعثالا إل دامب هماقا اذا فقسلا دعا لاق ردهنسسانعم قمردروط هليعض و كرد هتل

 كلبا دصق یشیارب یخدوب هدننز و لعفت ( دما و داف رادا دعا لاق ردهنسانعم قفل هکر ید ردع واطم |
 رد هنسانعم قارا هلنیتصف ( دملا ) هدصق اذا *یشلا دمعت لاش ردهنسانعم كلا ع ورش هلتع عو دج تهی |

 هفدیصم هدریثا نیا ةیاہن همالکیکیدتا لقن كسراف نیا افن [بضغ اذا عبارلا باسیلا نم ادع لجروا دع لاقب

 نا شلتا هّوفت E یزوفس یرلترمضح د وعم نیا شعا كنو لم لهج وبا روب نم مالک رکم یدنلوا ۱
 هلیهح و ماود هب هناسأ رب دو , یہا ردشلنا ناب هلسسانعم مجوت د وخای بضغ ند راضعهب و هلیسانعم بٹ رثآ | 3

 قرهلوا خاص یسهرمشط یشان نىكو وج ۳3 وا كن هودو همزلاذا هدع لاش رد هن انعم كلتا تمژالم |
 می هرهاظو توکر لا نم همانس لخاد سن اذا ریعبلا دع لاق ردهنسانعم قل وا اند رد یسرجا

 1 یی هت وا دنل دععت هباع تضف اذا یت ححرطلا هللل اذا یّرلادع لاق رد هنسانعم قعالصا ك ند رو ق اربط و ۱

 ییا ندک ERT رادسقبص بول ۲هکی دنالصا ةد هج رد لوش نادرو قاری ۰ 1
 ( یژلا دع ) اتتحاواتمرواذا بوک رلانمهاتیلا تدع لا ردهنسانعم قلربص یرانود بوی را ا ۱

 یژلا د نالف لاق رردا هنانکندمدآ نالوا ناسحالاریثک هلکنو ردکعد ناکم ولقاربط شاپ هدننزو فک
 نوزو راز ندتب و قشع درد هدننزو مظعم (دمل )و هدننز وریما (دیما و دوملا) فورعلاربثک یا ۳ هن

 عض و رب هد هننلآ دمو قشعلا هدهدق ناکاذا ده ودع و دوم لجر لا رونل وا قالطا هلاح هتفشآ نالوا

 هن نی هجو نشا عونرب و دالا بوصنم یادم ءابخ لاق رول وا فص و هن هلوقم هي و فقس شفت وا

 دابعلا ده یلع یا RAT ةو لاق هلوا هدننیهدوع نوزوا نوز وا ینامزو شقن هکر وشد 1

 ردهلباهیئنوم روند هنسبربا چا کوت وف واج وکو لناحولتا هدننزو دانچ یاد 7 و هدنز و" لتع (تعلا) أ

 هند هقناط ی راصن هلی ای فیفخ < ةيدوما اب باش "یلتم باشیا ةنادع و ةدَع ةیراحو یادع ودع مالغ لاق ۱

 هکر دهدنل نم یرلناتخ كن هشاط راس لع وب رارردلاط کا ینیراقج وج شفوط یی کردیا ور 8

 هکر ید د جیم * رد راهط رادم هدن رانی آیراصت ید رو نم لع يڪ یمبدل وا ريهطڏ بجوم هرانآناتخ |

 ثانی دقت اط ی رابه اف هم ات تا هدیناربع رد هلا هع لاذ هکر دی رعم تیذوم یسهلک هدوم ۱

 هنګا بور دل وط هلباوص ین آ هدنقو انتر شیشکه لغل وا ضوح رر ینبم ند مرم هدن راز سانم و اسیاکر ه

 ۲ ہد رضع یراصن نایعا ضعب هدک دلیا رص ٥ هنسک رب هل وا منام هننفهت هکات ردنا املا یاب ناساب دوخاب زوط

 | هحنرلناسل هرکصندکدلیا تءارق یییرات 1 لیحتا ضعب ه وص لوا و تماقا هدنببوشراق یی دکل وا ن

 ل وا هدعب بودا لوبقلاب قلت یدل وا هست و صا اک | با هلطاب تاداتقتعا ضعب ر اد هیات ینعد هلا سول وا |

 رانو مروب هدا ریهطت و سیطغت هلیعما سدنلا حورو نا و تل ییسن هتشیا هنرزوا كموسحوذخا ندوص |

 یولتجوچو ردا ع“ هللا لیدنمر هرکصندکد لیا بص هنیرز وا كن آیی وص لوا زهد رانوسل وا دهاسش

 شیشک رارروتک هن روضح شیشک بول آ یتج وچ یراردامو ردب راردنا سیطغت ینوک ی جز کس كن راتدالو |

 ۱ ناسابد وخایز وط یوصلوا و راردا لوبف و قردصتیردام و رد هلاکو اب هکدلیا رب رقت ینایذهنانل وا رک ذ ید |

 | یتا ردند هناهر "هدبعش یک لیدنق داقا دوب راردا وزع هنتک رب فيش مست مده هلکلیا ظفح ندنفمن |



 r سی و. زیبس
 Dey ها رک كنم (ةادلعلا ) دتشاو بلص اذا عب را تانلا نم ادلع

 یدرفم ردیعسا كجاغارب ی کنالیغم ندنع و جاغا هشيم وردنغل هد هلرعص كع روند هثیش نال وا ظ.اغ و نوغو

 اش و زواب هدنازو یدار د هلع ي هجرت و

 ح ا راقوو تناززو هنسانغمریک "روند هب هنسن كوب هدننزو لوق هلبرسک كنیع (دولعلا) روند هه ود

 ۱ .هراتآ لوا و روند هرلتآ شکرس هلباه (ةدولعلا) روق و نیزر دیسیا دولع وه لاق روند هب هد رکر س و دیس

 ۱ ددشو ظبلغ هود هدننزو ءادنرسا (ءادنلعالا) روند ه هود هجوق كبو هیلد هک دلر وس ندنسهسکا هکر وند

  هخرحد ( ةدولعلا) ردموسم هدنسهدام دنع (ددنلعلا) دتشا و ظلغ اذا لمبا یدنلعا لا ردهنسانعم قلوا
 زا اذا لج رلا دولع لا هیلوا رداق هنکیرح هکر هکهللوش ردهنسانعم قمل وا تباث یمناد هدنرب هسکر هدننز و

 قاوا غآ هلغلوا ددشو ظیلغ یدوج و كمدآر هدننزو زا ولجا (دا ّولعالا) هکیرح ىلع دحا رد اف هلاک

 هب د ارهاظ رون ده هیهاد زوم هدننزو ج رز (دکلملا) نزرو تشاو ظاغ اذا لج زا دّولعا لب رد هنسانعم

 ۱ زو بشرف (دکلعلا) روند ه یراق نمار هشیا راوخ هزوک ناعشیشو رودو و رد هفشاک تفص

 ۱ ۱۳ ا 07و وار منو و ابلغ تکلف )روند

 ال وا د دشو بلص هدننز و لجرفس (دکنلعلا) روند هثیش ظیلغ هدننز و طبالع (دک العلا لو هدننز و طبلع
 د یعج روند هئیش كجهدا قمو یکلبا شلریک | هدنرز وا هل رسک راذبع ( دالا و( ة دالا روند

 انعم كلتا هب دغت و هیر دیش وخ بودا لزوک ییسادغ كغج وچ هدننزو هحرحد (دهلعلاز رولکدیمالع و

 ۱3 نوتم روند کرد خىزم نیز هاو ( دوملا ) ءادغ تنسحا اذا یبصلا تدهلع لوقت

 ها ماوق كموق رب موقلادوع و ردذوخامندنسانعم دصق و و هلنیتعف رولکدعو هلنیتعض رولکدع و رولکءدعا

 هلغل وا موس رم هدنناونع رکسعلالیس ر هد هڏ مپ هنسانعم تنا ر رونا وا قالطا ةرالاسهیسو |

 ندکک یک لد یراکدد هب اهر هدنسکو ک كن اسا نطبلا دوعو رول وا كءد یسج هفرج و اا

 ا رادمو یعاوق كنطب هکر ونل وا قالطا ه هقرآ لوق یلع رونل واقالطا هرمط نال وا دتم ردق هنس هجغاشا

 ز ردقج هلوا یرمط اق راسام سپ ردنا یس یرکج هکردرمط رب دبکلا د وعو ردم زلم ینا لوق هدساسا
 | هردهرزوا هج وو ینوکت تروص ر دت رابع ندمتلب و مدو ادوسو ارفص هک هعبرا طالخا هکر ارد |

 اما رار هد رخ نانل واریبعت اش راسام بعشنم هدهدعم فارطا یسیفاص مضهلا دعب هدهدعم هنسن نانوا

 ۱ وق وادغ هاضعا عیج بول وا ناق یسیفاص رار مضه ی زا رکت هدنآ و لا وهرکحن یا

 و لصاح هدنرزوا تولوا اد وس لفت ندا بوسر هلفسا هدا نیح هد رکج و رونل وا یسقت نوا

 ج و ) هدننس هن روا كنزا ییا كنا نانسلا د وعو + نیتارولوا ماب لوک ماخ هدنفوف كنا و ارفص

 را یکلترک هکر ونل وا قالطا هنماوقو مظعم كغالوق نذالا دوعو رونا وا قالطا هرمط نوزوا
 و مابق دوخاب بول وا ناح و لتع ی یک نوتس ندننزح تدش هکایوکر ونل وا قالطا هک انهودنا و نزح كب

 : ا ا ا عضو خرچ هنرزوا زا دوو رد رابع نمای كنشوق هود مالا ۱

 0 | هج و یرلکها داقعا ربع ردب راکد د نبت و هکر ونل وا قالطا دن سم كروب هدننزو رګ رجا دوو

 ممأر دو یلع اومافتسا هدرب كج بد رای لوس هنقسا ر تمم ناتح+ ھل را وقت و رب رقت ین رارپیدت و یأر

 دن راتلو روما هکرون د هنناشیذو دیس كموق ر ځد وب هدنن زوریما ( دیم ) هنسانعم هيلع نود هجو ىلع رار د

 13 دوخاب هرکسع سیر یکدوع و روند هکر دو هب هنس قج هنایط هدننز و باتک (دامعلا ) رد رادصتم و دم

e۱71 16 ا وول وا تنوم و رکذم داع ەدانعمۈي ەل اھردة داع ىد رفم زود هب هعیفار ةيلبا و روت د هر  

 هکایوکر اردنا هبانک ن دکع د زاتم و نیعتم ندنرارباس هلغم وا ولناشن و ولتمالع یل نم هن رفاس و نبر ازرار د داملا
 راردبا قالطا داملا لها رد رلنیشن ےثح هک هبهمبخا لها و راردنا هدارا یغلنادن اخ هلغلنوز وا كانکربد كنب رداچ | :

 دوخاب رکسعلا سل ر هدنزوناطالس (نادعلا) وهدننز و هد ز (ةدملا ) ردي اعا هعیفر ياا داملا لها لوق ىلع

 : | دج (د )روند هثبش قج هنلوا داف هدعو یدنلوا رکذ هه یکداعو دون رد رد هنسانعم رکا لیسر

 ( هدنزو )



 .n 1۹ س : : توس

 4 د ۳ كلی د وقعم ی زانو , و ظلغ یت لا اذا لار تدنم و 1 ۱

 | كمروتک هماوقبوداسنیق یهثبسن دو هلن سک كن زم ( داقعالا ) رکذ اک تاقاط یا اد وقء هل تلعح ق

 تدقعتسا لاق ردهنسانعم كمون بوک رب نخ یشید (داقعتسالا) ظلغ یتح هتیلغا یا هئدقعا لوقت ردهنسانعم

 لوقت نوجهکیدلیا هدقع ث ثفن رونل وا قالطا ه وداح و رحاس هدنن زو ثّدح ( دقعلا ) تمرس اذا ةرب زنا
 یطظفل دیتعت ر ونل وا قالطا همالک لکشمو ضماف هدننزو مظعم (دعقلال رحاسسلایا دقعلا رش نم هاب ذ وعا ق
 | قلوب ماوق بولی وق هنسنر هدننزو لعفت (دقعتلا)ل ضماغ یا دعقم مالک لاش رد ذوخأم ندنوب یونعم دیقعت و |

 حزق د سوق دقعت لاق رد هنسانعم قل وا هدنزرط یرک وبق شلپاب هنسنر و ظلغ اذا سبدلا دقعت لاق رد هنسانعم ||

 یسیراقوب بوقچ یرلشاطنال وا هدنسیغاشا كنیوق شار وا هلشاطیسبرجما بلا یف دقعت و بم دقعک تراص ۱3۱
 ردهنسانعم كمنلک ود هکر دیفدا مو هدننز و داقتعا ( دافتعالا  ردن رابع ندکمریک رب كح هاکر ا وص هدنند | ۱

 | كا ردت رابع ندقلف نکمت بول وا هدادرارق اکآ بلق هکر دلیعتسم هنسسانعم قاغا لکوک 4 هنسلرپ هلتبسانم و | ۱

 ا راقع داقتعاو هلتعما ءاه رونلوا قالطا هدیقع هتیش یکی دلیا بلق طب ر لوا و بلقلا هلع دقع یا اذک دقتعا |
 الامو ةعیض لچ را دقتعا لاقب ردندهروک ذم "هدقع هکرد هنسانعم كلااد و بسک هقالع و لام رناس و كالتفج وا
 زدکد شلتفج كب وکو اودهاعتاذا اودقاعتلاقب ردکعش دهع هکر دیفدا مو هدننز و دهامت (دقاعتلا اهانت اذا ۱

 EEE یتتلآ تنککرا بوشاپ ندنغیدل وا یلتج وزا كن یمینم كنيشيد رد هنسانعم قفلعاب همر یر

 دوقعم هلام لاق ردلمعتسم هنسانعم تباث ىأر ( دوقعملا إل تلظاعت اذا بالكلا تدق اعت لاش رلربد رولدا

 قدزرف هدننزو ناف (نادقعال راردبا قیلعت هن ران وی كلافطا هکر وند هنسپ ږد قحنوب (داتعلا) یا یا
 چوب نالوا هدنفوص قوروق هدننزو هدع (ةدکعلا ) ردشل وا بقلم ن وغ دل وا رودو ردسقل ل عاش مان |

 ینیدل وا مدعو ءانف ةتاخو مدآ تقلخ دح اف راربد جد صعصع ردکک رب یرادسقم كجرم روند هننکک ۱

 | (قدکعلا) هنسانعم بّصا ارج روند هنناراکو ةوق یا ةدکع هب لاقت ردهنسانعم توق و روز هدکعو رد ورم |
 | حط كما هکرونید هنکلپ شوق لوشو روند هنکو کت اکر وب هدفوجو روند هنکو ک كناسل ہد لتا |

 یشلا دکع لاق روند دلم دم ویگن سو هر وای نکال ور اا حر هطقن اجاج هکمتا هلکنآ راتدا

 ان ات و لوقت هنسانعم قلو یتکلوت بولک ه اکما صوصخ رب رولوا ردنجن دکر هل 8
 قفغص جدو هل رسک كن هزم ( داکعالا) اج اذا هیلا دکع لاش ردهنسانعم قفغص و یتنکما یا یناثلا بابلانم |

 ماودلا یلع هدر رب (دوکعلار) هنسانعم احلم رب قجهنفص هدننزو دصس (یکملا ا اذا هبلا دکعا لاق ردهتسانع |
 تباثو رضاخ یمنادو روند ه هسک سوبحمو روند هثیشنالوا لباقو نکو روند همدآ نالوا مزالمو قس ۱

 بابلانم ادکعریعبلا و بلا دکعلاش رد هنسانعم كمروعتیع-قءود و راک هلنیتع# (دکعلا) روند هماعط نال وا
 هه ود و هراکز وم" هدننزو فتک ( دکملا ) قزل اذا هب دکع لاقت رد هننسانعم یعشپاب ه هنسنرب و نع اذا عبار ح

 هنسیدنغب جاغا یروق شاخ هرزوا یرب یر دکع و هلباه ردهدکع یی ؤم ردفص و ندروب نم یانعم هکر وند |
 وغو دکخ نخ ار دا اا رد نام نوھ ناف توه راک دو ( داکعتسالا) روند |

 ىلا ضنا اذا رب ءاطلا دکعتسا لاق ر رد هنسانعم قل وا مضنم هلا اصلا ه هنن ر ندنفوخ كشوف یک رب یعق |
 تغل زونه ینا کسو لها رددآ غاطرب هدنرق دی ز ره ش هدنم هدننز زو باح“ (داكعإ) حراولا ةفاح ؛یشلا ق

 (داکتعالا) رازلتا اونا هدایز ندنوک چ واهدنراناب ییابرغ هلا زارنحا ندناجلا طالتخا ردرارارقرب هرز وا هصصق
 دمزل اذا هدکتغا لاق ردهنسانعم كعا تمزالم بودا "مهم ما ودلا ىلع هشبارب دوخاب هرب رب هد زو لاعتفا

 نالوا بوکمو یوقو نم اذا مالفلا درکع لاق رد هنسانعم كفلت وق بوروعم هدننزو.هجرحد € | ۱

 تعجر یا قان تدرکع لوقت رد هنسانعم كا رطضم هنب راه وبش یراقدل وا فول ًأم یدنک اهرک یتکآ ار هاد,

 :(دورب کعلال هدنن ز و طیلق (د ی ی (درکعلا لو هدننز و رفعج (درکعلاال هراک انا و اهفالا لبق ى | 3

 د وزکعو درکعو درکع و درکع مالغ لاق روند هنالغوا ولناح ولتا لوق ىلع براقتم یعولب هدنزو روفصع
 روند هد وس و وق كي هدشنزو طب الع ( دلاکعلا ل و هدشنزو طبلع ( دلکعلا ) نیم" وا للا براستتم یا

 قتقصاق كبو روند هنریکسس نوب هلئوکبس كمالو یصق كنیع (دلعلا) ردهداز ىعال ضعبلا دنع ق
 | ؛یشلا دلع لا هنسانعم قملوا د دشو بلص رول وا ردصم دلع و دب دش بلص یا دلع یش لاق روند هثیش |

(A) 3 

8 



a 16۸ روح 

 ردات ئدرفم ر روند لفغنت خاو شاک را پوطرد دوب هدننز وف تک (دقعلاز رونل وا قالطا ەدروقجاغزوب
 ا رکا رولوا قالطا هه ود تاکرا لوشو روند همدآ نالوا قلنقتوط هدناسل و

 أ كاع (ةدقعلا) هنسانعم ناسللالصا رونل وا قالطا هنکو ک تالدهدیعآ هلتاصف (ةدقعلا) هل وا لمح ھا

 1 حراش + ةدالق یا زدلانمدقع اهقنع فو تئاح لاق رواکد وقع یعج ردقلنادرک هکر وشد هبهدالف هررمنکا
 هدنن زول زام ( دقعلا )یدنل وا قالطا ه هدالق هل.تیسانم هدقع هدعب یک روک ذم دقع رد ردصم لصالاف دقع هکر د

۱ 

 ق رادامارناد هکر وندهنعرحكنببوق (دقاعلا 2لرنلا بيرق یا رازالادقعم یتم وه مهلوق هنمو روند هنر , کود

 " ١ هکرونلوا ق ةالطا هنوهآ لوش دقاعو اهلوحامو اه رح یا بلا دقاعف ینب لاقب ردنرابع ندنسهروچ عارذ قرق

 لودهکرونل ولقالطا ه هقانلوش و هلوا شمردشف وص هنغلارآیسهچاب یتشاب دوخاب شک اینو نوجا قمو وا
 یغو وقو رونل وا قالطا ه هراح هدشز و ءارج ( ءادقعلا ) هلوا ش ابا راهظاو رارقا هلتمالع ضعب یتغیدت وط

 | ةدقملا )دوفعم هلاک اهنذ راص اذا ءادقع ةاش لاق رونل وا قالطا هنوبق نالوا قایوط ینیعب هدنزرط شفلمک و د

 ۱ ندفلوا یلاو ههدلب رب هکر دلمعتسم هدمانعمتیالاو هدقع و رد هرکه دیس راف هکر وند هک ود ردعما هدننز و هدع

 7 فو نالا ىف لا هدشزو درص رواکد قع یعج ردهلیس هظحالم هدوقعم تعب دوخان ءاول دقع رد رابع

 ۱ مال لع تابالولا باصصا ىمي هک ةبمکلا "بر و دقفلآ لها كله لاق  هسنع هللا یض ر رع ثیدح
 قالوا ةدوقعلا ةعسلاد رب  ةبعكلا "برو ةدقعلا لها تاله ج “ينا ثیدح یفوءارعالل ةيول الا دقع نم

 شتا داقتعا هرزوا قلوا یکم یدنک ینآ یحاص هکرونلوا قالطا هنسهلوقم هعیض و راقع لوش هدقعو

 دقع نوجما تالاح یسهلوق» تفالخ و تنطلس و تبالوو رولیکود هنن رزوا كنآ هکروند هن ر کود و هلوا
 . قالطا هغلامرخ قلتح تاذک هر قلجاغا قیص و قوج و یدنلوا رکذ هکه ت رونلوا قالطا هتعی نالوا
 [ ولتفلا هدانزندنسهغرف كر نالوا نا وارفوریثک ی راحشا یتعب + ةدقع بارغ نم فلآ وه + لثلا هنمو رونلوا

 ۱ ۳ یفاکیتلتوا هراء ود هدقع و زنا اون او لقن هر یریغ ندراجشا تزنک یمهغرق كر لواارز رد ومو
 مصنم هلفلوا مسا هب هبصخم ضرا ره یسهلک هدقعو رازقک هلع اس بونلغاب هداروا هکرونل وا قالطا
 » رادم هدععو رول وا فرصنم ربغ هلغلوا ىلع كضرا ر اهسعب و نوه 10 ین رول وا

 اقع وه لاش یکیرلقل هب را كنالع رونل وا قالطا هثیش نالوا تر زوم اکا یشاعم هج و كمدآ رب ینهب

 و ن مهم زاوا رولوا ق ةالطا هنن رک ذ اک وکو هتافکو لجرلا غالب هيفام یهو هشاعم

 . | هراچ لوشهدقالتوا و هوجو یا هریغو عدلا وحاکنلا ةدقع هسو ردلمعتسم هنسانعم موزاو بوجو هدقعو

 4 یثاومو باود لوشو هنسانعم یعرلا ةنج هنلهزات هدنعم وم رام بولاق ندهیضام هنس هکرونل وا قالطا

 هکر ونل وا قالطا هر قنص نالوا هدلاو راهلوا ّرطضم ۱2 نایت عالام راغل یمهلوقم قلت وا هکر وند

 ندنرع ردندنلسن " یط نالوب نب زعم تش ةدقعو ردیدآ هدلب رب هدنن رقاد هدفع و هل وا ةا کت با فضا وا

 فوطا ةدقعو" :ودندآ لج ر زر هدقعو ردندرانآ رعاش مان حام رط و ردرلب ؛وسنم اکا تعاج یراکدید نویدقع

 هبهنیکو مشخ راب رعو یدنلوا رک ذ هکر دیعجج كنهدقع هدننز و درص ( دقملا ل ردعض وم یکیا باصتالا ةدقعو

 ِ م ( دقع زا هبضغ نکس اذا هدقع تللحم لاق هنم و راردا قالطا هدقع

 :ردیدآ امرخ عونرب هلناصف ( نادقعلا  ردهلسبق رب هدنزو هه بقعا وفن ) دوما منم ةبرض ها

N)مظع یراناو هلوا شل وا دقع رازک هدنزرط وبق اج اج هدنراو د هکرونل وا قالطا هان لوش ( دوقعلا ءانب  

 ۳ ارو د ع نازان و ناف شابک هذن رارذیا حرط نوا ماکت و تب وفت هدرا

 O هدشز و نیطقب ( دیقعیلا ) باوالاک ةف وطعم تاقاط ىا دوقع هل لعج اذا دقعمو دوقعم ءان ساتسالاق

 ی ۳ ا وه دیتملاب یا لاق یک هدیقع روند هماعط شاو مارق ها لاب و روش هاب شفق هدشنآ

 ۱۶ رزوا كماليا تقرافم ندنرب یرب هکر دهنسمانعم دقاعم هدننزو رها ( دنقلا لسملاپ دقعب ماسه اذکو |
  هدقاعم یا هدیقع وه لاق رار د ید فیلح ردب دیقع هلرخا اههدحا رد رب ره كرا هک ندا نا و دهع

 لاق رد 44 نالوا زلم هلبلق دقع ییهاکن و ظفح كرما ر اب كن هنسا رب هکر دهنسانس دهاعم دنا و دیتعو

 | قالطا مؤللا ديف هال وا ےئل عبطلاب و مزکلا دیقع هنال وا رک بطلاب راب عو هدهاسم یاهدناعمو :دنشهن اله

 | ( دوقنعلا ) و هلیرسک ثنیع ( داقنعلا ) ردل وفم یتعع دوخاب ردذوخأم ندنسانعم دهاعم نانل وا رکذ راردا

 ا )ىى ملاص كن جا طب و كاراومزوا ر رد هيچ اب وا ذنم هناد روده اضیدنازو روز

۳ 

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 

 ( لیفت )



a ere, لاق ردهنسانعم قعاص لوا دات تایمز EE 
 هغل وا ندننایرب هد زز تد ا7 را یار هکر وند ه و لوش هدنن زو مظعم (دضعلا) ا

 لوقت ردهنسانعم قلا هلو یهنسنرب هدننز و لاعتفا (داضتعالا ) روند هنغروف امرخ شمالشاب اعتضدت 

 | ه تنعئسا یا ه تدضتعا لوقت ردهنسانعم كلا بلط ی ندهسک رب و یدضع یف هتلعج یا *یشلا |

 | ) "ندجاغاو اه انا ةرجشلا دضعتسا لاقت ردهنتسانعم لیسک ک یا هکر دهنسانعم الث( داضعتسالا

 | لوق هلئالث تاکرح كنیع ( "یداضعلا ) اهانتجا اذا ةرهشا دنضعتسا لاق ردلمعتسم هنسانعم كمروش ود هویم |
 وصوب هدنسسلق رش درف یلاص ( ةيدضعلا ) دضعلا مظع یا "یداضع لجر لاق روند 4 یثک نالوا كوپ

e و ASA اودضاعت لاق ردهنسانعم قعشلدراب هدشز و لعافت ( دضاعتلا  آدسر 

 رونید ه هنش ج وک ولتتشم و جت رو ولتدش هدننزو سلع (دّوطعلا) اون واع یا اودضاملاقب ردیفدا رمو |

 .«یماجخ و ردم وس رص ه نکن ندنسهدام د رطع هد راسو هدحاعص هدام وب + » "قاش ددش یا د"وطع رفس لاش

 ردشلنا تد هدنبسانمماقم فل ۇم سب * ردموق معقر هل وا تفص ویال دب زم هدرهزسو ردح رصم یغبدل واق |

 یکیدلیدتالاستهدنآ هکر وند هلوب ثالشیا و ول وا لوشو عبرس یا د وطء ریس لاق ردهنسانعم عبرسریس دوطع و |

 روند همدآ لیصا و بیجت و ءاشپ ام ثیح هیف بهذب بحال نب یا د وطع قدرط لاق ر هلوا ردا ولسو مزع ندر |

 تشم لاق روند همان موب وه همان ةنسو روند هناط نرم نیکسکش غلغاز و ر وند هن وک ن وزوا و هغاطنوز واو |
 رکذ کردن انعم د وطع هدننز و سلع ( دّرطعلا) عجبا یا اد وطع ام بهذ و تیرک یا د ّوطع ةنس هيلع

 رول دا رددآ بکو کرب ندنسهلج هرایس ینعی ندنماسقا سنخ هلبعص كنيع ( دراطع ) یدنل وا

 دغ ه یعاشا ند راقو یم د رول وا هدهسداس ءاع* كفل وم* رول وا فرصنمربغ و فرصنم یظفل دراطع

 ۱ تون دراطعو ردذوخأم ندهموقرم هدامردهیمست ثعاب یغیدل واریسلا عیرس ردف راعتم فالخ هکر ده رابتعا

 بجاح ن دراطع و یدا یوق كن هک مان نامه نم نار۴ ءاجر وا هلیناقلعتم هکر دبسا لجرر ندنس هلن

 دان درازا یەلح لوا یراتمضح مظعا قوراف نوکر یدبا راو یسهرخاف لح ر هکر دەنىكىلوش ءرارز

 | زکیدرروب سبلت هدنران وک هعجزکسرویب ارتشا یهو نم "هلح هن رات رضح مالسلا هیلع لوس هلکم روکن کرولوا
 هدع دوخای دوعوم نعپ هدع هدننزو روبنز ( د ورطعلا ) ردروطسم یسهبقنم لرون نم هدنسهدام سوق و رایدید

 ةدعلاک ل دنع انل هریص یا اد ورطع انل هلعجا و مالا ءان ىلع انل هد رطع لوقت فنمو رون دهثيشنال وا هدنزرط داتع و

 | بوروتک هری رب هجربارب یغایا یکیا هلناصت ( نادفعلا لو هلبنوکس كنافو ىح كنيع (دفمل ال داتعلا و ةدعلاك وا
 | بثوف هیلجر فصاذا یناشلا بابلانم انادفعو ادفع لجرلا دفع لاقت ردهنسانعم كلا واترپ نیزسکعرکس |

 مدآدب هدننزو لاعتفا (دافتعالا) ردشوق رب هیبش هنیجرکوک لوق ىلع روند هنشوق نیجرکوک دفعو ودع ريغ نم
 نرد تاس قل و هاله ننجآ هکر لر هيلا لا وسند هسک رب بودن ادن ییسوبق كنکسم هنن رزوای+ کا

 .یفلوا كاله ندنرقلجا بویلیا لاؤس ندهسک ندنراتیبصع و تیج ید ردیا یسهّیاط باعا هدرا دنس طق

 | یکبتةيراجلجر قل و موجتوع یتحادحالاسب الف هسفن یلع ه ابقلغا اذا لج را دفتعا لاق یدیاراردا رابتخا |
 ۱ | كفاقو ىح كنيع ( دقعلا إل هدقتعایا اذكدفتعا لاق ردتغل هدنظفل داقتعا دافتفا و دفتعن نا د رن تلاق كلام لاف

 .عسلاو لبلادقع لاق ردجا ند ونعمو یسح رونلوا رږبعت كلمکو دو كکود هکردهنمانعم قاغاب و د هلینوکس |
 | هقنع نالف دقع هدر كجه د ید روتک هان بونغص هنالف هسک نالفو هدش اذا یناثلا بابلا نم ادقع دهعلآو |

 ETAT اذا سالا دقع لاق رر عتسم هتسانعم كما باسح ییەنسنر دقعو رار د نالف ىلا

 | هتدهاأم یا هبلع هتدقع لوقت ردلهعتسم دن مانور و تلفک یا هل تدقع لوقت ردلبعتس هن سانعم قلوا |

 | (دقعلا  رهظلا قوم یا دقع لج لاش روند هه ود كکرا نیتمو مک واکن ر دیسهق رآرولوا فص و دقعو
 | ردصم دقع و ردند هلق لوا ورع ن كلل ادبع رمأع وبا و داعمن رشب ید هات نام لو یلع ند هلیص هلنیتحف ۱

 | بالا نم ادقع لج را دقع لاش زلوا ردتقم هبلکت هلتقالط ههنیسانمم قلتقت و مدنناسل كما 8 ۱
 لا رد هنسانعم قمتم بوشپاب هننلآ كککرا یرف كکپوک یشید شملنفج و ةدقع هناسل یف ناک اذا عیآراا

 |( دنعالا ) روند هنسهموک موق شک را بوطرد دقعو ملا بیضق مد اهنیبظ تشبشت اذا ةوعللا تدقع |
 یغریوق و رونلوا قالطا کوک هاو ون امت كن کروند بینک نالوا نانو



 سگ 16۷ زی

 |0۳ )ولوو نسا )ارلتقاواوعاص ادا اردو مت موقد وسم لا ا |

 | 6 دضعلا ) وهل نوک كن هه داض ویرمکو یعج و یصق كنيع ( دضعلا ) رون د هئیش نال واد دش و بلص هدننز و ۱
OEP ETE E0  

 | هدضعو هدضع برضلاش رواک د اضعاو دضعا یرلعج روند وزاب هدیسراف رونل وا ریبعت لوق هکر وند هوضع |

 لوا قالطا هنسهیحان رب كنهنسنرب هدننزو سدن دضع و فتکلا ىلا نیتفرلا نيبام وه و اهريغ ىلا هدضع و

 ۱ را و یتیع»یا یداضعاو یدضع مه لوقترونل وا لامس ااعچج وادرفم رونل وا لامعتسا هنسانعمرصان ونیعم و
 e تات نم رسکر اربد هدضع ق نالف تفرابعو رونل وا لامعتسا هدانعمو جد دعاس هکدننا

 : ندنشاب هلضقن یتراتبن هدنراقح یراضناو ناوعا کیا وب ازل شش نالوا هدنسوژاب تفت هنناتعم
 ط)اداضعا و ضو اداضعا و یدنل وارکد هکر دیعج كدضع ( داضعالا ) ردهبانکن دکعد یدلیاهدنک ارپ
 ه اقلطم ثالذک رونلوا قالطا هنن رراود نانل وا ان وبصن یک و زاب یکیا هنن راف ر یکی كلو و كض وح

 هل رط كنجاغا امرخ هدننز ورما دیضع و هدننزو سدندضع و ردترابع ندان و دس هلوقم لوا یداضعا

 لداض و یصفكنيع ( دضعلا إل هدننزو نابغ رواکن ادضع یعجج كنوب رونل وا قالطا هنسهرص ینعب
 ن ردذوخأم ندنسانعم دضعلاب تباصا ردقمادوب بوسک ینرللاد كجاغا دارم هکردهنسانعم كیسک
 و دضع و رول وا لمعتسم هدهنسانعم موع هروک هنقالطا كفل وم × هعطق اذا یتاثلا بابلانم ادضع رضا

 ذا ل والا باسبلانم ادضع هدضع لاش رونلوا ریبعت قلوا دانق لوق هکردلمعتسم هنسانعم كم ا مدراب

 وق مدآرب و هدضع ب یاصااذا انالفدمع لاق زرد هنسانعمقفقوط هنل وف وقمر وا هنلوق كمدآر و هرصنو

 ج و شاببوصابرعم ینترصكنءود و هدضع یکش اذا لوهحا ءان ىلع نالفدضع لاقت رد هنسانعم قوا التبم |
 رد اتم قاپ ول بفواک نادنفارطا لرد ود و ء رقعف هضع اذاريعبلا بتلا دضع لاق تانا نلفا ]

 د د كضوح هدننزو فتك( دضعلا ) ضعب ىلا اهضعب مطو اهداضعا لبقنم اهات اذا بئاکر لا دصع

 ود هلغل وا یراشخ كب هکرون د هکشا تاکرالوش و رون ده هسک ناب ضآ ی لوقو روند همدا نالوا بيرق
 یدو :(دضاملا) هلوار ردکر 4 ازآ رب بوط رد بویمرب ولاح هغجاق بودا م وه ندنفرط ره هرز وا
 را وطام اد هدلون دضاع و اهبناوجنمنئالا 7 مضب ناک ااو قشم راجت لاق روند هکشا ی راشح

eaدا ندنل وق كن هقان هکروند هه ود كکرالوش ورک هنس و رک ه و هنسورایا هن ارد  

 نعمدوضعم ر خش زون د هج اغا شمن اد واب شاک هلنیتمف < دضعلا ) ردان وجا قشآ که لو اررکو چ
 ها ع ریعبلادضع لاق و رول وا ضزاع هن رالوق كنق ود هکردیدآ تلعرب و ردل وعفم |

 ]| یادضعل |هدضع یف لاقى رون دهدنم وزاب ONE ونت د هنل كاج هنکج اغآ هدننز زورینم ( دضعلا ) دضعلا

 ي که هدننزو هسنکم ( ةدنمعملا ) هلو خلک لنت لاک رفت یسهلوقم جانا هکدوند دعق لوشو
 ۱ شا ییقذروس ددمنآ نالوا هصبا لوټ (دضعالا) مها ردلا نايمه یاةدضعم هدنع و ءاح لاق روند

 اوم ندلاثموب » ةریصق ه دضعیدحا تناکاذا دضعا لجر لاش روند هناویحو ناسنا نالوا هوتا

 دنع متون و ٹنؤم هدندنع هماهت لها دضع هروکه ناب كيا نکیل ا ا ا ناتو دم

 ۶ ترصق اذا ةدضع د لاق رولوا فصو هلا نالوا هصق یلوق هدننزوهحرف ( ةدضعلا ) ردرک ذم

 تک یسهدوک هصف یی و رونلوا هداعا ییاب هدبصت تلاح ردص وقنم هکهدننز وعابر هلیصف كنیع ( ضاضعلا )

 .داضع و ایعابرک ایداضع تیار لوقت و قلطنا ردتقم لتکم ریصق یاداضع مالغلاق رون دهنالغوا جای وط زانقطو |

 ,دضملا ةظیلغ ىا داضعو داضع ة اما لاقت روند 4 وناخ نالوا قلصتو نیلاق یرللوف هدنران ز و باح و عابر

 رصف یاداضع ةأ ما و لجر لا نوسل وا تروع نوسلوارا روند هب هسکر ودوبهدننز و باصهداضع واهنسیمس
 ۱ روم د نان وا ریبعتهرهد داضعمو روند هدن وزاب و هفچل وق هدننز و حاد ب6 داضعلا) و هدننزو باتک (داضعلا) ۱

 | ر داضع یاو فلوم* رارسکینرافادون جاغا نوجا راه ود هلکنا رانابوچ رول واهدنلکشقاروا هکر ون د هتل

 _ | ررارف كيک هلکنآ هکروند هن روطاس كیاصق داضعمو EN حراش یتکیدتا شیوشن هاکلیا ترث

 ۱ ٩ قالطا هلق لوسشو یک دنک یرلکدا دن هنلوف كخاسنوط و یک قجلوق رونل وا قالطا هنغاب لونا
 ةدیضع) ربیدآ هعلقرب هدننز و نام (نادضعر) هنلف لذتبم Re جاا Rea هکرونلوا |

 رددآ لقبر مدننز و نیط (دیطعیلا ) ردلبرسک كناظ یرهظ و ردیعما ثدحر هدننزوآهنیهج ( یرهظلا |

XN 

۱ 



 4 و
 عین شام وقللناءوس رهظا اذا نالفد علاق ردکلیا كلت بمد بودن اتازستفل هلرمد هه هدنرمشعم 1
 یاب مد نفی رجورعدنهدنرمشع سلخ هیس هن لعق مسا ( دبرعما و هدنزولیدنق ( دیرعلا ال

 "بطرط (تتجرعلا لو هدننزو عقرب هلوج (دجرعلا ) هرکس ف هغ دن ذومیادبرعمودیب رع وه لاق روند هب هسک نالوا |
 | لیکسمجرخ ودرج اجا نینزوا هوجرمو روند د وپ کور ای ر

 | یتسهلوقبیا هدنن زو هج رح د هلفاق ( ةدق رعلا )ل ردیعمالجر ر هدنن زو هاظنح (هدجرع)) رون د هن دا روهظهدن زرط
 كما عاج لینوکس كن هجم یاز و یحة ك نبع ( دزعلا ال اددش هلتف اذا لبا دقرع لاقب ردهنسانعم كکوب کج
 | كمك هلو هلو کس كنيس و یعق كنيع ( دسعلا ال اهعماج اذا یناثلا بابلانم ادع هت راج درع لاق رد هنسانعم |
 | ردەنسانعم كکو مک كب یتسهلوقم پیاو راساذا یناثلا بابلانم ادسع لجرلادنسع لاقب رد هننیادعب تاک ا وا

 ۱ | جک ایم ت اهعماح اداهت راج دسع لاق ردهنسانعم كلتا عاجو ادیدش التف هژءفاذا لبطادسع لاَس |

 روند اویسنوناسنانالوادیدشو یوقو رونیدهنالی وروندهنککرا زكى راكد نر وو هنالب دن اا

 رولوا هدراقلموق راردنا هببشناک|ینیراج وا یراقمزپ رازق و كرانیاکەزات هکردکجو قآ هنوک ر هلیاه ( ةدوسعلا ]ل

 .ندنازلف هدنز ورفعج ( دصسعلا ) هلیصفكنون رداقنلا تب یسهمنکت کج وب لوا و رولکت اد وسع و دواسع یعچچ
 . ده هللاق یکیراراسوتوقای و وحنا رد سنج عسا رول واقاللا هنعسف رهوج هل ویکب هذ روند هن وتل ||
 | ریهاشملبا هددشم یاب a) , دصمعل [) رون د ەە ود یوي ویر اوتوقایلاو ندلاکهلکر هوا و بهذلاوه ورک |

 روند هن راکوی كنب راکش وک ه هودو رددا 1 عضومرپ و ردیعم| كن ندنرلودآآ كن هسک یراکدید یران هندی رع |

 کلم منا بول وا كلکب و بهذلالمح تناک اذا هی دهم لبا لا رونل واقالطاهراود ولکو نوتلآو

 | رذنمنب نامعت لصالا یف هنسانعم ك وللا باکررونل وا قالطا درا ود نالوا ی راک دب ویراب وک مهدنرابکوم وصوص# |

 دن و ل ولما باکر اقلطم هدعب یدا روش دهراهود یرلکدکچ و بوش یدنک هل زو بيز دن

 ۱ | یکلیفوقجال اب وط یا دقسع لج ر لاق ر وند هب هسکقجا ونوزواهدننز و ذفنق هلفات (دتسعل ال یدنل واقالطا

 ۱ یخ ك نبع (دشعلا رز قلنا فاج رات یادقسع وه لاق رون د همدا قلصت زمسقشقاي یادناو یرباو ول هد وک ق يص

 .دصق ( دصعلا ) هعج اذا یتاثلا بابلانم ادشع "یثلا دشع لاق ردهنسانعم كمردکرب هلینووکس كنه نیش و
 | اةأرملا دصع لاق ردهنسانعم كليا عاجو ها ول اذا قاتلا تابلانم لر هدصع لاق ردهنسانعم قمرو هدننز و

 نیت مالا ىلع ههرک | اذا االف دصع لاق ردهنسانعم كلنا هارک | وربح هصوصخرب یمدآ رو اهعماح اذا

 قحات كن هسکر و ها ول اذا لبطادصعا لاقت ردهنسانعم قمرو خد و هل رک ك ن هزم ( داصعالا ) روند هب نم

 ینقرطا یا رمالاءان یلع ل راج یتدصعا لوقت ردهنسانعم كلغا هراما ینیکرم تلکر ا یدنک نوا كچ هتک ]
 ۱ ادوصع دصع و لجرلادصع لاق ردهنسانعم كلوا هدنزو دوعف ( دوصعلا ) ناتا ىلع ها رب ال هابا یترعا تعي

 . نردن ود بورو هنفرط یزومآ یتشاب نکرول وا هدننزو دصاق ( دصاعلا ز ت تاماذا لوالا و عبارلا ب باسبلانم |

 | هدنزو هدیصف ( هدیصعلا  تولادنع هقنعیول یاادصام هلج راص لاق ردیلاح كن هود هکر ون دهه ودتاکرا

 تم FE كنبع ( دیصعلا إل ردسبقل كتعا جرب ندنیئدح و روند هنشآ حالو نجی ردفورعم|

 ت نصح دوخاب رد ن ةشذح دیصع ونو ًمیادیصعنالفلاق رول وا بعت یعامس رکذم هکر ون دمراکدای نوبآم و

 | لیوط یا د وصع مو و لاق رون ده هنس نوزوا هدننز و لدرس هلیسهدش كوا و ( د وصعلا ) ردبتل كنهفیذح

 | دوخ نیم راشتساهبیک نالف هکر دیدات عم و و روند هنوتاخ ندبکیراب لردهیایدوح و هدنز و بشرق € دوصعا) | |

 | یر وین هأر حراش * هنسانعم هر ب کر راربد ه دوصع بکر هدرب كج هبد یدلیا لع هلب ار یدنکد و ۱

 | نبتح هلع و یرسک كنسع ( داوصعلا ]ا رایدلیا هبشت هن وتاج نالوا یاد تفاح ینیأر هکایوکر دشلیا هتط

۱ 

| 

 ۱ و وا و و وادآ رمل رکو لجر رک روند هسک ر رشو برشمدنتو دیدش ولی وخ |
 س و بعتم یا داوصع درو لاق روند هئیش ندا هدنامورف هليا را تنح و بعتو رش بحاص دیدش |

 ن ارقا یدنک ناه هدکنج دب واصع و ردیعج لدا وصع ( د واصعلا ) میظع مایا داوصعءع ف مه لاق روند

 :نومزالی اوناک اذا براین دب واصم موف لاق روند هرلناول نال وازن اتاغتلا هراس بوشا غوا. هلنا رام و
 | د واصعو روند هرازوس كشهرچو حافرو وقشلوط بویلوا راوم مالکلا د واصع و مینوف راشال و مهنارقا |
 روش دهرلهودنال وا تکازمو جلد نم شش هنر یرب تلذکن وند رغ نال وا ک اتم و فت م الا |

 | كل لاتق و كن < قرهرتبج نو یزد ( دلا وقت نون AN ) روندهراهودزسوص و



 ۱ * لا ا نم ںی دا مست + * لثلا هنمو رایدلیا فیفضتیلاد نی رطکلیا لاقثتسا ینعاقجا هلدیدشت ز یکیا

 | نعلا یأر تعاعسندیغ رهظ كنس یسک یراکذید یدیعم عب رایدتا تیاکح هلی راسبع هارت ناال راضعبو

 عوف رم هرزوا ساسق بونلوا دیرحت ند هبصان نا یس هلک عمت هروک هب نا لوق ردبسنا و ولریخ ندکت ور

 ۱ تن نام ید دکر نداغلب یراکدید ید بعم هکیدلاق ردهدنکبسس هرتالو هب عما زنا راس هلا ما یانعمو

 سوبع هجا یظعو همانا ریصق یدیعم نکل بودنا راشحا هنسلجم نوکر هلغف وا فص و هدنروضح رذنم

 هنا اب یا هبرغصاب ءرلا انا * نامه هلکملا مهف ینهویشوب یدیعم نیغلوا رفتخم هدنامعن مشچ هلغلوا ابزان و
 _ | دارا مالک یدیعلاب عع” هدکدلیا شوک یالکوب نامت یدد + نانح لتاق لتاقاذا و ناس قطنقطناذا هلبقو

 ___ |[ دادع هبتزو بنع (ددعلا) ردسقل كنرب ندنم ءاوذا (معرب نب یدعموذآ) یدل وا لثم برض دعب نم هلکلیا

 | هدنز وهلعافم لصالاف (ةداعلال روند هکعرپد یعجو هدنمامت یم هنس كرب یغیدق وص نالب هکر دففخم ندنظفل
 مایا هدندنع یسالتبم هکردهنسانعم كمن ږد یعج و هدنمامت یسهنس كرب یغیدقوص نالیهدننزو لاتق ( دادعلالو
 | تبقاعو هک ینداعتربیخ لکا تلازام $ ثٹیدحلا هنمو دادعل هتنا اذا ادادع و ةداعم ةعسللا هتداع لاق رد هد ودعم

 ۱ دعدعلاقب ردهنسانعم كع روب هلتعرسو باتش هدننزو هلزاز (:دعدعلا  یدل وا یراتداهش ببس هموق مهاکآ

 1 ۳ )توس ءاطقلا دعدع لاق ردهنسانعم كمتوا یشوق قلترغبو ىشملاف لا و عرسا اذا لجراا
 اولیکید یک لیم مرم هد.ننزو درف (درعلا)ردندناوص ارازآو رجز صوصخ هع“ رطاق هدننزو دفدف
 a ET هرکد شمل وب ماوق وهنسانعهراج روند هکشاو روند هب هنسن ددش و بلص ناروط

 ا اانا بودن اروھظ درب هنس یم هلوقم تاب رول واردصمد ع وهنسانعمقنعلازرغمر وند

 ! هام راذا رج اد علاق رد هنسانعم قم آهغا ربا ی هنسنرب وعفترا و علطاذ| لو الا بابلا نماد ع هریغ و بانلا و تبنلا
 :  هدنز وه زمه هلیعص كن (ةد رعلا ) برها ذا عبا رلا بابلا نماد علج راد علاق رد هنسانعم قجاق بوق ر وق وا دعب

 ۴ واب هلع هلناصف (تادرعلا) ردرا و وص هدند هکردیعما هرب دوخاب وصعدقر هدندروب ریه ون

 دننز و هاه" (ةدارعلا» روند هاب نالوا ناف بل ردا اتو هدنن زو بام (دارع) رددآیداور

 ادا زن عیب ر ویدایالادا ود و اهدا ع وریخ ةلاح یفیاریخةدارعفوهلاقم رد هنسانعم تلاح وروش ده هکرکچ
۳ 

 بز و هداصم (ةدا ّرعلا) ردشانا وجه رب رج یثآ هکردیعما هسکرب و ردیما یرلسرف كرا هسک مان نترعلا ةبسا و |
 ۱ هدن رف نیبیصنهدا رع و یدارولبت 1قلاو هدهلکنآ زول وا كچ وک ندقنمم هکر دیتا تل آر ندنتالآ ر اصح هدفلس

 0: كنا سوم ندج ندجا ندنیندح و ردیعما یسرف كن هسک مان دلاحت نضام هدنن ز وناتک دا علل رد دآ هبرقرب

 هل لاس ردهنسانعم تداع و بدو دیعب یا دص ناکم لاق ردهنسانعم درع هدنز و دی رف دن رعلا را ردیعما یدح

 | رددآ نصحر هدايا اعنص هله واو و یعط كنهددشم یار و كنيع (دن وّرعلال ةداع یا نسح درع
 ا کدی را لوشو روند هروالد ولتالصو ردف ورم ناویح هکروند هلبف هدننزو دادقم (دادر )|

 ] (درعلا ) یک ایقرون د ه هنسنكبیتف سف هلنیتعح (دنرعلا ) وهدننزولج رفس(ددنرعلا) راراغ ابهودو تآاکا بوکید هرب

 3 قجاقبوفروق دو هدننزو لیعفت (درعتلا ردهنسانعم ددنیهدرانو هدننزو لتع  درعلا و هدننزوفتک

 ]  ةيمزاقمهسلادّرع لاق ردهنسانعم كم بویلشیا هثیش نالینآ قوا و برهاذا لج راد رع لا ردهنسانعم
 .. ا لجرلا د علاق رتبه فر بویلشو دارم هکر د هنسانعم ك |كرتیلوب ید ال ولسمدآر واهنم ذغناذا

 1 ۱ طس وزدلپ وعفت را اذا ما دّرع لاق ردهنسانعم قلو عافترا بکو که دکلف و اهنع فرح و ینعی قیرطلا لرتاذا ۱

 | هدننز و هزج 6 هدع)) ءامسلا دیکتدعب بورغلل لاماذا جلاد رع لاق رد هنسانعم كلا لیم ه ورغ و لا وز نداعس

 3 لجنالواهرازفییبیومردکع د رم و یخ شل وا هخرالآ ندرکیدفقرف هکر د هنسانعمذب نم( دراعلا ژ ردعض ومر |

 ۱ دوخاب ردکع دریم ونبتنم ندرکیدکی یش لک دراوععقاو هدنعارصم»اد را وعلا هسأر نوئشیرت ×وبشا ص اشم 1

 ۱ دارا هدنفص ولجر ینآیاشا رب ز ردشلنا طلغ هلکلیاداشنا هدننا ونعاهسآر هلي ًاتربعصیرهوج ردکعد هظیلخ

 | رد هنساتعتداع و بأد ور ون د هثیش نال واد دش ودننالطم رد اج هل سنک ك ناپ و هدنن زو 7 بشرق( دبرعلارردشلنا |

 لوفیلع زا هدر زا بوقوص ی هنکن کل بول وا ررغوتهکروش دهلی عون رب ناک و روش هما !كتنالبلرکنا و

 | 4 هنسنرب ینیعب هنسانعم د یلعولا اف تیضم رارید یدیرع تبکر راب عو ردیعما نالییذومو ثبخ و لزق عونرب

 [ هنالب هدننزوج رز (درعلاژ ردن دنسانعمدن دش نانل و ارکذو و ردکعد مدنک بوک ی کلی كر دیعشیا بوشل وط

 | کرد هنسانعم كل یانو ا وا را نالوا نشخ و تشردو هنسانعم ود

| 

eا ت  

 (دارم)



3 
۱ 

۰ 
۱ 

 نونا نم م "سم یا دادعهب لاق راردنا ریبعت لایخ کا سانهکروند هنتمالع ثالهتفشآ و هنسهراما نونحو هنسانعم ۱ ۱

 هکرونل وا قالطا هدنف و توم دادعو ردکلیا تاسح هلم رب ۳ انعم هدهانم رول وا ردصم ندهلعافع دادع و ِ

 س ی

 كن هنسذ ر هر رم کو یصف كبع (نادعلا ) ج وزلا ىلع اهدا دحا م ااو اسارقا اب اا یهو ةدعلا ف یھ لاق زن وا :

E ٩16۳ رو 

 باوج هژلیمالک + هدلج بهذ هددع قزل و زو هذما لار + رو نم صضش هاکلیا لاژسوبد یدل وا |

 ندنتر شع كموق لوا موقلا ددعو روند هنساتمه و ونک كمدآرب هکر دلبعتص هننبانعم نرف دددع و ردشمر و

 منم س فلو یخی یا مولا بم (نالف لا شم بدی قا خا نالوا تود ندا نکا بوباوا |

 ه یراح ءاملوش هل رسک كنيع ( دعلا) رد دآ وص ر ص وصخ هنس هلق هریعو روند هنسید رقنط كنشيزک ی ابو
 اتداع هکرونل وا لامعتسا هن سانعم تژک دعو یک ییوص راک دل وا عطقنم اعطق ی هدام و لصا كن هکروند ر

 اتههوژفکو رون ده ییوق نالوا عدق و ةنک یا دعوذل مهنا لاق رول وا رکشهاوخ مدآ نغفل وا دادعت ندنثک

 ششخګ رونلوا قالطا هیکرب و و ردهنسانعم اته و نرق دوب هدننزو باتک (دادعلا ]ر دلعتسم هنسانعم |

 لر یعیدقوص نالی و روند هنسیدرقنط كنشیرک یاب سوقلا دادعو ردینامز یماضقنا كنهد ودعم ساقتا
 اقلطم هکر د جرتم * ر وک ب و اص ینوک لوا یسالتبم هکر وند هنتلاح كلا تدوع یعجو رارکت هدنمامت یسهنس |

 یرلفدروی لوانت هدربیخ یراترضح مالسلا هیلع مانالارخف هک هتل ردا روهظ تلاحو هدرلندنا لوانت رهزآ

 رطف دوخاب هعج دادع موب و رک ذیس کیدا ردنا تکرح یچج» هدکدلکقتف و هنس ره كنس همقل هموم ةاش

 نالف دادع لا رونل وا لامعتسا هدقل وا د ودعم هدنسه رز هورکرب هدناود رفد دادع و ردن وک یحصصا دوخاب | ۱

 ةر قرد ایل دادع هتیقل هدر كحمد مدل وا قالم ه زکر دیآ هب هسک نالفو نا وب دلاف مهم دعییا نالفیب |

 هدیعس (ةددعلا )ور ها دان ن دنکیدشروک هعفدر هدنآ دوو هتل ته ایت هرکرب هدنآ كره هنسانعم رهشلا ق

 هک تاد ودعمامایا 9 وبشا هک( تاد ودعلامایالا  ةصح یا ةدیدع هنمهل لاق ردلهعتسمهنسانعمه رم ودصح هد ز و |

 هنن وک وا ردنوکج وا نالکهرکصندننوک لوا كناصضا دیع هکردق رشت مایا دارم ردعقا و هدنسسهع رک 2۱|
 هلتبسانمو یدنل وا لامعتسا هتسانعم د ودعم هدعب ردردصم لصالا یف هل رسک كنیع (ةدعلا)ل روند رصلآ موب

 هدیکرت ندنآو نوسلوا رکن وسل وا مولعم یددع كل رک یدل وا لمعتسم هنسانعم تعاج نالوا ندنناش قلئاص [
 ةعاج یا ءاسن ةدعو لاحر ةّدع تيار لوقن و بتک ةعاج یا بتک ةع یدسنع هنمو رونل وا ریبعت هلآ هیت |

 رد هد ودعم ما هکردبدآ دحام ایا و یمار ا م ايا تدع كنو تاخ شمع | تافو یب وز دوخاب هقلطم یمن ةأرملا دتا

 کیت ةع هرخآ جوز مدقم ندنساضقنا كنهرو نم تدمردنوک زوتوا زو هلیئوم تجوزو نوک زوب هل

| 

 نادع یف كالذ ناک لاق رول وا قالطا ا اق وا لضفا دوخان هدف و ل وا لوقىلع رونلوا قالطا هنناکته ا ۱

| 
 ا یتا و مزاول هک ك نهزبه (دادعالا) هل ضفاوا هل وا وا هدهع و هنامز ف یا هکلم نادع و هابث |

ic 9 ۱ا ردةن وه اهم و  iTانها ذا  SEER EEهلص  eکرونید  

 قل وا هدامآ 2 اخاف ا ا رهدلل ةد ةدع هاذا ادیدعت لالا ددع لاق رد کو |

 | د ودعم یش هدننزو لعفت (ددعتلا ]ل و هدننز و لعافت لصالایف ( الا ًاهت اذا هلدعتسا لاق رد هنسانعم

 كي( نادعلا ]ل هيلع نود زر یا فلا ىلع نوددعت و نوداعت مه لاش ردهنسانعم قاوا هدایز هرزوا |

 ردبرعلاوبا هکردناندع نادعمو روند هن رار نلک و تلکت هدنفرط یکیا كنتنص كتآ رد هشت هکهلبصف كنیع و

 بودا هبشت هننسهلمق دعم هدنزو نکسمت ( ددعقلا ) رار د ددعمت هدنلعف ارز ردهلصا ی لوق لع

 كللا تعاسنق وربص هلبلق شاعم یک نآ دوخاب كل اما تبسن هوننآ دوخاب قلوا ءرزوا تنکسم یک رتآ |

 | وددعم 6 وبشا یرهوج مهشیع یلعربصت وا مهیلا بسنت وا " دعم یز ابرتاذا لجرلا ددعم لام زد هنسانعم 1

 | مالسلا هيلع ىنلا لاق نالوا باوص ردشلنا مه و هلکلیا رکذ افوقوم ندرع ترضح ینشدح هک اونشوششا و ح

 لای نالغوا ددع و ردشلا تیاور هللا روکذ م ناونع دردح ینا نا ردکلنا رکذ اعوفم هليا ونع

 ددع لاش رداع هنسانعم قلو تام یادناواضعاو توقف مای یدوحو بول وا ی حاص لابو

 ا ریغصت 5 ءا بول وا هلن دن دشت ثللاد هدلصا رد رغفصم تن سا "یدعم ( "یدیعلا ظلغ و "ب شاذا مالدغلا



 ۱ و 1:۲ رج

 ۱ هد ناب نادبعوذ  ردیعدق مسا كننرهش توم مضح لدبعو یدنلوا رکذ هک ردهنسانعم دبع هلمال
 | هدنازو بارض (دابع)ل و هدننزو بانک ( دابع)ل ردندنع ءا وذا هکر دنقل كربمارب ندنتعاج كسکسلا نیدوبعا

 ریز (دبع)و هدننزو ناتک دابعو هدننز و سافا (دبعا)و هدننزو تیتلح (ددبعلو هدننزو نکسم (دبعم)وا
 !زوهدع (هدبعر) و هدننزو هزج (هدبع)) و هلاه (هدنبع) و هدننز ودیعس (دنبع) وهلاه (هدنبع) و هدننزو ۱
 ردندلاح ر یاسا هلنیس ووا و («سودبع) و هلفاک هدايز ( دبع )) وهلمال هدایز (لدبع) وهدننزومامن (هدابع)ل و
 مر ونتسهدنن زو طبالع (درابعل او هدننز و هطبلع (فدرملا ) وهدننز و طبلع (دربعلا) و هدنن زوذفتف (دربملا)
 یا درابع و ةدربعو دربعو دربعةیراحلاق هلواررتدردرد یبکءذولابیندب ندنتک ازت هکروند هب هبوتحم ندیکزان و
 6د ورعلا) "یدرقبقر یادربع بشع لاق رون دهفلتوارتکو هتفو هدننز و ذغنق دربعو اپت نم یوتاب

 ح لاق ونيل عن یا درابع و دوربع نصغ لاقب روند هلادقاشموب و هزات هدنزو طبالع (درابعلا) وهدنزوروبز
 نالولایهمو مضاحبونا وا رادن هدننز و دبع هلا هبق وفیات (دشعلاز ان برطضبیا 3 ناک اذا دوربع ےش

 و مرک دنا ردندارعش را رض نی دیتعردندلاج راما دیتع ایم رضاحایادنتع “یش لاق روند هثیش

 : ( داتعلا]لو هدننزو هداعس (ةداتعلا "دعم یا دتعم یش لاقب روند ه هنن ا نا جدو

 ءانعم هدع داتعو ًابناذا سمامنا بابلانم اداتعو ةداتع *یشلادتع لاق رد هنسانعم قلوا هدامآ و رضاح
 کو كوو هتذع یا هداتع دعادق لاق ر رونلوا ریبعت قارب و تای دن ابع ندناماسو زاس نالوا مهم یکر ادت

 مثلا تدتع لوقت ردهنسانعمقلخ ایهم ورضاح هدننزومارک ۱( داتعالا]) وهدننز ولیعفت (دنتعتلا) رون ده هس
EEنا دل وو نور فلک سنی ا  ES 

 ف E نادربنع و نادیوب طور دی هنګا هکرون د هب وطوق دو هه لوش دشا

 ۶| یعج هنسانعم هدع روند هغارب و تای یک داتع هدننز و هفح (ةدنعلا) نوسل وا كنهسکر اس كرکو

 د هنجاغا ملط دوخاهنجاغا ردس هدننزو روبص (دوتعلا) ردعضومر هدزاج هدننزو طبالع (داتع)

 * یلصا هلبرممک كنيع رولک نادع و رواک هدتعا یعجج رونل وا ریبعت شبچ هکر وند هغالغ وا هدنشاب

 و دتعت لا ردهنسانعم كلا تفاذح راهظا هلماقها و تفد هدنتءنص عناص هدننزو لعفت € با

 رد و عورخ هدروب رم نزو رد يما یداورب رددزنابز هد هلي كنیع هدننزو ٤
 د حراش * ردشملا بلس ییادعام ندنس هلک عورخ ی بم هنمه و یرهوج ردشلوا دراو خد یرملک
 رددزنابز هد هلل رسک كنيع ردي لجرر و رد دآ عضومرب هدنن ز و رفعج (دتع) رداکد قفتم نربخا

 همز وایروق لوقیلع رد راج هد هيه كنبع رون دهنسهناد كمز واشاب و رون دهمز وا یروق هلیعص كنیع
 2۶ (دصلا) روندهنرتک نایمارب هشیا لوفیلع هنسهناد كمزوایروق هلبعف كنيع (دححلا) رددآهویمرب
 ]و ترمشم بت و نیغ راط هدشنزو دست ( دحتلا ) لاه ردهد یدرفم هنسانعم نابض روندهرهغرق

 دمدآ اکیس و كالاچو تسج هدننزو رفعج (درحلا دیدح بوضغ یا دعت لجر لاقب روند همدآ
 ۵ رامذ هدنم و ددش ظیلغ اذکو  عیرمم فدفخ یادرح وه لا روند هناویحو ناسنا ددش و ظیلغ و

 ۶ هناعصا رد شود رک تس كنسهشاط جراوخ درحلا نب مرکلادبعو ردیمما لجر رو رددآ هن رقزب

 حلال و لعافسا (درحلا) روند هرکذ یدو هدننز و طبالع (دراعلا) رون درک د در ورونل واقالطا

 ٤و وصو روند همدآ ریلدو یرج هدننزو سلع ( د رحل ا ) رد هن انعم نابرع قالبچ هلبرل هش لوعفمےسا

 وخ د د وخ اب هثیبخ لوق یع هطیلس ونابزد هل رسک كنار و حن كيج و كنیع درج روند ه هسک د رج
 < لالا و هدننزو طبلع (دلعلاا) قلا ةئيسلا وا ةثيبخ وا ةطيلس یادرص یهلاق روند هبیراق

 لاقت ردهنسانعم قلوا دنشم و مظع صوصخر هدننزو جرحدن 7(دلصتلا) روند هدوس ویو دوا
 | تلادو ىق كنيغ ( دملا ) ردشليا ركذ ءدمامو یتبم هنمش و نس هدام دوش یره وج ا

 3 :لوالابابلانم ادع مهاردلا دع لا رد رابع ندکلیا مط هنر یرب یدادعا هکر دهنسانعم قعاص هیددشت

 ددغو روند راعش هدیسراف ردکعد باص رد راما ندنآ هدننزو دیدن (ددعلاا) و هلنیتعف (ددعلا) اهاصحا اذا |
 كع هکرونل وا قالطا هنر نینس كناسنا ددع و ردل وعفم نعم لعف اا وادح روند ه هنس شلیاص

 ۱ الجو باش ین وا لو یف هذک دزوک نامزدعب ی دار یکیدلیا تفلا هدفلناوج نوناخ ر هکر ید حراش»+ روش وا

e 



 سی 1۱ اک

 بولکهن نغآ كهاچلوا هرکصندکدلیا انشا تاب ورشم و تالوک أم هلکنآ و تخ ورف بوروتکن وط وا ندغاط |
 نوجماتحازسا هلغلرو بور وشو د نوط واهرز وا یت داع نوکر ید رد الدا یی هنسن یکید ر وتکو عفر یب هرحص
 تعاسر نامه ندراهنیتیدنأاب یدل واراد نداوځخ نوچ یدون وا لصتم هنس ید: یداشع اب هرز وایرمسبابناح

 | یربځغښل وا یدلکه موق رم هاچ ب ودا تخ ورف ین وط وا و یدلکهرهش بونلکو ین وط وا هلیسابف یدوب وا یرادقم
 | جارخا ندهاچ یربغښلوا هلکعا روهظ تیاده و قیفوت هرو زم موق نکیاهدو وا یسیدنکر کم یدللوبهدنآ |
 < هندوبع ةمون « دفب نم یاشار زار و باوج ودوه نیا یردنال هدکدلیا لاّوس یدوبع امناد ندرلنآ یداراشلیا ۱

 € ابعلا » یک ةاصسم روند هابجو هلسرومد هدننزوربنم (دبعلا) ردندنن رحم (دوبعنا) یدل وا لثم برمض |

 ران و وردهانعمو جدد دابع وند غنی اوشوهدان ه ورکه ورک نال واهدنک ارب هتم“ رب یسهقرفره لصف كتف |

 | عضومرپ دیدابع و روند هرالو قاربا و هنسانعم ماکا روند هره ددابع و دیابعو ردق و یرادرفم ندنراظفل |

 (دناع) ردهدلب ر هدن رق سدق (دواع) 4 ورذمیا هددابع ابکار دم لاق روندهنفارطا كغانف یکیا و رددآ

 | |ثدعلا بیسلان هللادبعو الا بئاسلا نت هللادبع رنک ندشیرف موزح نر نیداعو رددآ كعاطر |

 تونا رص هدلح مان هریح هکر دهق رفتم لئابق هچن رب ند هل رسک كنيع < دابعلا ) ردندنلسن كنآ نایدیاعلا

 | دابعالا ) رد شالا دسقن هلصف یتبم هنمه و یرهوج ردطلغ یصف كنیع هدنو رایدلیا عاقجا و قاقتا هرز وا

 الف یتدبعا لوقت نوسلوا یزاحج كرکو قیقح ككرک ردهنسانعم كلالوق هب هسک رب ید هل رسک كنز |

 د توش وا هنشاب كمدآر سان وادبع ینذحا یا یندبعا لوقت ردهنسانعم كندا لوقو هانا یتکلمیا انالف |

 دبعا لاق ردهنسانعم كکرب سان و هورضف هیلع اوعقجا تعي هو سض اذا لجرااب مولا دبعا لاق ردهتسانعم

 | تاکو عدا یا لوهحا ىلع هدبعا لاق ردهنسانعم قلاق بولیرو ییوک رص كمدآرب و اوقجا اذا موقلا

 هدقاع هلیسهدش كنابو یه تان نا داب ع ردندآ هن رر هدلح مان حب هدننزو هب دادش (نیدابعلا و هتلحا ر

 حراشلا لاق رولوا بصنم هسراف رع نداروا ردشلنا هطاحا یسهبععش یکیا كن لجد یآ هکرددآ هرزج و

 | اردو ثنحرب و 4 راحرب هل ددشت كناب وى كنبع «هدابع)* ةيرف نادابع ءارو سیل و * لثلا هنم و |

 | لانم یادم قیر دون لاق نوسا وا یریغ نوسل وا لو روند هیس نال وا لذم اقلطم هدننز و یظعم |

 | | نالوایراشحو رول وا قالطا هغیزاقدبعمو ردن وجا هلازا لیعفتءان هدنود رول وادض هلغل وا هنسانعم منو مرکم و

 راد هراجشاو بآ و ناشن ورثا اعطق هدنآ هلغل وا لئاز یتنارع هیلکلاب هکروند ه هدلبلوشو روند هناوبستاکرا

 ردلیعفت ندنلنفا دبعم نانل وا رکذ هدنز و لیعفت (دنعتلا و روند ههود شفلغاب هلئارطق و هل وا شمالاق هن |

 نادا اتد کنم عام تی آر وف روم داش نم

 هدننزو لاصتفا (دانعالا ) ادبع ذأ اذا نالف دبع لاقت ردهنسانعم كمدنا لوقو ثبلام یا اذک لعق |
 عمطلا هدیتعا نالف لاق و ادبع ذا اذا دبعتسا و لجرا دتعا لاقت داچا كندا لوف  دابعتسالا ]) و
 ۱ السا ند 2 هم زال کودتا كلبا قال و هب یراب تارا ام (دبعتلا) ادبع هذا یا دتا

 لاس ردهنتسانعم كلا كاك لس و كش اذا لحل زا لاق ردنرابع ندا ماقهاو یعس هلفلکت هادا |

 رعبا دعت لاقب رد هنسانعم كقکب وغوق ندنسهرآ ردق هجندیا لابی یراوطو بعضو عادت
 هلا تفز هدننزو همظعم (ةدبعم اال ادبع هذا اذا انالف دبعت لاق ردهنسانعم كعدالوق و ایعایتح هد رط اذا |

 ن قلع ردیدآ لجرر هد زو هزج ( بیطلا ن ةدیف )غزوض چ ةدیعم ةنيفس لاق روند هب هنیفس شفلتافاق |

 هنس هلو سعشلا تبع هکه راد ید یسقبع ردت كنسهلمبق سیل ادبع 4 یدبعلاال ردلجزر ام

 زدن رلکد ید روعا هکر دربشق ن هللا دبع یر رول وا قالطا دهللادبع یکیا ( نادبملا ) راد یعشبع هدتبش

 ردف ورعم هلکع دربنا لس هکردربشق یب زلس ی هللاد- بع یرکیدو رد هلبا ریغصت هی ر

 هلق كنيع(ةلدابعلا) رده واعم ن ورع ن ةدنبع هلا ریشف نب ةي واعم نت ةديبع هل _رصق تكسع «ناتدبعلا) ق

 نم للا دبع ردیتارضح لئاونم صاعلا نب ورع نب هّلادبعو قوراقلا رع نب ةللادبغ و سابع نب هاب
 هن راحت حاصص ردق یللا هکر د ح راش + ردشلغا دع ندهلدابع هلکلغا طلغ یرهوج ردلکد ندهلدابع دوعسم
 عقا و هف رحم *هدایز هدنس هڏ كفل وم ابلاغ مدلنا فداصت هن رکذ كدوعسم نبا د هدنرب مدلیا تعجارم ر
 مال فال وم و + ردلک د یعج كنسهلک لدبع ردیعج كهللا دبع هلی رط تحت یظفل هلدابع و ردشل وا |

anewهدایز (لدبعلا ) یهتنا ر ردشملا جرد یجد یییرتمضح ربیزلا نب هللادبع ر دشا دع ترک  

(۸1) ۲ 

۱: 
 ب



 تا یرب ا رد هنوک یاو ردا ةدابهلابدبع تلا ردص وصخ هب یلاعتقح هکر دداحمالابدبع ینثردناسنا |

 سعت مه ردلا دبع سعت ## هلو مالسلا هیلع ی لا دصق ایا ورد اهضاعا وایندلا دبع ینا ردصالخ الا ىلع

 | دبع نال وا ظوحیمانعم دنامو بولکدبع یعجكلدبنال وا یترتسمو ردغلبا ندداهیظفلدبع و ران دلادبع
 .  یلاعنّلا لاقاذهل ورول وا ما نددابعهدقدل وافاضم الاعتقحدمبع سپ ردهروکذ معوجبهنوکراس و دار کا ۱

 "  ردرظان هنهجوب هغلابم ردلخادیخ رلنانل وا هیعسآ هلا تاللادیعو سعشلادبعهدنوب سپ چ دنع مالظب اناامو
 دبع ورواکنودبع یعجروند د لدبع هلیسهدان زالو ردیلباقم رح هکه نسانعم كل ولع روندهنسنجلوق دبعو

 [ رواکنادبع و هلی كنيع رولکنادبع و هلممکكنيع رولک دابع و یک سلفا رولک دبعا و هلیخف كنیع رولک
 | كالاد و هلنبنرمسک رواکی دبع و ءادبع و نساح رولک دباعم و یک هشم ر ولکه دبعم و هلیسهدش تالاد و هلندترسک

 عج یک هاخویشم رولکء ادوبعو هدننزو سدن رولکد بعو هلنیتعص رولکد بع و هلرصقو یدم كفلا و یدیدشت
 ردشلیا تب هرزوا قلوا عا مج یخدر و ترد نوا یعجب كنلنفل دبع فل وم هکر د جیم » رولکد باعا یم
 ردشلبا نایهدنس هموظنم وبشا هلک اردتسا ید زوقط یط ویس و بودا مظنهرزوا قلوا نواهدنب یکیاثالامنا و
 ۱ ةا ءادوبعم دبعا + دبعاو دبع عجب دنبع دابع+دج و دفتساف اهلثم اهیلع تدزو» اهمظن كلام نالدبعل عوج

 ففخ و + ةدبع دوبع دابعا دز دق و+دع ناتشناددما و یدبعلا كلاذک« اا نادبع ونادبع كلذک» دبع

 ابع هروک هنناب كحراش و +دسنذخف مصس یدوبعم نودنبع» اهدعبتم نودبع ةدبعا و + دشت نا نا "دبعلا و
 ا رونلشوخ تیاغب ندنآیعسقء ود ردع تابنوبشوخعون ردبع و+یهتنا ردشل وا بلاغ تبع نکل بول وا فصو

  ردیعما یخدكغاط رب هدرب هقشبو ردیعما كغاط ر هدندرو دساون دبعو راردا قالطادبع هنرغ یصبو هصبق و
 قعاط هدننز و هماتک (ةدابعلا) و (ةیدوبعلا و و (ةدوبعلا) و ها هددشم یای (ةیدبعلا )ل ردعض ومر هدندالب یط و

 لاق ردراردصم هربخا ثالث نازوا و ردهنسانعم عوضخ و دایقنا لصالا ىف هکردهنسانعم تعاط كلا قللوق و
 هللوهح هی راربد هذوا 4 تدبع راب عو ةعاط هل عاط اذا ل والا بابلانم ةدابعو ةيدوبعو ةدوبع یلاعت هللا دبع

 1 بضغدوخاب صرح بیکر وب هروکهنا كح راش» ردکعد مدنلوا ارغا هكا هدیج ر ینآ نبهکهنسانعمتبرغا
 ۳ الاح هکیدا ها سنج رب هدفا (ةيدبعلا م ها ردلا) رول وا یسهدام عبارباب یعقوم سرذذوخأم ندنسانعم

 بابلا نم ادبع هیلع دبع لاق رد هنسانعم قامت (دبلا) یداےج را هدنزوو لضفا ندهن نالوالوادتم

 دعو ردشفل وا ریسفت هدهلباراندا بضغ هدنسهع رک ندناعلا لوا انا وال کرد حراش » بضغ اذا عبارلا

 | لجرلا دبع لا ردهنسانعمقل وا ناهشو ادب دش تبرج اذالبالا تدبع لا ردهنسانعم قلوا زو واهلیسهدایز

 | صیرحو مالاذا هسفن ىلع دبع لاقب رد هنسانعم كل بوتو مول هلسیس ریصقترب هنسفن یدنک هسکر و مدن اذا

  هلناصت (ةدبعلا) هرکنا اذا هلاقام دبع لاقت ردهنسانعم كل راکناو صرحاذا هلدبع لاق ردهنسانعم قلوا
 اوو نکس و ةوقیا ةدبعتاذ قاب لاق رد هنسانعم نم ثاز وعم و ة"وقیا ةدبع هب لاق  ردهنسانعم تّوقوروز

eesلاق ۱۳ اان ونا ەدە و روند هشاط قاع“ یراکدزا بیط و ءاقن یا ةدبع  | 

 | ترذک(نادبع) ردیبقل كن ر ندنم ولم نانل وا ريبعت ءا وذا هدننزو ناویح (نادبعوذ)) ةفنا یا ةدبع هتذخا

 | فورعم هلکع د هداز رهاوخ رده رقرب هدنساضف ورم هدننز و نابع (نادبع إل رددآیاوت حاقرپ هدنع هتاف

 كموح رم یناقهدلا نسخ نب ىلع نیسطاوبا یضاق ردنداروا مساقلاوبا نج رلادبع نیدیحلا دبع لضاف ماما
 ۱(دسبع)) ردفاضماک |نادبع رهن ردشم ردت | رفح رهنرب هدنارت هرصب هکر دعا هسک رب نادبع و ردیسهداز هربشمه

 | هدننزوریپز (دسبعلاون) رددآیداورب هدننزو نایلس (نادسبع) ردندلاجر ءاعما و ردیعما سرفرب هدنزوریبز

 13 | الصا لوقیبع هناباس اهن و یلاخ هدنز وربپ ز (دیبع ما ) یک ییذه و لیذه روند یدبع هدننبسن رد دآ ن نطبر

 ]  (ةدیبملا)رطلااهاطخ ام وا ةیلانا اةالفلا یادیبع ایفا وعق و لاق رونل وا قالطا هنابا ل وچ نایلیا تباصا رومب

 هدننز و هنیفس (هدسعما) هنسانعم تف روند هب هنس یراکدید نادریشو راب قرف هلاریغصت ةي
 ۱ | هدنبرق طسا و

 یوق وا رب هدننزو رونت (دوبع) ردهداروا یرادق رمكنن راترمضح هرس سف یعفرلادجادیسهکر دده رق رب

 وبشا یعیهدضع»ثیدحو رددآ لبجر وعضومرپ وردشم و و |لصتم هتفه رب هدرب یکیدروشو د نوطوا هکر دېم" هسک

 | ترضح هدفلس کر دون ۍس هصق لد وبع نالوا درا و هدش دح اد وبع هل لاق د وسادبعةنط ال وخد سانلا لوا نا %

 ۱ موق و یدمروتکن ابا هسک ی ریغنددوسادبع رمان دوبعاک | ویدلیالاسراربیبر هنسٍلاهارهشر رلع و لجقح

 ۱ تست هرصص رب هم طا كهاچو اقلا اکا یبلا راشم ین ب ودیآ رفح قیمهاچرب روب نم



 هک ۱۳۹ زوم

 كچ وکه نوکر دا رطو لی وطیاد ر طم ودا زط م و لاقت رونل وا قالطا هن وک ن وز وا هد ران وب هدننز و مظعم(د رطمل الو |

 | شیککو زود و عسا ویا دا رطناکم لاق رونلوا قالطا هناکم عسا وو یکغل رق ردیکه لتع رس تیاغب هکر وند هب یک |

 | هلکلیا لیوطت یتئا رق هدرازامن رونل وا قالطا هماما لوش و عسا و وتسم یا دا ّرط عطس لاقب رونل وا قالطا هماط
 .دا ّرطو مهدرطب یتح ةءارقلا سانلا ىلع لّوطب ناک اذا داّرط ماما لاق هلوا ردا درط بوردنصوا یتعاج]

 .یعس هنسفل وا راکش و ذخارهلروس بول وغوق ندندرآ هدننز و هدرف (ةد رطلا)ل رد راما كتعاج رب ندنیثدحم

 هنسیروس هود یرلکدالیا بوروس بودا تقرس كرلیمارح و روند هنسهلوقم یرارف و دیص نانل وا مادقا و
 :نیکسکرب ردشاقرب یسهدام هکر وند هتلآ یراکدتا ریبعت یجاغآ شوغوف كرابق واو كرم و رونل وا قالطا |

 .ندریرحو روندهغل ر اچ ىدا زوانوزوا هجزسنا و ر اردا تخادرپ بون و یراق وا ویرلکیا هلکنآهلغل وا یس هنس

 .ناین وارد هطبض و هسماکاهماع رددآنو وار صوصخ هع لافطا و رونل وا قالطا ه هقششغل و هنفلنزوآ
 | قاج وا بودلصا هدبرط ورول وا نسا هسرونقوط هنغایآ رک اورول وا هعسهسرکد هنبزوما اب هنشابل رخآ یل ا كغاشوا
 :باتک (دارطلا) روند ههر واچ نانلوا رکذیخدوبهدننز و هسنکم (ةدرطل )روند ههر واچ ی راک نايس نو راو
 | دارط و رارداتردابمهراراکش كوس هلکنآر ونل واریبعت ه رح هکر وند هغا ر نم هصیق هدننزورینم(درطلا و هدننز و

 | هددسیا قودرظ ردقن ره رد هنسانعم كل عا هلج هنن ر یرب راروالدهدشاوص و برحرد راردصمندهلعافم هدراطم و

 مه لاس و ضعب ىلع مهضعب لج ادا ادارط و ةدراطم نارفالا دراط لاش ردینپم هنس هظحالم یسیداع موزا

 ۱ هلجم کر هنب ر یرب یراوسیکیا هل رسسک كناط (ةدرطلا )رد دآ عضومرپ هدننزو نامر( دا رطل دار طلا ناسرف ]

 | یکیا ندب ع (دورطمون )لو هدنز وریما (دیرطون )ل ردقلوا هل سايق نکل رول وا هرم ءان هکرد هنسانعم كل
 | تالو هل سمکو یف ك٣( ةد رطل ا )ل ردن دآم اعط رب ص وصخ هنسهشاطدارکآ هلیصكناط (ندرطلا)ردیدآ نطب

 یبیچماق هدننزو لیعفت 6 رطتلا )قیرطلا ذج یا ةدرطلا ذخا لاقب روند هلو تلشباو هنر تاشیا وقیچآ |
 | یداعبا و درط كنهسکر هدننزو داعبا (دارطالا هدم اذا طوسلا دّرط لاق رد هن انعم كمردنوس بودازوآ |

 | دلبلا نع هجارخابوا هدرطب ما اذا ریمالا هدرطا لاق ردهنسانعم كلا نما هدنناب یاارخا و ن ندرهش دوخاب

 | اذک لع كلف یتتقبسناهللاق اذا هبحاص قباسملادرطا لاق رد هنسانعم كل ثحم ولف رط یکیا هدنص وصخ هقاسم و

 ردند هي رح لیح هکردکمتسوکق م چاق هحصخ دارم ردع ور ندهدیکم (دارطتسالا)اذک ك يلع یلف كتتبسنا و
 نکر واک ب وروس هنایلاباال بولوا رورغم نعشد هدکدلرتسوک یتروص مازهنا اریز ردیموهفم فلا دعب کلا ۱

 .مازمالااورهظا اذا مهل اودرطتسا لاقب رارول وا ناشیرپ و هدزرب یژنک | هدقدنل وام وجه هن: رارز وا بون ود نډر | ِ
 : كنءهددشم یاط و كنهزم(دارطالاا) رونلوا قالطا هراغاط هنر هدهماهت هلبصق كی (درادل)مهیلعاولم |
 درطا لاق ردد سام كك نول وز اوا دچا کتیا واعبات هن رب یرب هنسن جاقر هدننز و لاعتفا هل میک |

 درطا لاق رد هنسانعمقلوا تسرد تو وا و كمریکهنلوب بولي ضغوط شيا ر و یرج و اضعب هضعب عبتاذا مالا

 رولکهدوط ورولکدا وطا یعج روند هغاطول وا لوق ىلع هغاط هلن وکس هل واو و ی كناط (دوطل ال ماقتسا اذا مالا

 لابج راس فصو با یظعهدنس هعرک چ ےظعلا دوطلاک 9 ه روک یتاث لوق هرز وا ینایهدرت اصب كفل وم + هدننز وهدرق |

 هرزواتافصوردیلک كمدآ رب د وط ورول وا هدنزرط هبت هکر ونل واقالطا هلغلم وق سکو ب د وطور ول وا هلتبسن هب هعظع |
 ردصم دوط وردندآ هدلب رب هدنساضق رصمدنعص و ردشل وا دتعردق هنن رهشءاعنص هدنع هکر دیعضا كعاطرب فرم ۱

 بوتلر و ندراغاط كسک وب (دوطلانا) تت اذا ادوطد وطب یا داط لاش هنسانعقل وا راما وتباثرول وا |
 كيم (ةداطلا روند ههود شع رسا و روند ه هنسن لیقث ورغا(داطلا )رون د هشاطلوب و هنابق یربا نشود

 ردت رابع ندرارپ نالوا لا رطخ و هکلهم هکردهنسانعم فلاتم هلیصف كم (دواطلا ) روند هنابا قاربا هلیصف | 3
 بوشلوطیابصق و دالب هدننزو لعفت (دوطتل او هدننزو لیعفت (دوطتلا) فلاتلایا دواطلا یف اوبهذ لا

 ردهنسانعم دیعب هدننزو مظعم (دّوطلا) دالبلایف یتعی فّوط اذا دّوطتو لجرلادّوط لا ردهنسانعم كمك

 | لاَه هنم و ردهنسانعم كس وب بولازوایرغوط هاوههنسن ر هدنن ز ولاعفنا ( دایطن الا ) دیعب یا د وطمناکم لاق

 هلی وکس كناب و یصف كننع ( دبعلا) بک ةلهلا نیعلا لصف = ادعص یوهلاق بهاذ عفت یا داطنم ءان ۱

 كيغا روردشبم هنغ دل وا بو ضهروک هنناب ثكحراش# نوسل وا هد رکو رح رک رونلوا قالطا هناسنا اقلطم | ۰

 نالوا یه یابتنا و عیب هکر ددبع ع رشلا کیر رد ەن وکم چاق ړ دبع و رد ردصملاب فص وهنسانعداعهروک هناي

 وچ ةلمعما یعلا لصق ]و



 سه دلمه ءاطل | لصف ]و

 کک ۳۸ رب ۹

 | داق رب ندنموق دام هلیمسک لداض ( "دضونب ) بضغ اذا لجرا “ضا لاق ردهنسانعم ق راط رنک

 | فلاخم ءركيدكي ( ناذاضتلا ) هفلاخاذا ةّداضم هذاض لاق رد هنسانعم كلیا تفلاخم هدننزو هلعافم ( ةداضلا )
 ۱۱9۳۶ لوق له رد هیتر دوخاب غاطرب هننزو دقرف هلا همت نیغ (دغرمض رونی هرلهنسن یکیا نالوا

 نیغو یحق داض (دغضلا) رول وا فرصنمریغ و فرصنم ردیعا قلشاط هرقینعب هرحرب ص وصخ هنسهلبق

 الا تابلانم ادغض هدغص لاق ردهنسانعم یقمقیص ییزافو دوخاب قعو ییهسکرب كينوکس كند |

 اا مدنض لا ردهنسانعم EE همدار هلیسانآ لاهدنز و دفو لاف ( دفَصلا را هقلح صعوا هقنخاذا |

 ۱ كاعدفض هکرد هنسانعم عدافض هایم و سک تالا دو ی داض (یدافصلا) هفک ن طاب هب رضاذا یناثلا بابلانم

 ۱۳ مزد کرد میت روت Ue مت ردهلدبم ندنیعءا روند هب هفبروق ردیعج

 دنزو دادیععا 6 دادیفضالا ) یهتا راربد ینارا هدبنارا و اخ هدسماخ و یداس هدسداس هلجزا رذص وصخ

 1 جاس هیبهدش كنون ( دنننلا )ابضخ غذا لجرلا دافضا لاق ردهنسانعم قمرابق بوشیش ندقلنغراط
 is ددنفضلا ال نیطب وخر یادنفض لجر لاقب روند همدآ قلاص و كېل وس یدوجو وب ینراق هدننزو

ا حط یاددنفضلج ر لا رون د ه هسکقجا ول هنج یریاهدننز و
 اراداض (نداععلا )و (داعضل ا) قج

 ج ( رمضلا ) ةباصعلا یا ةدامضلا و داعضلاب هح رج دمط لاق رون د ه یتراص یراقدراص ه هراب هلم رم
 طلاب هشاذا یناثلا و لوالا بابلانم ادعض حرطا دم لاق ردهنسانعم قلاب هلبا غاب ولم رم ییهراب

 إً شرالادعض نم لبالا تعبش لاقب رول وا ض هلکقب د هت وا یروق و هوا هزاتدعض و ردن دلیبقو حد هم ردموس رم
 ]وادی واچ دمو رولوا "دض تلذک هلکع د هنلاذر ورتک و هن راپخ و هدیزک ك نع یک و نوبق و هسبای و هبط ز نم یا

 ۱۳۱ برد وا یانعم کرد هتسانعم كند شان وا یکیاییعی كمدنا ذاا تسود یکیا نوتاخ ردهنسانعم

 لیعفت ( دیعصتلا ) ردموسمم هلبناونع نیندخ تذخما وا اهن دخ نيبو اهج وزنیب تعچجاذا ةنالف تدض هدساسا
 هدننز و لعفت ( دعضتلا) ءدعض یتعع ح را دعض لا رد هنسانعملعاب هلبا غاب ولم رم یب هرای ځد وب هدننزوو

rsیرفاریب كجاغا ۳ و نم 3۳ لا قم سا  rو  
 زو باک (دامض وفا هجا خرما دا لاق ردهنسانعم قمروط هدنفوج بویمر و جوا زونه|

 .هنموف بع نداج فورح ( داضلا ) هنسانعم ندخ روند هتسود هلیرسک كداض ( دعصلا ) ردییما لجرر

 "رولید وآ ا یک ج وچ هاکنآ بطاخ هکر وند هرازوسدمآ شوخ هدننزویداوه (یداوضلا ردفرحرب صوصخ

 1 ثلاثلا بابل انم ادهض هدهضلاقش ردهنسانعم كلا رهف هدننز و دهم ( دهضلا  ردهبداض یدرفم ارهاظ هلوا

 ]| ہک ك نرم (دابضالا) هدبض یتعع هدهطصضا لا ردهنسانعم دم هدننز و لاعتفا ( داهطضالا ) هرهقاذا

 قالطا هنالسرا هدننزو برطضم (دهطضلا هیلع راجاذا هبدمضا لاقن ردهنسانعم كل متسو روج هب هسکرب
 لص یا دې لج ر لاق هل وا راهق ورابج هکر وند همدآنال وادیدش و بلص هلي كناب ولداض (دیبضلا) رونل وا

 : ارد عوعس هدننز و لیعف یریغ ندنوب و رد هلا هل ٨٩٩ داص وب لوق ىلع ردي دآمض وم رب دیېض و ديدش
 ۱ وهلا هلوا رول وا روهتم هسکره هکروند همدآ نو ز لوش هدننز و هدج (5 دهضلا)) رددرا و ید یسهلک دمتع

 كلا اربا بوروس هدننزو درف (درطلا) تی ةلبهلا ءاطلا لصف ]و ءاشنم "لک هرهش یادحا لکل ةدمط
 ۰ "وروس ندنفارطا یراهود و ردتغل هلنیتصف هدنو و هدعبا ادا ل والا بابلانم ادرط هدرط لاق ردهنسانعم

 یه یا هد رط لوقت رد هنمانبمقفوف و ابا و نم منم اذا لب درط لاق ردهنسانعم ناب زط "رءهرروچ

 | دوشهدنزو فتک (درطلا) مهتزج و مهتین ایا مهندرط لوقت ردلهمتسم هنسانعم كم بوباضواهرزواموقرب و ۱
 تالاا ب هلا هعدخو هلبح هلنیتف (درطلا)) هلوا شا ثیولت ب وریک راوط هنا هکروند هنبوص رومغب شلکربا

 | | (دیرداژ دیصلا لوازاذا عبارلا بابلانم ادرظ دایصلا درط لا ردهنسانعم كع زود هغل وا وآ هللا یراکشو |

 ١  هندلولوش كمدآرب و لیوطیا د رط موب لاق رونلوا قالطا هن وک نوزواو روند هنپوچ كنمقاسامرخ هدنز ودم
 : دون وایالطادب رط هد هنکل وا ور ول واشاد رط یل اولاد ونهج» رکصندندل ۴ رکید هکر ۳ واقالطا

e 



1 
1 
۱ 

1۱۳۷ = 

 ةرثكلااذكوقلخنا ةشبسل ایا نایت الا روت دم یزاهیاشکی ل وچ ر ووتە هاو راتیوخد ور |

 هدنساصضف ناروحو ریندا هدلبز هدماش لحاس ءادیص و روند هب هظبلغ ضرا هدنن زومارعع (ءادیصلا ) مالکلا ۱

 4 وی ءادبص و یدنل وا رک ذ هد اب هزهش رددآ هعشا راب یوقر هکر دتعل هدنظف) ءاءدص و رددآ هدلبر هعشل ۱

 | ثالموج ندن | هکروند هنشاطیکفوک ءادیص و یدنا ردنا لزغتو ببشت هلکنا هدنراعشا هم را وذ عاش هکردیسا
 ( ةدیصلا )لو هلباه ( ةديصلا )و هدننز ورینم ( دیصلا  ردیدآنطب رب ندنسهلسق دسا ( ءادیصلاونب ال رارزود "

 قلوا هحرکا هفرطرب یل وي كمدآ ر هلنیتعف (دیصلا) رولیتوط راکش هلکنا هکروند هغا زود و هغآ هدننز و هشیعم |
 ردفصو نان [هدنز ورجنا (دیصالا )قنعلا لئامیادیصاراص ادا عبا رلا بابلانم ادص لح را دص لاشه رد هتسانعم ۱

 طارشا هدشنرش خیباصم هکر د جزم »رونل وا "نظ یسل وا لاحد هکرد هسکرب دایصلا نا لوق ىلع (دناصنا)

 یدلیا دلوت هدنداعس نامز ردندنسهشاط دوس ردطوسبم ینهصق و موسم هلبناونع دایصلا نا هدنثع تعایس

 تیاغب هدنزو لوبق ( دویصلا ) رایدلبا نیم هدناب یسلوا لاحد كرو زم یرلترضح راجو رع ن ةلادبع |
 هدننزو رونت (دویصلا )رددآر وهشم سرفرب دویص و دایص یادویص رتص و دویض بلک لا روند هک وآ ۲

 (دیصلا ) و ( داص) ۱ بئاص یادویص مهس لاق رونل وا قالطا هق وا نالوا ردنا تباصا بورا و یرغوط هاش

 یران ور ماد یکت اشملواىداقنمەلغل وا ض رات هنشاب كنعسقو ود کردا تلعرب ردتغل هلنیتعف و هل منک ءلداص

 هکر د جزاه هنسانعم لام وذ رارد لاملخ ر هکهتن داص وذیاداصریعب لاق و رتوط یراقو لصتمیتشاب و بوقآ |

 | عالوفهام و عاج ودا اتقا و دام ولاموف یا ةلام ةأ ما و لام لجر لاق ردص وصخ باب ون هدرهزمآ ۱

 .هدنفلارا یزوک کیا كنءود و رون د هنعونر كرفاب لوق یبع روند هرقاب و روندهجوت ندنایدعم داص و ةعالو 1

 سر اجالا نزا یعجلا مج و دایصا یعج رولوا ضراع اکا ہروکذم تلع هکردیعما رر
 E اذاريعبلا داصا لاش ردهنساذعم كلا اذاو مر هود هدننزو

 | هکر وند هن هسکنالوا لئامدف رطرب یاو هدنز و رجا (دیصالا  دیصلا نما واداذاهداصالاق رول وا دص هلن وا |
 4 یادیصاریعب لاق روند هود التبم هروب زع ضرع یراک دید داص و قنعلا ل ام یا دیصالجر لاق یدنلوارک 3

 توت وط یراقو ییشاب یشان ندنغامد و رکو نوچغيدل وا دنلب رس رونل وا قالطا ههاشداب دیصا و داصلا |

 رول وا قالطا هنالسرا دیصاو ردهلمیشت هذ ود التبم هرو نه ضم رونلوا قالطا هن هنسک نالوا ردوروص | :

 ىحف لداض ( داضلا إل پچ[ ةعملاداضلا لصف 39- رونلواقالطا هنالسرا هدرانؤب (دابصلا)و ( داطصلا )
 كنوتاخ دأضو هعصخ اذا ثلاثلا بابلانم ادأض هدأض لاق ردهنسانعم كلئا تموضخ هلن راس وا

 ردرلعما هلنیتعض ( ةدؤوضلا ) و هلبنوکس كراهزمه و ىعض كراداض ( ةدؤضلا ) و ( دؤضلا إل روند هنجرف |

 دوعسم (دوضلا ژ ردهنسانعم قمارغوا هنتلع ماکز ردردصم هدننزو ماکز ( داّوضلا ) روند هنتلع ماکز
 .موکن م یا دوم وهف لوعفلا ءان ىلع اداوض لج را دمض لاق روند ههسک شماوا هنتلم مز توو

 وص ر هدننزو هدیعس (هدینض)) هکزایا هدآضا لاقت رد هنسانعم قمنا غوا هنتلع ماکز هدننز و داعس ۱(دآضال)

 هلبسهزات كنام رخ هدنن ز و دبع (دبضلا) رد هتسانعم بضغو ظیف هلص كنهدحوم یاب و هلداض (دبضل)رددآ

 .(دیبضتلا  مسبلا و بط لا نيب طلخذا لوالا بابلا ن نم ادبض لج را دبض لاَه رد هنسانعم قاق هن رب یرب یتغیروق

 :اذا انالف دبض لاق رد هنسانعم كمروتک هن رطاخ و كل رکذ هنسنرپ كجەدا باضغا همدآ رب هدننز و لیعفت

 ردهنسانعم یظن و لثمهدننزورپما ( دیدضلا لو هلیدیدشت كاذو یرسک لداض € دلا  هبضفیا هزکذ |

 هقلاحت یا هدندض و هدضوه لاق رول وا نددادضا هلغلوا هنسانعم فلاح و هلثم یا هدیدض و هدض وه لاق |

 هدراصب كفلّوم چ ادض مهملع نون وکیو 9 یلعتهلوق هنمو رولل وا هدارا تعاج هلا ښو

 نون وکی و یلاعت هلوق یفاک رولوا مج و درفم شفخالا دنع رولکد ادضا یعج ردم| یظفل اض هروک هتنا
 همرکعو رول وا "داضم هنس ودع یتیعم كمدآر ارز ردشلتاریسفت هلا نوع یوغب نیفانم یا ٭ ادض مهلع

 ضایب و داوس ردداضت لباقت یرب هکر ایدلیا لاخدا هنعسف دض یعبرا *هلناقم تغل لها و یدلیاریسفت هلا ءادعا

 | ردبلسو باج ایرو یکرصب ویم ردمدعو دوجو ۍږېو یک نیا و باو فصنو فعض ردفاضت یر و یک
 .هدض لاقب ردهنسانعم قمل وا بلاغ همصخ هلیعتف لداض ( دضلا یک انهه نانا لک سیلو انهه ناسنا لک 0

 رد هنسانعم كلا عمو فرص هلال وهس و قفر ی هنسفرب نکا انا لوا بابل نم دنوصاق

| 
| 

۳ 

| 
۱ 
| 
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 كن ەز (دادضالا )اھ الم ادا 7 هد رقلادض لاق رد هنسانعم قمردل وط و قف ر هعنم و هو

 ٠ ههه أا داض) | لصف ]وب



 نکا اتا مظعم (دمصملا) روند هئ هثیش نالوا ظبلخ لیس هيب لعاف م ا (دموصلا) من

 | دن وفو بلص لوش دصم و ردلقتشم یب هغلابم نکل ردهنسانعم دصق جاد ررصت واز ت

 | هدننزو بارح (داعصلا ) روخ هیفامیا دعصم “یش لا هیلوا یر فعضو نهووالصاهدنآ هکر وند ه هنس

 قلا ىلع ةبقابیا داعصم ةقان لاق هبل وا عطقنم یدوس یخد هدرلتق و قاروق و قوغوص هکروند ه هقان لوش
 .  (ددنمصلا) و هدننزو لجرفس هلا دعم یاخ (درخمصا ار ولک دیماصمودماصمیعج لسرلا ةماد بدل و
 (رارخمصالا) ميیمص ین یا كموف ددنمصیف تنا لاق هنمو روند 4 هنسن شغب و صلاخ هدننز و لعرق

 جرز (درمصلا) ابضغ تا اذا لج را دنمصا لاقت رد هن سانعم قمرابق بوشیش ندبضغ هدننزو دادخلصا

 [ هدنزو دیداص (دراعصلا) رولوا دض هلکغد ۵ هقان زا یدوسو روند ه هقا قوچ ك یدوس هدننزو

 رولوا دض هلکغد هنرلنلوا نوزو قي رآو روند هرلیگ و هرانویق زوم" و روند هرارب رو نالوا كب یغاربط
 ] لجرلا دعا لاق ا قا هر ك ب هدننز و دادنصصا (دادعمصالا)) رد روک ذم درعص یدرفم
 بلص هدننزو لص هلا هم نیغ (دفصلا) ورد هنالسزا هدنز و لععتم (دععصلا) اعیرس قلطنا اذا

 ۱ ندکلزوع رک روند همدآ نکشیش ید هدننزو نی (دنصلا) روند هناویحو ناسنا نالوا ددشو

 زو جربز هلو (ددنصلا) ضرموا مش نم غمت تنم نا رغعصم لجر لاق نوسلوا ندض رم هلرک و

 ودار یاد کو چوت لم روند همدآ ناشیذ و دیس نالوا

 یک نور ندنفرطرب كخاطو فیرشوا داوجوا میلح وا عاج دیس یا ددنص لجر لاق روند همدآ فرش

 دوب هدننز و لیدنف ( ددنصلا إل رددآ لبجر هد هماهت ددنصو روند هنجوا یرویس ناقیچ هجزکلاب

 ۱ : وا یاطا هقوغ وص و هل ولتدش و عاصشدیس یا دندنص لجر لاش روند همدآ ناشیلاع نالوا رداهب هسفنق

 دع یا دبدنص ثیغ لا رونل وا ق ةالطا هرو ولهرطق یرباو ددش یا ددنص درب و ددنص ګر مهتیاصا لاق

 قالطا دیدانص هناعچش ندا رکسع تیاجو رولکدیدانص یعجب رونا وا قالطا همدآ تسد رزو بلاغو رطقلا

 تد دندنص و ردشلئا بیوصت نسم رکسعلا ةاج و دا نسون رکسعلا ةعاج و حراش * رونل وا

 e هلک ءاداص (ءاد ودنص ) هنسانعم را ددش رار د ددانصلا یماح مو ةغلابم هلغمل وا قالطا ید هرح

 تتک اذا ادیوصت بتاکلا دوص لاق قانع هیات یتفرح داص هدننزو لیعفت ( د وصنلا ) ردعضومرپ

 .داوصا یعج رول واثنّوم و رک ذمردص وصخح فرح ر واج هنج رخت نیسداص هروک هتناب هد ریاصب كفل وم» داصلا

 )صا رووا قالطا هیفاکد اصاک آهک رول وارصتخند هلک ر هح اکو ز ول وا لاد هددع ناسقط ور واکتاداص و

 1 :هکردیوغل داص ځد یرب ورد ادنفلتهدنعف وم ءا هک ی ضعب کر دءرو رض داص خد یرب ویک صعیهک # و

  نآرقلاو ص یلاعت هلو یف لبقو رددآ تلعرب صوصخ ههودو روند ههرهت رقاب كاذک روند هسورخ
 کردتغل هدنظفل دص هدنن ز ودهم ( دهصلا)ل اذکت یداص نم لوبقلاب هقلتهانعملیق و فرما وه هي الا هل رکذلایذ

 ] (دهبصلا ) هندصص ادا ثلاثلا بابلا نم ادهص سعألا هتدهص لاق ردهنسانعم قفاب بولاج شوک یهنسرب

 هتسانعم یراج بارس روند هثیش نان روک هدنلکش وص راقآ هدنابای ندقاربا یشان نداوه رح هدننز و لقیص

 هن وص هکروشد هنابای لوشو روند هثبش نوزوا و روند هکلپسا هدایز دهیص و رونلوا ریبعت ملاس علیا هدیکرت
 ] نعدص و روند هلسانتتلآ نال وایرک |یشاب و یربا و نوچیغیدل وا زس وص دوخاب فوخاپ قارا هيغل وا بایرفظ
 | (دوهصلا ) ردهنسانعم قلوا دیدش یکلپسا كناوه هلناصف (نادهصلا) رد دآ عضومرب هدننب تومرضح هل

 ! قالطا ه هنسن نایعشرب | لا شان ندنتعف رو رون د هنابای نایغل وا بایرفظ هن وص و روند هثیشن وز واهدننزو جوهبط
 ۱ دوهص لجر لا روند همدآ دنم وتو سج هدننزو روهج (دوهصلا ) عبنم یا دومص نع لاق هنم رونلوا
 یناثلا بابلانم ادیص هداصب و هدیصب یظلا داص لاقب ردهنسانعم قلوآ وآ هدننزو دیق (دیصلا) مسج یا
 ] دص هکردهنسانعم دیصم دیصو هلهتدص اذا ادیص االف تدص لوقت و رفظلاب هل وانت یا هداطصا ادا عبارلا و

 ۱ لضو و ردراکشنالوآ لالح و یشحودا رم هکرول وا قالطا هننال وا ثالامی و عنتم لوق یلعردهنسن شغل و راکش و
 | هدنم < دیصو مرج متا و ديصلا |ولتقتالیلعتهلوق هنم و حراشلا لاق رد ردصلابهیعسآ د وخاب ردل وعفم نعم
 | یدآر رول وا ردصم كلذک دیص ورردا قالطا دیص لیقن هشفو لص وم هعاط لوا رددآ كغاط كسکو رب

 | ندنا زلف هدنن زو نادیم (نادیصلا) ین هتلعج اذا ادص هندص لوقت هنسانع» قلق دیصا ینا ویحرباب
۱ 
۱ 

 | 4 یابی لوغ اه (ذنادیصلارونبدهکلموچ شابا نشه ف وند وااو یک س احن رون دەرقا ۱



 هو o قیس

 یدو » هدنزو لجرفس (دد واصلا ) تقرب اذا هتعلص تدلص لاق ردهنسانعم قمهدل راب شاپ لكى ىکا

 رد هیهذ کروند هنآ نالوا زلرت یخ دوب یکدلص هدننزو روبص 6 دولصلا ) روند هئیش قیاط و كب یکدلص |

 ههر و هکلموچ نال وارانیق جک هلفل وا نیلاق ید ودرفتمیا د ولص “یش لاقب رونید ه هنسف درفنمزکلای دولص و |
 کی فا دل دقت لاق رونل وا قالطا ه هقان نالوا زآ یدوسو یلغلا ةا یا دولص ردق لاش روند
 دلاوص یعجج روند هشيد یزآ نایادرق ( ةدلاصلا ) روند همدآ ندنا دوعص و رارف هغاط ندنعزفو فوخ و

 د وعق (دولصل ۱ تدلص نعم ضرالا تدلصا لا رد هنسانعم قلا كب رب هلی رسک ك نەز( دالصالا ) رولک

 تّوص اذا یناثلا بابلا نم ادولص دنزلا دلص لاقت رد هنسانعم قلوا زمتچ شتآ بوتچ سس ندقامتچ ہدننزو
 لخادا عبارلا بابلانم ةدالص لج رلا دلص لاق ردهنسانعم قلوا لیح هدنزو هدالج (تدالصلا رو ملو ۱

 هنسانغم درفنمروند ه هتسزکلاب هدنن زو ریما (دیلصل [) لګ اذا لج رلادلص لا رد هنسانعم هدالص (دیلصتل)

 لوشو روند ه هقان زا كب یدوس هدننزو بارح ( دالصلا ) قیر یا دیلص "ی د لاق روند هئیش یحرادلی و 2

 یغاریط هلباه (ةءادلصل )و هل رسک داص (ءادلصلا ) هل وازسد وس نکل بول وا روغوط هچرک کروند 4 قا
 نشت هدننزو نانک 6 ًالصلا ل ةبلص ةظیلغ یا ةءادلص و ءادلص شورا لاقن روند هرب روب نالوا ناف و |

 ذاا ندنحاغا رافع و خر یغنامتچ رای ودب رانلا هنم نعي حدقنال ناک اذا دّالص د وع لاق روند هخامچ

 هدنزو هل اص هناق یلقشال وب غاب هکر وند هدوس لوش هدننزو نسح ( دلصلا ) یدنلوا ناب هدن رال یراکدنا |

 ( ددلص ) ةدلحیا ةدلص ةقان لا روند هب هقان ولتدراج هلن وکس كمال و یصق لداص (ةدلص) | هیلروا کوک |

 وهلاش يون اکو یک یو ایم زا ( دیلص الا  ردعضومرپ هدنن رق ناحرحر دوخاب هدنع هدننز و رفعچ

 لخدرج ( دفلصلا و هدننز و رجضح ( دنا ) و هدننزو رفعج ها همم یان (دنلصلا) لی یا دیلصا |
 ناوت و یوق هدننزو طبالع (دخالصلا و هدننزو یتنبس (یدخصلا ) و هدننزو ساطرف دالا و هدننز
 یدضلص و داملص و رربص و دملص و رښاص لج لاق روند هه ود تاکرا نالوا لالاح و تسح ولتماهش دوخاب

 زدهنسانعمقمروط بولیکید هرزوا قانا هدننزو رارعشقا ۱( دادنبصالا)ل ضاممهش وا یوق بلص یا دخالتصو |

 | ةقان لاش روند ه هقان زواب هدننزو فوسلیف ( دوفلیصلا  اماق بصتا اذا ادادصا لج را دنا لاق |
 کد تسانمف ف الا روند همدآ یلنورپ لزق هدنزو لحدرچ هلبا هم نیغ ( دغلصلا ) ةدندش یا دوفلیصا

 هيلا و هدعص لاق ردهنسانعم كلتا تاتهآ و دق مدت زو دج (دمصلا دنمانعم ترج دس رددوا ن
 ردهنسانعم كمکید ییهنسنرب هر و هه رض اذا هدمص لاق ردهنسانعم قمر واو هدصق اذا لوالا بابلا نم ادم |

 یک ر اب روپ روند ءرب كسکوب نیلاق یغاریطو رد دآ وص رب هدندروب یمهلببق بابض دعص و هبصن اذا هدعص لاق |

 لا اپط ینیزغا كن هشیشو هیف اهصقا رثا اذا ههج و سعشلا تدمص لاق رد هنسانعم ققاب ب ولاچ شفوک یزو و |
 اصافع وا ادادس اهل لعج اذا ثلاثلا بابلا نم ادعص ةروراقلا دعص لاق ردهنسانعم كلتا دنن هللا یرد دوخای |

 یهاکرد روند هنناشیلاع و هنسول وا كموق هژنیتصف (رصصلا رد غایدورو ندلاث باب زسطرش کرد حراش

 یلاعو عیفرو ردهنسانعم د واحو مادو مهدیس یا موقلا دعص وه لاق نوجد وا دصتم هناحاح باب را ۱

 ۱ یلاعت هل ءاعسا نم ةياألا فو حراشلا لاق * ردیلباقم فوحم ههتسانعم تعصم روند هثیش ولط جاو رد هنسانعم |
 ةيلا دعصب یذلا لیقو هل فوحال یذلا لبقو قابلا مئادلاوه لیق و ددوسلاهیلآ یبتا یذلا دیسلاوهو دمصلا

 نالوا هنسانعم هل فوحال هب یلاعت قح یتعب ردشلغا دار ,| هقیقدرب هدارو یناهفصا بغار × دص یا اولا |

 یکتاداج رول وا نود ندناسنا یر رول وا مسقیکیا * یش نالوا هل فوجال نوچ هکر دوب یهج و كنفالطا دو |

 روصلا را سپ رایدلیا داتسا تیهولا هاسیع ترضح هسا ی هئاط یراضت رولوا لام ندناتسنا یر و
 هلیف رش لوق دڳ ماعطلانالک اب اناک ةَس دص هماو ال هانعمو هک هنن ر دېب هن کر كاروک ذم داتا ف 9 ا 7

 هتعاج و موق لوشو هلوارمعجآ بو هص وص الصا هدنماکنه لاتق و كنج هکر ون د همدا لوش و یدلروب تراشا |

 هدننز و باتک ( دامصلا ) یکه فص باعصا هیلوا یراهنسن قجهلوا شاعم زادم و یرلتفرحو راک الصا هکروند |
 رول وا ردصم ندناب هلعاشم داعص و روند هنغاب یرغآ نالوا ند رد لوق یلع هنجافبط و هنسایط كنهشيش |

 داعص ه هنس یرافدراص هشاب یربغ ندقراصو ه راضو هدلاح اذا اداعص هدماص لاق هنسانعم قعشروا |

 هل وا رب ارپ ىشابۇ ناللۈبوكە رێ د هکروند ايق لوشهدنز وهز (تدصصلا ) یک ل ۳

 طیعتم یا دم قان لقب هیلاق هبکن کل بولیکچ به هکرون د هب هقان لوش هل وا كسکو ب ندزپ یشاب لو ىلع |
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 ۱ رفا یسهلوقم هو وراو نابدرن و غاط نالوا نامش 3 هدننزو روبص (دوعصلا) ردنعصتم ناک
 e هب هقأن لوشو ېک او زو رولکد ناعص و یکر زو رو ز رولک دعص یعج ردیلباقم طوبه

 ۰ و جوکو برص و ردیدآ كغاط رب هدن#ج و هلوا شل نسیروای یکدنس نج هلکم روش ودیرواپ هقلمخنا صقان |
 ص تان ) روند هشقوب پرص و جوک دوب هدنزوءالولج (مادوعصلا) ةقا یا دوعص ةبقع لاقب روند |

 ۱ یدعاص هرز وا سابقربغ هدنتبسن نوح رلکدتا اوبا هدراغاط كنک و  رونل وا قالطاه رلکشا ناب هدننزو هزجج |
 1 ول وا یالطا هکشا قو هوا جات هفتا خو هلک راو و زود هکر وند هن یغراق لوش هدعص و رارد

 تب نب بیوذ و ردیعما یکی یشیدرپ هدعص و ییک ها رونیده ه رح هدنزرط تشخ ضبع ینا و هصیق عونرب و

 1 ا وام ون ور دداروآ یدین م ازان دنع ندنیتدح ردیدآ عضومرب هدنم و ردیعما ی رف

 ED ATRL وصر هدندرو فوعون و ردیدآ وص ر هدنفوج كغاط یکیا

 3 نا ذع وضوم منا ةغبص نا كم ولت هکرید مجرم * رد هنسانعم كلذ قوفاف یرللوق !دعاصف اذک غلب |

 تولا بهذف ردرعضم یلماع ردلاح ادعاص و ردهفطاع ءاف هروک هنناب كموح رم یلجنسح هدنل لوق

 سیفنب ءاقلب دعاص و یبتنا رد دنر دقت ادعاص نا بهذف ادعاصف مهردب هتذخا هک رد هدنریدقت
 ل وا قالطا هتقشم هتقشمو چر هدننزو ذفنق (ددعصل )و هدننز وءا رعص (ءادعصلا )ل رد دآ ی راس رف ل ورع نب رص و

 1 أتم ندنرجطر دارم هکر وند هغلآ قولوص یدازوا نوزوا هدنزو ءاحرب هلیعض كداص (ءادعصلا

 ایعس ( دیعصلا) الیوط سفنت یا ءادعصلا سفت لاق ردقج هل وا قلآ قولوص یداز وا نوزوا هرکصندکدکچ
 هکر واک تادعص و هلنیتعص رولک دعص یعج هنسانعءضراهج و روند هنزو كرب لوق ىلع روند هغاربط هدننز و
 و ## هنسانعمقیرط روند هلو دیعص و ضرالا هج ووا بارلا یا ديعضلا ىلع دعق لاق ردقج هل وا عملا عج

 رد ذك نددوعق هدراقرط نالوا سالار دارم ردیمالک یضترلا لع ماما و و هع تادعصلاب دوعتلا و اي
 هلحرم شب نوا الوط هکر ديما تلایارب یتعی دالب هچن هدنسهکل وا رصمو روند هرازمورف دیعص و

 داص (ثناعصرل مالیسلا,هیلع ردرا و یوبن دج هدنآ ردیدآ عضومرب هدشرق یرقلا یداوو ردلقشم

 ۱ بل نوا املا روش

را هل رسک كنهدحوم یاب (لیدغفص) ردعضومر
ردیسان لداع نا ورشون ردهدلبرب هدنس هکل وا هش 

 ۱ 1 رم * 

 هدن [یدنا یعدق تخ یاد كنهدنمرا ردرهش روم رب ردموسرم هلبناونع لید زکلای رهشوب هداسیفارغج هکر د
 ق ردهنسانعم كلتا دنب مکح هلن وغاقو هلبنوکسس كنافو یصق لداص ( دفصلا إل راقیچ نعرق العا

 قوم م دی هاطعلا یادفص دفضلا لاقن ام و هنسانعم دوبق زولکد افصا یجب روند ه وخاقوب و نوچ غيدلوا
 ردتراشا هئسهع رک تیآ هک دافصالاین نیز وبشا و دنمج كنم دفص وار دوبتلا دافصالا و هداروب

 ٣ دوةراغيوط هکر دیس جاوا هدننزو حر ز (درفصل۱) روند هغابكجهدنا دن ربساهدننز و باتک (دافصلا)

 لداص ( دلصاا ل ردندنساعما رج هلص كناف و یرمسک كنهزمش ( دیعفصالا ل ردشوف نابج یرلکدد

 : ضرا و رجح لاق یک شاط یفاعص و ممرم روند هب هنن قاطو كب تیاغب ال رک تالى ەى

 . [ راوطرولوا ردصم دلص و قرعبال ناک اذا دلص سرف لاق رونلوا قالطا هلآ نالوا زلرت الصا و سلما باص یا
 [ امدب تبرضاذا یناثلا بابلانم ادلص ةبادلا تدلص لاق ردهنسانعم قمروا هرب هلن دشینبرللا یکیا نکرد رکس

 ۱ هاکلروس هنر یر یراشید یزآو دعص اذا لبا ین دلص لاقت ردهنسانعم قمتیج هخاطو اهودع یف ضرالا

 ۱ ادم رالا تدلص لاق رد هنمانعم یل وا كبر واهفرمص ت تّوصادا هایناتدلص لاقت ردەنىنانقمقماد رج
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 | لاق رد هنمانعم قمشنچ هرابهراب ب وغ وط اا هرکه دقداپ یدوسندمولطو ردوهف هنمجرمسلا عض وم وداق
 یبلقدرص لوقت ررلعتسم هنسانعب قلا غرا وقوم ندهنسذرب لکوکو  اعطقتم ہم هدب ز ج رخ ادا ءاقسلا د رص

  بویلشبا هثبش نالبنآینای كق واو اطخا اذا هسلا درص لاق ردهنسانعم كليا اطخ ندناشن قوا و یهتنا اذا هنع

 كنءهزمه ( دارصالا ) ردهف روظنم یتیدض ن کل هدح ذفن اذا مهسلادرص لاقت رول وا دض هلغل وا هنسانعم كمك

 نالوا ذفان هناشن ( دراصلا ) هذفن ادا مهسلایمارا درصا لاق ردهنسانعم كمر وچ هناشن قوا دو هل رسک

 .(درصلا) ردیعسا یف كننانج عقلا ییا نب تباثن مصاع ندباعصا دراص و ذفانیا دراص هس لاقب روند هقوا |

 | ليف كنار و ىع ةلداص (درصلال قطخ ىا درصم مهس لاقي روند هق وا ندا اطخ ندناشن هدننزو مرکم |
 | عاصنوجما یراب یاضر ندرلشوف ادتا هکیدید راضعب ردا راکش یی ه راش و هج من هکر ددا شقو والشاب یربا |

 ندنرایوت رولوا هجالآ هکردب رلکدید ن نکچوک دیکر شوفو هلبرسک كل داص رولک ن ادرص یجب ردش وقوب نالوا
 روند هناشن ضاب نالق هدنرب هرکصندق دلافاص و ادج و غاب نالوا هدننیص كنسف تآ درصو راردا هزاپلب | ۱

 لد راضمب رول وا هايس رب راما وق ثالد هکرونل وا قالطا هرمط یکیا نالوا هدّتلا لد هلیسهینب هش (نادرصلا )
 فعض هلکلا ربات قوغ وص هکر وند هن ویق یشید لوش هدننز و هد رف 6:دیرصلا)) اردنادصف ندنآ وید مدل وا تل
 نایل وایرومغب هدننزو طبق (دّصلا وهدنن ز و نام ر (دارصلا ) رولک دن امصیعج هلوا شنا ثاریاررض و

 ندنسهبنر قعاقو هللق اذا هدّصلاق زد هنسانعم ققلا زآ هدننزو لیعفت (درصتلا) روند هدولب هج هقفو |

 رادنیک تیاغب هدننزو برطضم ( درطصلا ) یرلا نود هاق س اذا هدّرص لاق رد هنسانعم قم راوص هج ود |
 | (ءآادرمصلا رپ ظیغلا دبدش قنح یا درطصم لجر لاق رونلوا ریبعت وانی ایک هود هکر وند همدا ظیفلا دیدش و نطمو

 | فلم ردلکد لح وب یرکذ عضوم هلغلوا هبلصا یعم هدننز و جرب ز (درعصلا ) ردندآ غاط رب هدننز وءارعص

 .هدن راید ماش و یک رج روند ه هداب هدننز و رفعج هلا هم یاځ (دخمصلا ز ردشمل لا ضیرعت ه یره وج هلکنو

 (دوعصلا) رد هدلب رپ هدماش رع لحاس هلیخ كناف و لداص (دنفیصا) رونل وا تبسن رخ اکا هکر ددا ہدلبر |
 قراذا عبارلا بابلانم ادوعص اسلا یف دعصلاقب رد هنسانعم یمقیچ هکسک و یمهلوقم ماط و نابدرن هدننزو دوعق |

 هغاط وبشاو قر اذا ادیعصت لبا یلعو لبا یف دعص لاقت ردهنسانعم قمتیچ هغاط هدننز و لیعفت (دیعصتلا ]|

 هبکنا دیعصت و ردهلبلق تغل هروک هننای كحابصمنکل * یدلوا oe یاعتسا كنیئالث هدنسانعم قمتچ |

 كم را ییهنسنرب و ردحنا اذا یداولایف دعص لاق ردنوجما بلسیمان هکایوک ردهنسانعم كم ا یرغوط هر |

 لاق رد هنسانعم كلك هب دمرکم کم: ندقافآ هل رسک كنهزمه a هباذا اذا نعسلا دعص لاق رد هت سانعم |
 دمی ازسکقک همین رم کمالی الاف دوو واااو یاس كفلۇم + كىتا اذا اخ ادعصا |

 سکعلا ىلع و رلیدلیا صیصخ هتم نع هب هکم هدوډ یکك فک هن اید زاحو دع ندنرافرط ماشو هرصب الثم

 هنسانغم لدلکت سار هدن رلکدتک هب دکم هجاڪح را ردم ھدعصم یف جالا انض راه الثم رای دلب اریپعت هلبارادحا هتم نع

 قارا داعصا و ینا هنسانعم كدلبا فداصت و هن راف رط ماش و هرمصب راربد ھر دج ف جالا انض رام و

 تولوا |هنسانعم كك ب : عفت مه ةنکما دو زوار وکم هجوو ویضماذا ضرالا یف دعضا لاق ردلمعتسم هنسانعم كهك

 | هلا زا یسهزمه هکرد هنسانعمكءا یرغوط 4 هیکنا یکدیعصت داعصاو یدنل وا لامعتسا هدکتک هبهدیعب ض را هدب |

 اد وعصتراص ادا ةفانلا تدعصا لا اانا زاد وغم هقان و ردح ا اذا یدا ولا یف دعصا لاق ردنوګا |

 ولمس 6 تهیه ) کراس ا اا اد | ةقانلا تدعصا لوقت ردهنسانعم قلق دوعص ین هقان و

 ا دوعص نالوا هنسانعم هبقع رد هنسانعم كمر و تجزو چر ەن ولتقشمرب همدآرب هدن زو لعاقت (دعاصتلا لو |

 كنهددشم داص و یرسک كنهزمه 6 دعصالا ] “لع "قشیا ین دعاصت و "یشلا یندعصت لوقت ردذوخأم ندا

 كنز( داعطصالا ]و هلبعص كلبعو ید دشت لداصو یرسک كنهزمه (دعاصالا]لو ليم كنهددشم نیعو ی 1

 ندنسهلک دعصب دعصا یسهلک دعصا ردشلیا زاحاهن فلم × ردهنسانعم د وعص قمتچ هکسکوت هل سبک كناط و

 ءزوسکم لص و ةر هنل را هدعاشلابسح هلماغدا و بلق هداص لعفت ءات یدبا دعصت : دعصت یصا هکرد ردصم :

 ید دعاصت دعاصت یصا هدکنو رد ردصم ندنس هغبص دعاصب دعاصا .یمهلک دعاصا و یدنل وا لاخ دا

 ةي الا وچ ءاملآ یف دعصب امناک وبشا فلؤم هلکنوب و یدنا لقاثت و رهطت یرللصا كن راهلک لقاّا و رها که
 رکب وا و یدبا دعصت یلصا هکهدنن اونع دعصی صفح و هدنناونع یئالث رثک نیا هکر دما ہت هنس هع رک |[

 رنو ور ردشخ وا لق اط ءاب ردلاعقا هکردردصم ندنسس هلک دعطصا داعطصا و یدلیا تارق هدنناونع دعاصب |
E 4 
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 | نبال رم لسانا ار دی لاق رد هثتسانعم . فصا ار شن وک یرلکابقو 1.۱ "لخداذا

 | تسرپ باتفآ نوجما كنا زار ود ندشن وک ینیزوکنوچما قفصا منا هلغل وا دراب تیافب یزوک ءلروک ذم روناج
 | خص ) رواکدخ اصم یمجبرول وا ینا کر ون نو رابلافصن هلی كنا و كو٣ (ةدضصلا) دا یالعا
 هدننز و نو ريح (نوده1) رول وا ید فرصنمریغ هلیلی وات هدلب ردیدآ هدلب رب هل وکس كناخ و یعف ك داص
 رد ردصم یانعم هکهلت الص كف وم هلفلوا صوص هتفص و مسا روب نم نزو نکل ردهنسانعم تبالص كلكپ
 نالوا رابی و لها یی و فیعض درف (دخاصلا) ردقلوا تفص هلیاونع بلص یساضتتم یدلوا مولعم یهج و

 کا یعدیظفا دخاصارهاظ هلغل وا ج وا زع هدحا و یظفل دحاق روبنصیا دخاص دحاق دحا و لاق روند همدآ
 هنع دص لاق ردهنسانعم كلا ضارعا بور وچ زو ندهنسنرب هدننزو دوعق (دودصلا)ل ردبلاغ قلوا جوا نع
 | ردهنسانعم كابا فرص و عنم ندهنسنرب یمدآرب هلی كداص ( دصلا) هنع ضیعااذا لوالابابلانم ادودص
 3 رد هنسانعم كلا فرص و عنم یخ دوب لب رسک هزم (دادصالا) هنع هفرص و هعنماذا ادصاذک نع ان الف دص لاق

 ١ حق اذا حرملا دصا لاق رد هنسانعم كفلنر شراکت

 | جع اذا یناشاو دوال بابلا نم ادیدص لج را دص لاقن رد هنسانعم كل دایرف هلي ء
 2۶ (ددصلا ) روند ه وص یسا شفلمناق بونا وق قر هبانیق و روند ه وص یراص ناقا ندهر و

 رد وصنم هرز وا تیفرظوب و هرق و هتلابقیا هراد ددص هراد لاق روند هنرق كالذک روند هنسوش راق كن هنسف رب

 ۱۱ اذه نمددصب انا و برف یا ددص نه تذخاوانهنلابق یا اهددصب و ءراد ددص ایا نا الات لاق

 رللا كردذوخأم ندنظفل ددصو و قفصاذا لجرلا ددص لاقت رد هنسانعم قلاج لا هدننزو لیعفت (دیدصتلا )

 رببعت كلا ض رعت هکر د هنسانعم كلک هنک و ایروق رآ كن هسکرب هدننزو لعفت (ددصتلا) رول وا لباقم هنر یرب
  ردندروکذم ددصر ون د یخ دیدصت وه دصت هلا لادا هنابیراهیناث لاد ك رانو و ض رعناذا هلددصتلاس رونل وا
 3 هللا ض رعت ینبم هنس هظح الم كل هلباقم هبادص قد فل وم » هدنباب لتعم یتح ردیلوق تب زوم ما هجب و نکل
 دادص و یتبم هنعنم ندکو لس دوخاب هنضرعت هدلو رونلوا قالطا هنالب هدننزو نامر (دادصلا) ردشلنا ریسفت

 رواک دنا دصیعج ردقج هل وا رلکیراکدد نرب و وغآ هنالیب هکردیعما كصربا ماس لوق ىلع لروناح رب ندنارمشح
 4 سیم هلوتم راس یراقدننوطنوجم است رنوتاخهدنز و اتك( دادصل )روند هلو قج هرا و هبوصدادص و

 ۱ تبا اذا ةأرلا تددصا لاق ردهنسانعم كفل هد رپ هلاروک ذم دادصنوتاخ هدننز و لاعتفا (دادطص الاوروند

 ا تار ولتاط ییوص دوخاب ییوف صوصخ رب هکردتغل هدنظفل ءاءدص هدننزو ءادع هلبا دیدشت (ءادص) دادصلاب

 هغاط هليو ىح ؛لداص (دصلا) یدنل وا نام هد هزم باب هکدتن ردندنآ 7 نلثم هادضک ال وءام رددآ |

 ییا كنزک قوا هلرس هين هشت و یعض كداص ( ناذصلا ) روشد ناذص هنسییق کیا روند هتسییق رب كنهرد و

 | روبص (دودصلا) نیخرمشلا نيب یا نیذصلا نيب مهسلا عضو لاقب هتسانعم قوفلا اخرمش روند هنکترک ولفرط
 هکر وند هنسهلوقم نوت و همرمسلوا وهنسانعم لوح رون د هسابل هصیق یرلکد یکم دقم ندزفل هدر را رقهژاتءدننزز و

 3 لیذه هدنزو طبالع ( دصادص)) رددآ نوتاخر هدننزو دف دف (دصدص)) رارکچ هزوک بوغوا هرزوا هنینآ

 ۱ .درص بح یتح روند ه هنن نالوا شغب و صلاخ هدننزو درف (درصلا ال رددآ كغاطر ص وصح هنس هلق

 1 قار نمو روند هننرب نالوا ع2 راقاب والاخ یا اد رص ابج كيحا لوق هنمو رفت نالوا نومزفلال

  هثوغوص درص و ردتغل هد هلنیتعف هدنو و روند ههظع رکسع و روند هنیچرب یراقدقاق هغار نم یني رانا

 یار مهسا درص لا هنسانعم كمروکب 4 :هنسنیغنیدنآ قوا رول وا ردصم درص و ردب زعم یمراف درس روند
 هقوغوصو روند همدآ نالوا لمصم كب از وضو مینزوخاتنم (دازصملا) هزفنا ادا لوالا بابلانم ادرص

 فیوض یا دارصم لجر لا و دربلایلع یوق یا دارصم لجر لاق رول وا دض هلکعد همدآ نایل وا لمح

 | کروند هر ریفو رک ذیس اک روند هقوا نالوا راشبا بوک هثیش نالبنآ هلغلوا ریت ین دارصمو دربلا له
 هدنن زو فتک (درمصلا)) تامنلانم یتعی"یشال و اب ره الی هدارصم ضرا لاش هلوا یلاخ دره و تابنرثا

 لاق روند هنآ نالوا رول وا وادج و غاب یرب نلکهربا كنترص اُمادو روند همدآ نایلوا له هقوغوص
 i 0 قوغوص هکرونید هدوس لوش و را ۲ نیشاو هنم حمهلا عضومویم ناک ادا درج ینزق

 1 لجرادص لاق ردهنسانعم كموش وا ریت  هلنبتص# (درمصلا ) متلب رال شفتنمیا درمص نل لاق هیل وا درغو یتمب |

 سرفلا درص لاقب ردهنسسانعم قلا غاب یرب نلکهربا كتآو اعبرمم دربلا دجو اذا عیار بالا نم ادرمص



 تک اس

 ناز هل رسک كن هزم (هاهنشالا) رددآ كیوصو كیوصر هدندرو یتعاج قلطصلا ون قدم هلق هعازخ

 لاق رد هنسانعم كمروک ضیح هلغلوا هغلاب زقو هرضحا اذا هدهشا لاق رگ اا اب ونک هروضخ

 لیت یسفن بولطم اب هبعالم هکر د هنسانعم كلک یذم ند هتک رو تکر داو تضاح اذا هب رال ا تدهشا

 | دیهشو یذما اذا مالغلا دهشا لاق ردترابع ندکلک دیقم ءام ند نک یاب ندذّدلت هلا هدهاشمو هرکاذم ای و

  یدوب هدنزو لیعفت (دیهشنلا) هللا لیبس یف لنقاذا لوہا ءان ىلع لجرا دہشا لاق ردهنسانعم قلوا
 منا ندروک ذم داهشا هدننزو مرکم ( دہشملا ) یذما اذا لجرا دېش لاق رد هنسانعم كلک یذم ندرکذ

  كناسه ( ةدهشلا) و لاه (ةدمشلا ) و هدنز و دعقم (دېشملا زز روند همدآ نالوا دېش هداکرعم ردل وعفم

 | (دیهش)) مهرضحیا مهتدهشمو مهتدهشمو موقلا دهشم اذه لاق روند هنن رار قجهلوا رضاح كسان هلی |

 ديش ن لادا اا یدنا صج ریما دیش نب دعس نب رع دهاززا عشا ردندیماسا هدننزو ریز |

 بوغوط شنوک دننزو لیعفت (دی شنل ردیفل وم كاك مان راطعلا توناح ردلص الا "یطرق ردروهشم بیدا |

 ثكنيش (دیشلا) ردهلبا هم لاذ رانو دوخاب رد هنسانعم د وشت هدننزو لعفت (د وشال ردهنسانعم نلسکو |

 طالب وا نبط نم ہدنضرعم ےہ یرهوج روند هاوص یس هلوقم قچلاب و جرک قج هاویص راوید هل 1

 | هلکنآ هلکعد هنشاط مردلاق طالب ارب ز هلی ردقلوا طالم نالوا باوص ردشلیا طلغ هلکتا سر هلبناونع |
 | قماوص هل اوص یراویدهدننزو دک (دیشاا) روناوص راوبدهلکنآ کروند هروماچ طالمو را ۱

 | كالهاذا لجرلا داش لاق ردهنسانعم قلوا كاله و دیشلاب هالطاذا ادیش دیشب طثاطا داش لاق ردهنسانعم |

 عب لوم یا دیشم رصقو طثاح لاق روند هان شعاوص هلا اوص نانلوا رکذ هدننزو نتم 61

 .العا و عفر یرغوط هاوه یتعب لّوطم هدننزو دنوم 6 دیسشملا )ل ردلوعفم مسا یک لیکمو و دیشلاب یبم

 | یسهعد ردنوجما عج هدنزو دوم دیشم و نوجا دحاو هدننزو ریما دیشم كن رهوج روند هان شل وا |

 : یروزم لوق یرهوج الّوا هکرد حراش » ردیعج لدیشم هکر د هدیشم نالوا نوجا عج ارز ردطلغ |
 او دارا قر هلوا لاثمو ردینبم هلامعتسا یس همد نوجما عج و نوجا دحاو اینا ردشطا لقن ندٌیاسک |
 | ردیعج كديشم یظفل هدیشم سد یدنل وا داربا ات وم ییفص هلغل وا عج جورب هدنس دم رک 46 ةدیشم ج ورب 96 | ۱

 نو اهل افص و لعافلا مساب ةددشم "یرف و 2 عفت ره نوصح و روصف ف یا یواضیبلا لاق رد فا كدا :

 | عفر ییشرب هل رسک كن هزم (ةداشالا) هعفر اذا رصقلا داش نم ةديشمو ةصعاش ةديصف مهلوتک اهلعاف

 كمدآ رب هدعب ردهنسانعم قعاب كسکو یا هداشا هروکح هاب كساسا + ردهنسانعم یر هلت ر وص |

 |داشا لا یدنلوا لامعتسا هنسانعم كليا رادمان و روهشم هللا اشو حدم انایع ینعی كلا ىلاع ییرکذ |

 داشا و هسلیا ریهشتورکذ هله ورکم ما نهسکرب ررید بو اصبق هيلع داشاو هيلع ءانثاب هعفراذا ء هرکذی |

 كلبا ادنو فی رعت ی هنس نالوا بئاف هداشاو یهتنا هس ضاج هللا زا وآ دنلب ررد هتوصب و هتوص |

 (دایشلا) هکلها اذا هداشا لاق ردهنسانعم كلا كلاله و اهفع اذا ةاصلاب داشا لاق ردلمعتسم هنسانعم

 بیط هند و اهامد اذا ادایش دیشب لبالاب داش لاق ردهنسانعم قمضاچ ییعسق هود دون هدننزو باتک |

 | هکلداذا هدلج بيطلا داش لاق ردذوخأم ناناسم قماونصا نانل مارک دیرکرد هنا رد بوغوا ینعسف |

 هب هکلداذا هدب بیطلادیش لاقبردهنسانعم كمرد بوغ وا ییط یکی رکه ندب جدو هدننز و لیعفت (دیبتلا)

 | بول اچ شنوک یب هرهچ هلی وکس كن هجم یاخ و یصق هلداص ( دصصلا و ب دلها داصلا لصف س |

 |كمتوا شوق یرلکدید نکچوکو هتقرحا اذا ثلاثلا بابلانم ادص سما هتدحص لاق ردهنسنانعم قق
 | ةماهلا تدحص قر هَل وا زاحت ینو هدساسا حاصاذا درصلا دص لاق را دنا مأشت هلکنآ راب رع هکر د هتساتعم

 | هدننز و دوعق (دوهلا 2 ردینبم هن راکدلیا مشت رابرع هلتمارخ نس همتوا كشوقاب هکردشلنا رک ذ هلا ونع |
 كيا وه هلنیتعف (رضصلا عقسااذا اد وخص هيلا ده لاق رد هنسانعم كملکید بوتوط قالوق هنمالکك نهسکرب ۱

 .(نادضل )و هدننز ودودیح 6 دوه هلا )رح دتشا اذا عبا رلا بابلا نمد ابن اد لاقت رد هنشانسقلوا ۱
 د وه و "رطا ددشیا نادت و دو موب لاق رونید هن وکی ما كب رددزنابز هد هلیصق كناخ هدننزو نارکس

 .داهصو دو ةرصص لاق هلوا زلیا راک تالآ یسهلوقم كنلوک هکروند هنایق یتاقو كب تیاغب داحص و |

 | ضیفتسم بوانیف كعاعش ردناتفآ ةعشچ RE سما نبع هدننزو لقيص ( دضصلا  ةددش یا

 | لجرا دنا لاق ردهنسانعم قملوا لخاد هناوه ئ دا هل رسک تانهزمه دانه الا ردقج هل وا یر یغیدل وا

۱ 

 ب ةا لاد اصلا لصف ]ی



 ۱۳۰ رب

 | رد دآرصشر دوش تیار هدننزو یکربح ( یدرعشلا ) لالا لاذر ینا اذا نالف دکشا لاق ا
 انن (ةداهشلا) ردهنسانعم ةادرعش هلا هم لاذ (ةادرعْشا) روند ه هقان هدنورو تسج هلاه (ةادرعشلاا)

 ٠ | مبارا بابلانم ةداهش دهشو لجرلا دهش لاق رد هتسانعم كلب یعطف بول وا علطم هنتقیقح كنهنسنر هدننزو

 | لجرا دهش هلناکسا ییاه نوجا فیفخ هکرولوا هاکو ردهنسانعم لع رخ هداروب اعطق ربخ اذا ساناو

 هلا مصب لوا و ردع وضوم هنسانعم ةدهاشلا عم روضح هداهشو دوهش هروک هننای هدر اصب كفلوم » راربد

 دوهش هددرح روضح نکل رونل وا لاسعتسا هد درح روضح اضعب و ردقح هل وا ع هکرول وا هلا تریصب و

 هلا تریصباب هلبارصب ردقج هلوا تالدهاش هکهداهشو رد یلوا لامعتسا نظفل هداهش هدهدهاشلا عم روضح و

 ارجا هنسارحم مسق هکرولوا هاکو ردترابع ندلوق نالوا رداص یثان ندعالطا و لع نالوا لصاح هلسیس هدهاشم

 بوروک یا رب تداهش و یهتنا ردلمعتسم ید ادرح ندنظفل للاب و فلحا یا اذک هلا هّلاب دهشا لوقت رونلوا

 ةداهش اذکب دزل دهش لاق رونل واریبعت كمر و قلقناط هکردهنسانعم كمرب وربخ هرزوا هجو یکیدلی دوخاب
 | ہللا بتکوا هل طعیا ةي الا هک وهالا هلال هنا هتل دهشوع یلاعت لوقو ةد اهشلا نم هدنعام یا اذا عبارلا بابلانم

 .هداهش و هل الا هلال نا نيباو لعا یا هقل الا هلاال نا دهشا نذولا لوقو ردیمزال یانعم نیریخا نيبنعم هللا لاق وا

 هلا رار د اذکب دهشا هدر كجهد مردا نیم نب رابرعو رکذیس اکر وند هفت وا لتق هللالیبس یف رول وا ما

 لاش ردیلباقم تببغ هکردهنسانعم قلوا رمطاح هلحر هدننزو دوعف ( دوهشلا ) یدنل وا رکذ هکدت هنسانعم
 هوهش یعجچ هنسانعم رضاح ردلعاف سا ندنآ (دهاشلا ل ہرضح اذا عبارلا بابلانم ادوهش سلمما دهش

 یجب كنو رارید قاط هدیکرتو ها وک هدیسراف هکردلعافریسا ید ندنداهش دهاش و یک عکر رولکدهش و رولک

 | هدر یفیدروغ وط كن هقان ربع هکردندانعمو رولک داهشاو دوهش یعممآ عج و یک بحاص و بعص رولکد هش
 ردنده وب ءاعما دهاش و راردا قالطا هقانلأ دوهش هتنامالعو راثآ راسو یرد یراکدد شاو وص و مد نالق

 قالطا و واقالطا هدظفح نهب ر ه هتشرف و رونلوا قالطا هلال دهاش و مالسلا و ةولصلا هيلع |

 ون وا قالطا نا یم رک ندا تلالد هتک بولوا سنج كنا و رونلوا قالطا هزدلیو رونلوا
 صم و ما نلیرح كباچ و رونل وا قالطا هب وص ظبلغهدن زرط لوعسندا روهظ هج ربا رب هدنیح یغیدغ وطدل و و

 اهاش و هکر د E هکعروکز دلی هکر د زامن برغم دهاشلاةولص ورول وارضاح هګ روف هکر ونلوا قالطا
 تالدهاش هبهدامرب ندمدآ رب ( داهشتسالآ ) یهتا ردرسفم هل رنک ا رو *یت اعم هدنس هم رک ه6دوهشم و

 ٠ قا نالف دهشتسا لاش ردهنسانعم قلوا دیهشو ةداهشلا هلأس اذا هدهشنسا لا ردهنسانعم كمهتسبا یتسلنا
 دهلیرسک كنيش هدنو و رد هنس انعم ءاوکو  دهاش هدننزو ریما (دیهشلا ) هللا لیبسیف لنق اذا لوهحا ءان ىلع

 لیعفره یرسک كنبشو هیلع و هلدهشنم یا هعدیهش و قئاس اهعما# یلاعت هلوف هنمو حراشلا لاق + رددزن ابز
 هنس هدرطم قمل وا غیاس هده رسک كنلعفلا ءاف نوسل وا دماج كرکو فص و *لرک هلوا قلح فرح ینیع هک ز و

 ] الصا ندنلع رددانسح ءاعما دیهشو روند ه هسک نالوا ه قووم و نما هدنصوصخ تداهش دیهش و ردینبم

 |( ال دیهشلا لاو ردیفرش مسا كنالعا و لجا تاذ نالوا رضاح هدنلعءایشا عوج بویلوا بثاغ هنسنرب

 . ] 5۱و ردلعافتعع و لوعفمیعم لیعف رونا وا قالطا هنال وا لوتقم هللا لیبسیف هدعرمث فرع دیهش و “یش هلعنع
 . [ یراهکثالمو العو لج قح دوخاب ردینبم هن راقدل وا مضاح تجر ةکئالم هنلقن دوخاب هناسغ قالطا دیهش

 | داهشتسا هدنفح هقلاس ةیلاخ ما هدتمایق موب دوخاب ردیئیم هن راقدل وا دهاش هدنص وصخ یسلوا منم ها تنج كنآ

 ]  تافوهکابوکد وخ اب نوهغیدل وا طقاسهرز وا ضرا ارث تمینعب هرزوا هدهاشدوخاب ردن وصغبدل وا ندنآ وذ نانل وا
  كدیهشو ردینبم هنکیدلیا هدهاشم یت وکلمو ثالم ملام د وخاب نوههبدل وا هدنز و رضاح هدیهلا روضح بويعا

 ی هنسنر هدننزو هلعافم ( ةدهاشلا ) رونل وا قالطا هضرا هلباه ( ةده اشلا  هدننزوءامرک ر ولكء ادهش یمج
 ا نشلک نالا یرا هدننزو نسح ( دهشملا رل هام اذا هدهاش لاش ردهنسانعم كمروک ور ور

 | ° هدهدعف نعپ هدزامن هدننزو لعفت (دهشتلا ) اهج وز سضحدق تناک اذا دهشم ةأ ما لاش ردیلپاقم هنیغم
 | تايعا أرق اذا ىلصلا دهشت لاق رديعرش عضو هکرد هنسانعم قموفوا یتابخ نال و ا لقشم یداهش

 | تبآ هکدوهشمو دهاشو دارم راد ما کا تمانق لوق ىلع ینوک هعج (دوهشلا) ةولصلا ىف

 ۱ ردزراح هد هلی كنيش هنس انعم لسع روند هلاب هدننزو دهم ( دهشلا ) ردقج هل وا دوهشم عفاو هندن هجرك

 ۱ | روند للاب عزت دوش روک یاب فاجر تم he A رول داهش یعج ردصخا ندنآ هلباه هدهش

 ( دعازخ )
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 هک ۳۵ ری

 روت و اضمب و یکبار بلک ھی نبش رددش ید رفم شضعبلا دنع ورا ءوز وا زو لعفا یدین هل

 هل وکو سپ ردلکد عوع ندبرع یراهلک دشوادش وبشا هکو لاح یک بّوذا و بئذ هل رسک ك نیش رددش یدرفم

 یواضب هکر د د جزم * ردینبمهتیعبن هنس هعط كنيشا رهاظ یلوق ردزز اح هلیعط كنه زمه و كفل وم* ردینبم هسایق ر دقت

 "هروسو هل رابع كناکدرفم لبق و "سصا و نمک دو منا و عینک د عجب وهو هدمعن هوس هچ زا هبلع

 یهتآ رفقا عسر ها ونع هلعع و 4 + وف کضساو لکتن اذا هددس هم رک چ هدشا غلب اذا تح هدفاعحا

 "دشالا و سنا ىلع ةلالدلا ضرغلانال هدح و هدنس هم رکو چ کدشا اوغلبنل مث 9۶ كفاشك بحاص طسابلا درعو

 هاضصتع» و هدح و هلوقل ةضقانم هل فو هدنلوق دحا و اهل لمعتست ۸ یتلا ع وبا ظافلا نم وه و لقعلاو ةرلا لاک ۱

 لفط عقا و هدنسهم رک عالفط مکج رخ یری دو اروا نردد تن هو مد "دشالانا

 هثیش یکح و "یوقو روند ه هنسن درسو یاق ردفص و ندندش هدشزو ریما (ددشلا ) یهتنا ردعجار هنظفل |

 قیدص ددشو رونل وا قالطا هنالسرا و رونل وا قالطا هسک ان و لیګ و رونل وا قالطا هروالدو رداهب و روند

 ناتک «دادش) رددآ عاشرب هدننز وری ز (دندش ) ردندننتدح سیقن دیدش و ردندنسیلاوم كن زاترضح ٠

  فورحو و ردعماج یعالکك قبط تدجا هکر دن رابع ندفرح زکس ( ةددشلا فورطا إل رددآ لجررب هدننز و

 كم رمه (دادشالا ر ردشمل وا فرصت هلتدش هلغل وا سدتحم امام توص یرح هدنلاح یاکشسشا ردیلباقم هوخر

 | هعم تناک ادا لحرلا شا لاه ردهنسانعم قل وا ی حا ص هادددشودن یعب قل وا هدیدش ةبادهلبا هکر هل رسک

 | كجه د دهشا هژیف رار د اذک ناک د قل دشاو هلبس»دش تلاد رربد اذکناکدق شاراب عو ةدیدش ةباد

 | مالسلا هيلع و انيد ىلع قیذص فسو هلیس هی لیفت لعفا( دشا )ر اردنا فیفخت هدینات و بلق هلاد ییاههدل وا

 | قمل وا رفنر نوا هدربس و ريسافت "هلج مالسلا هيلع فسوب دوخا هکر د حراش» ردیعما یراردا رب كن رات رضح

 ثدحر و ردت نا ولت 4 تشالاوا) ردهنابحم یذخأم كل ۇم ردقون ینالوا اعم با كسا ردتشهرز وا

 | كنيش (دارشلالو هلیعص كنپش (دارشلا و هدننزو د وعق (د ورشلا )رد هلا هلم نیسو لوقیلع ردیسهبنک
 | جرم رفت اذا لوالابابلا نم ادارش وادا رش واد ورش ریعبل اد رش لاق ردهئسانعم قجاقبوکر واراوط رک

 | الفمالسال هدیقذنماما لاقفولک رعب د رشیام ال هنع هللا یض ر ةا ون مالسل ا هيلع ىنلا لاق ةيانكلا نم و هدساسا هکر د

 د ەيلھاجكرد و یلصا رد ًاشنم كنلثم» نیل !تاذن AEE زاها تیم رب كن رلتمضح تا "یخ یمالک |

 | تاوخ ن هرکی هدنسهدا را قعاص بوروتک غاب م ولط جاق رب هاب رب ندع قا وسا نوتاخر , ندنس هلدبق متون

 | هنلاج و نسح هدکدروک ینوتاخلوا بواکهرو نم لحمیدیشمال وا مالسا فرش رهظمز ونه هکیرابانجریبج نب ۱

 شلز وج یدعش یدلوا هدنروص لاشتا هنسیربغ بویغکب ید یا یدرد زوج ینیرکید بوف ینآ

 ا یدلبا رط و یاضق و ترشابم هن وتاخ زسن وط بوک هنسهسک | نامش هلغلاق هدنلایکیا كنوتاخ یرازغا كرامولط

 ید و یقلابءا وخان وهاوخ یلصاح ردیک غاي هسرویلاصیم و لط هدادایرف هکردق وب هسک هدفارطانوسپاب 4نوتاخ |

 ریدروپ هانک اکا هلغل وا یوبل ترضح عوعس هروکذم ٌهصف و بول وا مالسا بایفرش تا وخ نامز دعپ

 | یکمداخو مدخ هلنیتحف رولکدرشیعجج كد راشردتفصندد ورشهدنن ز وروبص (دورشلالو (دراشلا ) یهتنآ
 | ندنغیدل وا هردان و هرکنو عوبطم كي ءارعشلانیب دورشو یکریز و روز هلنیتعخ رولکدرش یعج كد ورشو
 | ندهیفاق هدارو دالبلا فة راسیاد ورش ةيفاق لا رونل وا قالطا هراعشا نال وا مشتنمرایدب راید یک لثم برض ۱

 !لاعتسا هنسانعم ققغاطو هدرط اذا هدّرش لاقم یدنلوا لامعتسا هدنسانعم .كمروس بوغوق هلتبسانمو |
 | هنسانعم كطتا ربهشت و شن هسان ینس هصیقن و بیع مدآ رب و مھعج قرف اذا مهلعت درش لاق رونل وا |

 ردهنسانعم قلق د ورطم هلیرسسک كنهزمه ( دازشالا ) هب ویعب سانلا عع اذا نالش درَش لاقب رول وا لامعتسا |

 ( ةدقشلا ) ردنطب ر ندنس هلدبق علس هدننزوریما ( دیرشلا ون ادیرط یا اد رش هلعج اذا هدرشا لاش

 هلن وکس كفاکو نصف كنيش (دکشلا  رولوا ولد وسو ولغاب هکرددآ تابنر هلن وکس كفاق و یرسک ك نیش

 هب وکر و ردعما هلیعط كنيش ( دکشلا ) هاطعا اذا لوالا بابلانم ادکش هانا هدکش لاق رد هنسانعم كمر و
 كنهزبه ( داکشالا ) ردترابع ندکا ان مظعتلا هجو یلع هکرد هنسانعم رکشو هنسانعم اظع و ششخ روند |
 ییبزمک كلام داکشاو هاطعا اد دکش وهدکشا لا رد هنسانعمتامرپ ی فال (دیکشتلا)و هتک



 علا نیشلا لصف ]ب

 و ۱۷۸

 8 نیل فا قرا اذا عبا ربا بالای ادم لحرا دېس لاق هنسانعم قلوا قنابوا رد ردصم هلی (رهسا)

 | یهدآربهدننز و لیعفت (دیهسنل ) م ونلا لیلق یا دېس لج ر لاق روند همدآ نالوا زآ یسوق وا هلنیتع (دهسلا))
 (دهسلا)عجولا و مهلا هدهس لاق و دهسا هتلعج اذا ادیهس هتدهس لوقتر د هنسانعم قمامتوب وا ییعی كلا قناب وا | ۱

 | طاب كرکو یرهاظ رک ر د هنسانعم هظش قلقنابوا هلیعف كنيس(:دهسلالردل وعفم مسا ندنآ هدننزو مظعم |

 | هلتهج رخ دوخاب مالک ن د هسک نالف هکردندانعمو ةظق یا ةدهسوذ وه لا ردیلباقم تلفغ هکن وتل وا

 |[ لعفو لوق كمدآ لفاغ ارب ز راربد ةدهس هنم تیأرام هدرب مد مدلثا هدهاشم تلاح قجهنلوا داتعار
 E دجا (دهسالا)ل ردموسرم هليناونع هيف ةبغروريغلل ةن ىا ةدهس هنم تيأرام هدساسا !نوولوا نهوا و نشو |

 . [ دپسا وه لوقت رونل واقالطا همدآیحاصریبدن و مزح و ظقت و تریصب تیاغب هلتبسانمو ردلیضفت لعفا هدننزو 0

 ] نسح یا دهم دېس یش لاقب روند 4 هنس شوخو لزوک هدننزو دهم (دهسلا) ظقا و مزحا یا كنم ایآر |
 [ دوهج (دوهسلا) ردشغم وا ر وصت رو نم یانعم هلغل وا لزوک ندتلفغ یتلاح قلقناب وا ردنوجما هجوازم دهم

 | ندرو نم یاضم روند 4 ولناقولد دد شو یوق تماقدنلب لوق ىلع روند هلاوج ند كزان و هزات هدننزو
 ۱ هلا یدنتصرپ نوتاخ هل رسک كنەزھ زم (داهسالا) د دش لیوط وا ثدح ضع یا دوهسمالغ لاق لدار وصم |

 ^ :Oi ةرحزب هتدل و اذا دل ولاب ةأرم لا تدهسا لا ردهنسانعم قدا رف وو دلو |

 رد ینبم هنن راشعا هعَش دوخاب ه هرطص هروک هنا كحراش » ردفرصنمریغوب و ردیعما كخاطر |

 :دآ ه رقر هدنساضق درویا هلنیتعف (دیسا) ردبعما یذج كنابح ن مئاحوا هدننزوریما (دیهس)
 |[ لجر لاق روند همدا یوخد هدننزو روسرس هلا هل یاح (دودصشا) ېچ ملا نیشلا لصف ۳
 جادو یک تام دشلا) ردیدآ لجرر هدنزو رفعج هلا هم یاخ (ددعش) قلللا یس یا دودیمش |

 .  كنیش 6 ةدشلا) ردیفدا رم یتیم هدیس راف روند هنتلاح ثلدرس و قلیتاق ردعما ندنسانعم دادتشا هلی دیدشت |

 ۱ جاش + هیلع لج ذا لوالا بابل نم ة دش ودعلا ىلع دش چ دوام کلا اا ر ووا متا هدکنج هلخت |

 رد هنسانعمكمترکس هلی كنيش ( دشل ال ردخصم هلبا هر ءان هدش و ردموسمهلبا "دشانعم وبهدحاصص هکړد
 وک راهتلا دشو ادع اذا یناثلا و لوالا بابلانم ادش لجتراذش لاش ردن رابع ندکعا اهل هد راس

 ردشللا هثطخح یتسهحشف رانلا حراش * عفترا اذا راهنلا دش لاش ردقلوا قلشوق ابق هکر دترابع ندنعافترا |

 اما ترا وهو یصضلا شو راه ةا ساسالاف لاقو ردتبثم هلیاونع رابللا هدتاهما عج اعقاوا
 1 رد هن انعم قلغاب مکح یهنسنر و ما لا مدینه قش لاترد ونتابع یل مکیعو یوق ی هنسذرب دش و |

 (دادتشالا) اتوف دقع ینعی هقثوا اذا هدش لاق ردذوخأم ندنوب قاما رات ردو هل عوض وم یانعم لصا |

 هتسانعم كمتركسو دنشاف هدش لاق ردهنسانعم قفلبتاقو قلوا مکح و یتاق هتسنر هدننزو لاستا |

 | قفلباقهدننزو لعفت (دتشنلا )ادع اذا سرلا دتش دتشا لاق ردکلیا تدش هدنعرس وریس هک ردلمتسم
 E ی هلکلدرسو قلیناق یشیارب و "دتشا اذا *یشلا ددشت لا ردهنسانعم كفلدرس و |

 ققوط هلةلبناقو هلکلدرس یصوصخرب جدو هدننزو هلعافم (ةداشملا ) هيف دتشا اذا مالا ن نالف ددشت لاق |

 ا ةسفن فلكي و همواقن نم یا هيلع نیدلا ةبلغ دارا هک هبلغالا دحا ندلا "داشپ نلالع ثيدحلا ازش یار انش |
۱ 
 کم کر د جرم هک قفرب هيف لغواف نیتم نیدلا اذه "نا رخ الا ثیدلا لثم وهو هتقاط قوف ةدابعلانم |
 ردك هلدصف هدهاح هه*ز یدا راو زغ رف وقیفر رب ندنرلهجاوخ بتکم هدنسانسا زت ر واح هد همرکم |

 on 25م سفت لاعا هنوک .هبقارم و هج وتو دوعق هدف رش تب هاکشیپ هرزوا شاط قالبچ هد مش مرش | ۵

 بویلوا یهتنم هلا لج هننواخر ریو هکدتا رجز ندهداشم هلا نیقلت ییرش ثیدح وبشا یدا ردا |

 یزص هن رازبد بول وا اتم یدوجوندشاط قالبح هدننارذک زور دنج یدلبا د دشت ینیدذشت هکدتک |

 کا ول وا قالطا هسک ان و ليغ كيهیس هی لعاف مسا (دتشتل)یبتنایدل وا مورحهراج؛ ندمابقو دوعق و ضرام |
 كنهزمه (تش )لی یافتن لبر لاش ردمومذندرم نا دشت نفت لب رووا تی قلا

 | ردعقا و هدنسهم رک هب الا هک هدشا غلب یتح هل وبشاروب رم ظفل و رددزز ایز هلیعص كن زبهو هلی كنبش و یصق |

 [ یان عج رو زم ظفل و رول وا هدننبب كشاب زون وا هللا زکسنوا هدناسنا هکوذتفاناو تر لا نم توق داف
 لوق ىلع ردقوب نا نمی یریظن ګرانو و ردرادرفم هدننزو سافا هدیسیکیا هکییک یم هلک كنآ رددرفم هرزوا

 چوک كنف زدهدش یدرفم یأر ل اک دابو لبابا زدقؤب یهزفب ندنلیف اردا مب یم ةا دخ
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٩۲۷ F-ی  

 یتلارف ردمبلاق و جش رظن عطق ندحور هسیا نا ويح هکر وند هنصص كئيشره هلتبسانموب روند هل ول هايس رده
 نالوا هدنراهبحان لرېش هدلبلا دا وسو رونل وا قالطا هریثک لام دا وسو اصش یا داوس الوت رد وار

 | في رلا و یرقلا نم اهلوحام یتعپ اهارق وهو ةن دملا داوس ىلا اوج رخ لاق ردنرابع ندنراکلتفچ ودنک یوک
 ریثکلا وهو مظعالا دا وسلاب کیلع ل ثیدحل ا هنم و رونل وا قالطا رهظع روهج و هرثکد دع ولتیعچ ندناسنا و
 | زرد لد ناد هدیسراف هکر وند هب هطقنءایس نالوا هدکر و را رد ید بلقلا ةبح هکبلقلاداوس و مهم اع سانلا نم
 |هدوساو هادوسو كبلق داوس یف اذه لعجا لاق روند جد بلقلا ءاد وسو بلقلا دوسا و بلقلا ءادوس اکا

 ہلا رمصب رد رابعندنارفو تابصق كنمکل وال وا یازملاداوس وردی ذآ لج رر هاوسو هتبحق یه
 E مخلف هل زننک ك نیس (داوسلا )رد ذآ خوم وب هدن رق ءاقلب داوس و ردت رابع ندنال وا هدننب هفوک |

 بیرف صحت و دا وس هنر یرب رامدآ ندبا یدلسف ردردصم ندهلعافم هروک هل وا ن نکل ردتغل هد هلض تنیس

 | یکی و نویق هدننزو بارغ (داوسلا ردعنا هروک هب یناثو هترراسیا اداوس هتدواس لوقت نوجراکدتا م
 هکر دنلع رپ رول وا ضرام هناسنا كلذ د وثم وهف لوهجلا ءانب یلع متغلادتس لاقت ردض سرب رول وا ضراع هنمق ۱

 رون دهغلیراص نالوا ضرامه زکب وهفمرارصزکب داوسو ردترابع ندنسیغآ رکج هلسیس كع قوچ كب ییامرخ ۱

 یه رو زم تلع رول واردصهداوسو رول وا ثداح ندکمحماوص قاروچ هکر وند هکنلشب نال وا ضراع دن ۱
 تنیس( ديلا رك ذیس اک ةدوسم ءام برش اذا ادا وس دوسپ لج لا داس لاقت هنسانعم كمما ی وصنال وا ثروم 0

 )اد وسلارل روید هدروقا یدو هل رسک كنيس (شنادیسلا روند هد روف ندعابسو راونډ هنالسرا هلیرسک | 1

 ندنناصصا یلازغ ماما ردیدآ هب رقرب هدنساضف ناروحءاد وسو یدنل وا ر کد هک ردبلقلاةبح هلیس هبت رفصم ۱

 اه

 هب رور هدنندب اج هللا صجو هدلب ر هدننب نآ ّرح هلا دما و عض ومر هدنب رق هشدمو ردنداروا شغد نب ماع

 رد وش (ءادوسلا ةبحا  یدنل وا رکذ هکرد ءادب وس بلقلا ءادوسو ردش ؤم ندنظفل دوسا (نادوسلا) ردذآ | ۱

 هدننز و لعفت (د وسلا ر ددا تلایارب هدنساضق صجءادوسو ردعفنا یوراد یراکدند یت وا لر وج هکر دیعسا | ۱

 (دوسلا) ردیسهنک كرب دهلیس هی رغصم (د وس مارل جوز اذا لج رلاد وست لاه ردلیعتسم هنسانعم كغ وا |

 روند هدوس 4 هعطق رب ندنآهلوا قلشاط هرق و زود هکروند هنغ وروط غاط لوش هلیئوکس واو و ىح كنيس ||
 | (دوستلا)رونل وا قالطا هلابج هحن هدندروب یم هلق سيق دوس و یدنلوا هیعست هنا وسن ضعب هلتبسانمو و هاه |

 لا ردهنسانعم كلنا لثق تاداسو ءرج اذا لجزلا دوس لاقب ردهنسانعم قلوا روج ورلد هدننز و لیعفت ]
 د وس لاق ردهنسنانعم قس و بوکو د نوا قموق هن غاب كنءود یسالپ یکتا ةداسلا لق اذا نالف دوس ۱

 هدننز و هدئفا (هد وسال رددآ وص ر هلیصتف كوا و و كنه زمه (هدوسا)ل لبالاراب وا ه یوادیل هقداذ یاب عسل | ۱

 (نادیسلردنطب چاق ر (دوسون ردیعما لجر رب هلی كنیس(دوسالرونل وا قالطا هعضاوم و لابج هارب
 ردیاب هن وکرب , كنه داب لها هدننز و مظعم ۸(د وسما ردن دع براضم ن نادیسو رددآ هپتر هل مسک كنيس

 | ردندنراماعط قلتیق راردنا نایرپو دن ینیزغآ بوردل وط هلبناق ینا هلکلیا دصف ینیرمط كنەقان بول آ راقاس رغب ۱

 | كمروس بوغوق قنالسرا و هدناکاذا هدواسلاق ردهنسانعم کویت ی هدننزو هلعاف(ءدواسلا) |

 ار هل زغآ بویمهراب وق هرز وا قح راوط هلغل وا دصق و زا قلتوا وهدرط اذا دسالا دواس لاق رد هتسانعم |

 هلفو هرصقل هنم نکن ملو اههاوفاپ هتام اذا تاسلا لب الا تد واس لاقن ردهتسانعم كمردنکچ یکی فچ| |
 االف د واس لاق ردهنسانعم قلوا بلاغ اک | بزودا ثح هدنهوصخ قلهایس دوخای قلول وا هلا هکر وا 8

 هلق كنيس (ناتد وسلا زا رده رقرب هدنساضق هف وك هلیصف كنيس (ةيداوسلا]) دا وسلا وا دد وسلا ىف هبلاغاذا |

 (ندوسلا رد زق كن هنایرن ورجهدنز و هدي زه هدیسا ) ردصضت لع هباءروسکم "هددشمیأب (دیسا)ردعضومر | ۱

 ءام لاق هل وا التبم هنتلع داوس نانلوا رکد مدآ نګا هکروند ه وص لوش هدننز و هلعفم هغ كواوو ك

 هکر د Kt * ردن دنن د هدوس یا نب ناعرد هښک (هدوش اوا )یش نم عی داوسلا هلق ب باص یا ةدوسم ق

 دوسارچ هکرونل وا رکذ لاججالاب کت ردندبا غ یلامه |یدوسا رج بودیارکذ ید وسا مهس هجراا هيلع فلؤم ۱

 ۱ نوجا سنا همدآ ترضح ندتنج ءادتا ردشاط هایسرت عوض وم هدنسهشوک بونسنم هنفرط نع كف رش تب ق

  نوجگا دیدجت ینآ هلغلق هعید و هنن ورد كنآ یرارارقا یلباولاق هدنباطخ مکبربتسلارد رب كنایشا نانلوا جارخا

 لوا هلیس هسمالم تیلهاح لها یدا باتلاع رهوجرب ضخ رو لصالا یف رارداادتا هفاوط جاج هلمالتسا

 یک ن رادو رق ا 6 لا ا ياا وا هلبنوکس كناهو یمض كنيس (دهسلا) ردشمریکه کن
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B~هک ۱۲  

 ( دادنس ) ءافاک اذا لمعلا یلع دناس لاه ردلمعتسم هنسانعم كلا تافاکم و هفناکو هدضاع اذا االف دلاس لاق |
 | هدننز و نالس (نادنسلا) ردیعما لرصق رب هدلح مان بیذع لوق یلع رددآف ورعم رهنرب هلیصقف و یرسک,كنيس |
 نادنس ورایدت اځ وتفم یس هدن ّرعم ردیس راف هل رسک كنيس نادنس هرزوا ناب كح راش +روند هنسروا یر ومد
 .دیدشو مظعكالذک روند همدا نالوا ددشو مظع هل رسک ك نیس ( نادنسلا إل ردبعا یلغ واكئدحم مان سابع

 ندناسنا لوق ىلع ردبعا هف ورعم دالب هدنز و دنه(دنسلالرون د هکشا یشید هلباه(ةنادنسلاالرون د هدروفنال وا

 روند یدنس هدندرفم یدنل وا هیعست هلبارانآ روب نم ۀکلوا هلبرال وا نک باس هدروب نم ۀکل وا هکردندآ هناطرپ

 دنس و رد رواج هدنه ملقا ردذوخأم ندنعا ماح نب دنس ردف ورعم ملقا دنس هکر د حراش » یکی دنه

 هدنتلابا هجاب هدننز و دنف ( دنس  رددآ هدلب رب هدنرخم و ردیدآ هيحات رز هدسلدنا و ردیعارببک رهن ر هدناتسدنه

 الوا دادفب ۀنحش هدنتفالخ نوراهو ردیعسا یسرف كماشه نده وما هلبسسک كنيس ( یدنسسلا ال ردهدلب ر
 ۳ ۰: اف ادادغب و رد دآ وص رب هدم هثیفع ( شیدنسلا  ردسبقل كندسک مان تهاش نا
 1 یآودنس بودارییغت نوجا قرف یتیرلتیست هبدنس هما دنسردندار وا یتا ودنسلا زب زعلا دبع ن دجخندنیتدحم

 :یماضعالوق ىلع روند هب هقان نال وادنلب یک یکوا نالس را یکوا و یسکو که ليس هی لعافعسا (ةدناسلا)
 كنيس (نودنس )روند هننال وا زانقط و ولکنر دبویلوا لو شود یساضعاو كيل وسیعی هنالوادناسم

 )و هلیص كنيس( د وسلا )ر دعقاو هد هبق رشیرکیدو هدنعلقا ه وف یر رد هب رق یکیا هد رصم هلبحف كالاد و

 م هروک هناي كحراش + ردهنسانعم تدایس هدننزو ذفنق هلبا هزمش (ددؤسلا)) و هلبصف ك لاد و یعط كنيس

 هانعم قلوا ردقلا ےظعو ول وا هدننی یموقمدآرب ردراردصم تدایسو ددوسو دوس ارز ردشملا شیوشت
 وا ردعما هدننزوذفنق ددوسو ردنرابع ندنلوا یلوتم یتیروما هربثک ت عاج هکر دذوخأم ندداوسو و
 ندل [هدنز ودیج (دیسلال دع اذا ةدايس و اددوسو ادوس دوس لجرلاداس لاق هنسانعم فهد مو

 ودیسو یکيابن و عید رولک ایس و یدا هدیس یبصا هکرولک هداس یعج روند همدآ هدرکر سوزتهمو ول وا
 روندهنسول وا كموق هکر د هنسانعم دبس هدننز و داق (دناسلا) روند هب یک ولشاب هدننز وعما هلنیت

 یک نایعایصنکیا باسو دلبلا شو نایعالانیم هدهدلب ر دیس الثم روند هلال وا نود نددیس یسهبنر |
 هدنسهم رک ةیالا کلر دص ه قاض وچ وبشا هکر د جرم + یکی شابکی هلارکسعرس ویکادضتکو یلاو
 رول وا مزالربغ ضرام قیض هکردو یهج و كراتخا هرز وا قیض نظفل قثاض هدارو هکیدتا فاشک

 > و دیس ردیماتم قاض ماقم هلغلوا ردصلا مسفآ مالسلا هيلع مرک ا لوسر رول واریبعت هلا قثاض ندنآ

 او داس هنيا ثداحرک او داوج و دیس هسبا یس هت اث تفص دوعنو داسر | ردهم رو ید یراهلک

 1 ارا یمانعمثودحو رول وا نېم هرز وا فصو هين نالوا یبمنوګ ارا رقتسا وتوبث ندیئالث ره تل ذك رونلواریبعت
 هدنسهدام حرف ولفا و لیقث هدنسهدام تلقث و نساح و نسح هدنسهدامنسحالثم رونلقان هرز والعاف هدقدنل وا ۱

 لر ك كنهزمه ( ةداسالا ) ةيدعسلا ةيشالا یف اذک روید نماسو نیم” هدنسهدام نم و حرافو حرف

 ءانعم قلق لصاحنالغ وا نوللا دوسا لوق ىلع قلق لصاح نالغوا دبس هکر هرزوا یلصا  داوسالا » و
 ز ردهف روظنم یتیدض نکل دوسا امالغوا ادیسامالغ دلو اذا دوساو لجرلاداسا لا رول وا دض هل وا

 الپ لوی و یریا و رون د هئیش نالوا هابس عب فصتم هلا داوس هدننزو رجا (دوسالا ال ردینبمهنیلوق فالتخا
 ]وب كتعاج موقلا دوساو ردیککرا دارم کروند هندشوق هچ رس و ردینبم هنغیدل وا هایس یعونوب روند
 5 ردهنسانعم بلق داوس بلقلادوسا و مهلجایا موقلادوسا وهلاس ردندندایس هکروند هننال وا ناشلالیلج و

 "كربلا وربندعدف هکاب وک رونل وا قالطا هکرابم مهس قج هنل والأفت و نیت هلیس ودننک دوسالا مهسلارک ذیس
 ) وا لمعتسم هنسانعهریگنا رثکس ضخا وب ودا قالطادوسا همضخا راب ع دوخاب رول وا شمرارق ندنتاصا

 وساو تاب راشعلادوسا وءاسسالادوسا و نیعلادوسا هب نیل كرابلا وه و دوسالا هم نالف یر لا ردینبم

 رد هت انعم قمرارق هدنزو راربجا (دادوسالاا و هدننزو رارجا (دادوسالا رددآ لبجررب یملادوسا و
 . |  نادوسالا) روند هنشوق هجرس یدو هلبصف كنيس ( ةيداوسلا) دوسا راص اذا داوسا و "یشلادوسا لاقت

 _ | كموفر هدننز و لاعتفا (دایتسالا) رونل واقالطا ه رقع هل نالب ورونل واقالطا هب وص هلباامرخ هلیس هين هشت
 | ضعبلادنعو هورساوا مهدیس اولتق اذا نالف یتباو داتسالاقب رد هنسانعم كلا رپسا لوق ىلع لتق یتناشیذ و دیس

 ق هدنزو باصم (داوسلا) هبلا اوبطخ اذا نالف یبا و داتسا لاق ردهنسانعم كليد رق نوڪ ا جوز ندم وق دبس
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 لس ره و نا ان یک یا نیستی نخ

Gi hhaیو ی  

 ۱ نیو ردلاس نددانسس هلفل وا هدننزو نیما هدا روب هسا نی ردشلیا دع فلاخم رد هب مک كنیع هکهنظفل

 ۰ هی ۱۲۵ وی

 ۱ ردیدآهعلقر هدنسهکل وا مور هلیمابشآ و مس كالاد ( ودنا ردنیبم ها تانا وا هلوف یکنر هدیس اف نک رکلرها

 هدناتسدنه هژبارءد رخ( رودنعم) ردبلاغقل وایراکددهردنم*هدن رقدا رغلب نکن رکاب الا کرد مرا ۱

 هدننزو لج رفس ( ددهعسلا ل روند هثیش نالوا كىو یروق هدننز و رفعج ( دهعا ) رددآ هدلبرب دن رق ناتلما

 لاق ردهنتسانعم قلوا وب را ڭنەود هننزو دادم( دادهم-الا )ل روند ههود مسج .قددوت یرآ

 كهجوتم یک ر اود بول وا یاقوب ندنکنا كغاط هلص كنون و كنيس ( دنسلا ) مظع اذاريعبلا مانس دهعسا
 | دن دقع» كن هسک رب و سلا نع یلعو هنم كلباقام وه و لبخا دنس برق اولزت لاق روند هنر نالک هنسهلباقم

 یسح دقعم سد رونابط اکآ یعدم هکر دندانعم وب یالطا دنس هناهر و لیلد روند هنهاش و الم تاذک |

 رولک دانسا یعج ردیعا ییع شاه عور دنس و دنسلا یوف وه و هد یا هدنس وه لاق ردعا ندونعمو |

 لاقب رد هنسانعم كیک هماح شهید ندشاق نانل وا رک د هدننز و لیعفت ( دینسلا ) ردرار یعج و درفم لوق لع

 | لاش ردهنسانعم قعایط بور و هقرا ه هنس ر هدننزو دوعق ( دونسلا ) دنسلا سل اذا ادینست لجرلا دنس |

 دعص اذا لبا ف دنس لاش ردهنسانعم قم هنسیید راقو كغاط و دقعا اذا لوالا بابلانم ادونس هيلا دنس

 كنسيرغص بوردلاق نغر وق هقان و اهل براق اذا نيستا لجرا دنس لاق رد هنسانعم قعشقاب ه هنس رب و

 ىدنك ییعب ءرسبو هنع اهناطق برضف رطخ ادا ةقانلا بنذ دنس لاق ردهنسانعم قمروا هنلوص هنعاص |

 هدرانوب هدننزو لاعتفا (دانتسالا) و هدننز و لعافت (دناسنلا) یدروا هت وا یر بوقلاق یراقو ینربوق هلبع

 انا قسم و رابع هکر دندانعموب و دقعا اذا دنتسا و هيلا دامس لاش رد هنسانعم قمایط بوت 8

 ۱ شیلا جرخ راهسلیا تعرع هدنتلآ رقاریب هقشب هتشب رهقرفره بول وا هق رف هقرف هدنراکدتا هجوت هاو

 | ردمنساعمقمتچ هغاطب جدو هل رسک كن ەز (دانسالا) ) رول وا شا دناست هغاریبرب هقرفره هکر ارب د ن دناسقم |

 هيلا هتدنسا لوقت ردهنسانعم قمایط بوردنکیوس یمدآرباب یبشر 4 هنسنر و دعص اذا لبطا یف دنسا لاق

 یربخو مالکر , وه دعصا اذا لبا هندنسالومت E قمراقحهعاط یهدآرب تلذک هبلا کنم هتلعج اذا

 وند وان نا داعصا وب و هانعا ذا هلباق لاتی | دنسا لاق ردلهحتسم هنسانعم كلنا تیسن و و همدار |

 | مالک ناثل وا دانسا هنلئاف هدننز و مر م (دنسلا) نو دلوا حوفرم هال ردلمعتسم هبانعمو یخ عفر هک
 کاخ ست ندیعفاش ماما و رولکدناسم یعج هلن اق ىلا عوف رم یا دنسم ثیدح لاق روند هربخو

 مب مهم یس هدارو هکردهنسانعم یعدو نوچغیدنل وا دانسا اکا *یشرهو رونلوا قالطا هنامزو رهد دنسمو |
 E یا یا ماتم روند 4 وزاب عونرب ص وص هنسهقریج دنسمو ردکعد هدازمارح |

 عین یهدنسم ثیداحا ردب وذم بقل دمع ن هللا دبع ندنی د لاب ( "یدنسلا ز ردیعا كخاطرب دنسم وریج |

 دانسا ضعب زار اس + یدنا وایت و ندنکیدلیآ رظن هب هع وطقم و هلس رم ثیداحا بود ارقتسا و

 دانسا هب ورايا ندنآ ثیدح بول وا عقا وهدنآدبم لدنس طوس لوارک | رونل وا طاقسا ی وا رضعب هدنس هلسلس تیدح |

 نع نابوث نع مکحلا نب رج نعربثک نع یڪ لاق كن رات ر ضح یراګالثم رار د قلعم ثیدح اکا هسرونلوا ۱

 وفا REE هوا ندنبعبات نعد ر هدنرخآ دنس طقس رک او یکی عدل وا هدندانسا ةربره |

 :عقا وندرخآ و آدبم رک | ویب ک یکیدلیا داربا هدنناونع مالا هيلع” یبنلا لاق كن رات ر مصح بیس ا نب دیعسالثم راد |

 ا هنیعبات عین و نیعبات رک او فوق وم هبرولوا یهتنم هنت ينا ةا دانسا رک ا و راربد عطقنم هسرولوا

 یهننا ردشلیا فیرعت لماش هقلعمو و لس رم یعطقنم یراقلایلعو رارد ع وطقم هدنس لوا هسرول وا |
 ثدحرب هدنزورب ز (دینسا) رد هسک بسنلا موهتم ردا کک کن ی دو هدننز و دیعم (دینسل

 دانسو دونل یا چايان دفا ناقنابط یک دز و باک دانملا )ریو "یصیصلا دوادن نیسح ردربقل
 تیا ور و یدلیا طلغ هدلاثم یره وج ردن رابع ندقل وا فلاح هنن درب یرب یتییفدر رعش هدنحالطصا نویض ورع

 افسا یتاف كل ناق * نبع نويبع نهن ويع + یراذعلایبع ر ودا جا دف * ردهعطق و یکیدلیا داهشتسا ینعب | ۱

 نبع عقاو هدل وا تب هلک عا دیقت هلیس هینب رغصم ینظفا نی یرهوج اریز + نیجللا لثم هسار بسا و + ییابش |

۱ 

 ره كن هبفاق هجروا نخ بی و رز ) رو نم یانعمدا رم هدارو هکروندهنکهچ منا نلوکو دنوجا قفل وق یم هريش |

 كلا باکترا دانس هدنرعش ماش هدننزو هلعافم (ةدناسلا)) رایدلیا قالطا دانس هلغل وا دنتسم هب هکر حرب یر ۱

 ردلیعتسم هنسانعم كلا ترهاظم و تن واعم ههسکر و دانسلاب هرعش ظذ اذا یاشلا دناس لاق ردهنسانعم
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ETEیی لامعتسا کاخ ا ن او غاب ةوزوا ناب  
 .هسندفسا لاق ردهنسانعم كمردشلتفچو قمردشآ بوکچ ه یشبد یناویح ٹاکرا هل رسک كنەزم*
 ردهنسانعم قعششآ بودا كلککر ا هنر یر راناویح هدننزو لعافت ( دفا تلا ل اهیلع هازنا اذا زنعلا
 روند هنشیش بابک نالوا ندرومد هدننزو روت (دوفسلاو ضعب ىلع مهضعب دفساذا عایسلا تدفاست

 ڈش نوجا كنا بابک یتا هدننزو لیعفت ( دیفسللا ال ردینبم هنکیدشلیا یک دفاس هبابک ر دذ وخأم ندرو نم
 وق اف همظن اذا كىلۇم»ءاوتشالل دوفسلا ىف همظن اذا يلا دف س لاق ردهنسانعم كمزید بویلباص
  ردلیعتسه هنسانعم كع 2 تولکندلقرم یسهسکآ هراوط (دافستسالا )ل ودها و هنهدیدخ تون وع
 انعم كع بوصاپ هنن ریکس هسکا ۵ هود هدننزو لعفت (دفسنلا) هبکرف هفلخ نم هانا اذا هریعپ دفستسا

 ۱۳ 2 تا ووت د ددا هل مسکو یف كنافو یرسهک كنءزمه (دنفسالا)ل هبق رعت اذا ریعبلا دفستلاقب

 .ددقسلا ) رلیدلیا تد هرزوا قلوا بّرعم ندیمور نو وغل کا كنس هلک طنفسا كلذک دنفسا وبشا

 هلل رک كنهزمش ( داقسالا ) هنسانعم رعصم سرف روند هلآ شلو یتغا رب و شم اراب هدننزو ددعق

 و هدنن زو هدقع (قدقسلا ) ه 2 اذا هدقس و سرفلادقسا لاق رد هنسانعم قمردنارب یتا هدننز و لیعف

 ۲ ۱۳۳۲۱ 2 ا روند هم ولرو یاب نانلوازیبمت یو فايف هلثنزو هنیهج

 ا هد دوره یی هی تنو هرج( میکس ) نو تا

 ۱۳ یو هدنز و شرت (فلسا )و هدننزو لج درج ها (دفلسلا) و ور

 لوک ورونیدهنآلآ ین وطورونبدهدروقندعابسورون د همدآ نیغ راد ورون د همدآ هپلوچ و قلاصورونید

 هنآشلو یتغارب وشعاربهدنزو حر زەلفاق (دقلسلا) ردهلاهینومرون ده یشکن طبلادبعنال وا

 هجرحد ( ةدقلسلا ) رلیدلنا تبث هن راباتک بودا لامها تغل لها راس یهدامو هنسانعم رعصم

 ور دلاق ییشاب ی ھا ندنریکت هدننز و د وعق (دوعلا) هرهصاذا سرفلا دقلس لاق ردهنسانعم قمردنا رب

 ۳ لاق رول واریبعت قادوروص و ناقتروص ه هسک لوا رونل وا ریبعت قمت ر وص دونما قول ا ۱

 ۱ هلمادقا و دجوالع اذا *یشلادعم لاق ردهنسانعم كلسکو و اریکت هسأر عفراذا لوالا بابلا نم ادونس

 بودا دهج و یعس هرز وا تموادم هشيار و ریسلاف تذج اذا لبالا تدعم لاقب رد هنسانعم كك

 زا دم لاق رد هتسانعم قمروط بولیکید نادرکر سو ناربحو هيف باد اذا لمعلا ین دعس لا ردهنسانعم

 یا ندنن زح كب رول وا هلتهج ر ورسو نزح ديا طابقا وو هالاغتشا هبع و اري ماقاذا

 ردیس هلوقم قموقوا هتسب و قلاچ زاس یتهج رورسو رول وا لغتشم هلا وهل هدوهب بویمرا و |
 را هلوکه دزو باح (دامسلا یهلاذآ لج رادعم لاف زود البل دباس م مینا نشو مدن زاس

 رکد هالرت هدننز و لیعفت ( دیعسللا ) ردیف رحم یکشخ قشفو رارکچ هرلناتسب و هراالر هکروند ه قشف و
 د هنسانعم كلما شارت لف عوج كشاب و داعسلا ابف لعجاذا ضرالادعم لاقب ردهن-انعم كمکچ ینهربوک
 زالا فافخ لیللا دما وس * وبشا كنه ور هکهدنن زودعاوس (دماوسلا) هاکه نلحیا هلص ًاتسا اذا رمشلا دیس
 ریست هلا راد ود نايل وا فلع هدن رانراق بودا طلغ یره وج ردهنسانعمریسلا عاود ردعقا وهدنعا صم

 و ماد هدننزو دع (دعسلا) ردشلتا لامها یظفلو موحرم یلوقنا و ردب ريسفت كنلوق دا وزالا فافخ لوا
 42۶ لاذ وب و رون د هکغ| صاخ هکر دیعما یرا وحهدننزز ودیعس (دیعلا) ادم رس یا ادم" تالوه لوقترد هنسانعم ا
 و بوشیش یک مولط یشان ندبضغ هدننزو راربجا ( دادیعمالا آل و هدنزو رارجا (دادعمالا)ل ررععفا

 6دورعسا ) ردردآ نصحر هدننزو نادمش ( نادم” ) ابضغ مرو اذا داما و لجرلاذعما لاقب ردهتسانعم |
 را دعما لاقي ردهنسانعم قل وا بضغ رب هدننزو رارعشقا (دادعالا روند هثش نوزوا كی هدنزو

 1 | لباد” نیغ ( دا دفعمالا تم زوت اذا هلمانا تدعم ٣ا لاقت رد هنسانعم نویی وضعر و ابضع رلتما اذا |

 7 روند همدا نوزوا نالواددش و "یوف یاصعاو ناکرا هدنزو رهحح (دنمسلا») رد هش رلانعم دادمسا |

 _ دنس لجر لا و ناکرالا دندش لیوط یادغم" لجر لاق روند هصخترکتمو روند ه هسک زفع و قجاو |
 ۱ | لامتسا ید برع ردیسرف ظفاو و هنسانعم سرف روند هلآ لېک كيمو نیس (دنعس)ریکتماذکو قجایا



E THY SNE 

 دساون وعض ومر هدندرو هعافر ون هد همام و عض ومر هدندرو هدعاسن ور ون و رددا هاکل وزنرب صوصح | ر

 هن رهدعاسم هفک هدلع ردترابع ندرادقم نالوا ردق هفک ندکسربد هکر وند هن رلکلی كناسنا ( نادعاسلا])

 رونل وا رببعت لوټ هکر ون دءهرادقم هج راو هزوماندکسر د دضع و ردیعض وم زالب هکر وند هب هجگلیب غس ردینبم
 ءرهن كوص ( دعاوسلا ) ردنرابعندندانق یکیا كشوق تاطلا یدعاسو راردنا بعت لوق یخد هدعاس راضمب وا
 رون دءرلارحت كج هديا نایرج البا هرلکیک هدندب و ردهدعاس یدرفمرون د هنن رلا رحم یعید) وا بصنم هرحم دوخاب

 زد یک یر اف ول لطمه هکر دیعما ف ورعم بیط هدنن ز و یرابح# یداعسلا إلو هلرعص كنيس ( دعسلا

 ردیعما كغاطربو رددآ عضومرب هدنبرف همام دعسو رد هعفنملا رشک یلابعتسا هد رلهزاینال وا لکشم یسلوکو ا ]
 ان هفص ربهدهن دم رد دآ تعاجب ر ندنس هلدبق ح رزخ (هدعاسون لرد دآ لج رر وردندنساعانالس را (هدعاس)) ق

 |( ةيدیعسلا )ی دنا رار دا فا وط و محاکآ هک یدنا تیب ر هدتیلهاج هلیصتف كنيس ( ةدیعسلا) ی دا رار دا اوبا هدنآ و |
 هژنیتصف ( دعسلا ) ردیعسا امرخ عونر هلنيتمط (دعسلا) رددآ شاق سنجرب ندنراشاق نم و رده رقرب هدرصم ||

 عونرپ هدننزو ناس (دادعسلا) رددآ قلزاسرب هدننیب انم هل هکمو رددآ وص ر یراح هدنتلآ سیبق ینا لبج |

 رولوا نیلا ندنآ قروو نکا ندنآ یغنلقآو یلنکین هیبش هننکیت رومد ردیلضفا كن اعم هود هکر ديما توآ
 + نادعسلاک الو یعرم + لثلا هنمو رارد یدشلا ةنادعس هلمیشت اک | یتکحا هم هلغل وا یرلنکی هد رخ هدن راج وا |
 | (دعستلا رول وا برضهدنعق ومهدافا ی هنسن د زا ند هنسن ولت نم ر زال وا لیدع هنادعسنکل ردقالت وا ش وخ عب ]|
 | هدننزو ناصس ( نادعس ) نادعسلا بلط اذا لجرلا دعستلاه رد هنسانعم قمهرآ یروک ذم نادعس هدننز و لعفت ۱

 0 هعیطا و هح “| یا هنادعس و هلا" لا هنم و رد ردصم ےسا نددت یس هلک ناصس کد رد ردصم مسا ندداعسا ۱

 :(نادعس(نودعسدعاسمهدعسم )6 دوعسم 6 دیعسال روند هجاغا ناتوط ینهرکب هدخرچ (ةدعاسلا) |
 اوو هنیهج و هدیعسو هدیعسو هدعسو هدننزو باغ (داعس# ردندلاح ر ءاعما هلنیتص (دوعس)(دعسا)ل

 رالتچ بولپ رای احناح یرایرد بول وا ضرام هنعسق هود هکر دندآ تلعرب هیبش هزو وا (دعسالا) ردندنا وسن ءاعتا |
 | هکر دنایلس نا هدننزو ناتک ( داعسلا ) ردندنلسف لافت هیع وب و رول وا ضراع مره و فعض ه هود ندنرثأتو |
 | ردنطب رب ندنس هلمبق هلظنح نم كلام هدننز و رفعج ( مدعسون إل رددآ هلع یکیا هددادغب ( ةد وعملا زدند

 ردعضوم رب هدنشرط هفوک جاج دعس ماجردعضوم ر ( دعس رد ) ردماقمو یلح هل وا ناز یی |

 هنتعاج ثراطا ندعس ون ( ةيدعسلا ) ردیدآ لامپ هدسنس ءاعرق هلا هثیفم هدشناب هیسداق ( دعس دیس ) ق

 أ

 هکرددآ هبرق یکیا هدنساضق باح و ردیدآ وص ر هدنراید ظیرق و و وص ر هدنرابد بالک " وی وقرب هدندرو

 هددب زع نب "هلح و هن رق رپ هدنساضق بلح هدننز و یرکس (یدعساا) رونل وا قالطا ییفس ٌهیدعس و ایلع ةیدعس ق

 كنزمه (درعسا ) ردنداروا عاش مان فلخ ردهبرقرب هدننرق ه دهم رهش هدب رغم (نیتدعسا) ردذآ عضومو ۱

 ردنداروا ًایهل تيب بیطخ هللا ةبه نم نايلس ثدحلا تن بنز ةدنسلا رددآ هدلب و هلرسک كتیعو
 غاب حرفم هدننارت دنقرعم هلی وکس كن هم نیغو یعط كنيس (دغسلا) رد ه رقرب هدماش هدننز و ءا رک ءایهل ته ]|

 نیسح ن یلعو مرکم ن لماک ندشئدح ردیعسا ازفتهررت نک اما لقشم ییافصرپ راحشا ر وا نیتاسب و |

 بول وادتم ردق هلح م زکس هننناح اراخ نددنقرم دغس “یداو وبشا هکه لوا مولعم +ردنداروا بجاحن دجا و |

 | رایان اشکلد و رلهجناب و غابو راهرق یطسو كنداوو ردرار رازنجو ه راح رابنا و هکبتشم راصتا هلج

 | راضوح وناتسل دروصق هرچا را هچتاب وناتسنجب هدنرانکر ار وص رافآ ر دعتا رم ویعا مم یسار و و عرا یناح یکیا
 هن رزوا راهرق نالوا هدراقارا هلغلوا نابایخ هلجاب ردهاکتهزن هریسم هل باب هفاسم ردقل وا راشلتا راهاکنیشو |

 هطوخ یجندرد ناو بعش یسیعنچ وا هلا یسیصنکیا رد ر كمبرا اسم نالوا روهشم زالوا نایام هکیامرا و

 لوهحا ءان ىلع لجراا دفس لاق ردهنسانعم كعشش دوجو هلینوکس كنيغ و یصف كنيس (دفسلا) ردقشمد |
 | (ةدغاسلا إ) ردعابنا یظفل دغم نیلرطع یا دغم دغسب هللا هامر لاق روند هرو عالم دغس و مرو اذا

  یبک یسیزوف ان | یکیا هلا افیتسا یک یکرک نددوس هلت هی لوعفم مما (ةدغسلا ) و هدشزو هدعاس

  نادغس ال نا” نیل نم ءآور یا ةدغسمو ةدغاس لاصف لاق روند هنرلکشوک هود شمروع« تیافب

 باتک € دافسلا إل ر دیدا تابار هدنزو یراکس ( ۍداغس را ردهرفقرب هدنساصف یراخم هدننز و ناغع

 مبا لا ویناثلا بابلا نم ادافسدفس و یثنالا یلعرکذلا ذغسلاش رد هن-انعم كعلتعچ و قعثآ ه یشید كکرا هدنزو
۱ 
1 



 ۱ رواکد وعس یمج رول وا فص و کروید هب هنسذهدنخرف و و لرابمد دعس و رک دیس بک دم هنمب ر هدننزو زیب ز دیعس |
 ۱ | دعسو اذل ادعس هبیخالا دعس علب دعس ردنوا بک اوک یغیداوا فاضم كنظفل دعس نمی موجلا دومسو

 .باهش ندایدا هدنروضح كفرمشا تكلم هکر دندشاطل هکر د جزم» ردندرق لزانم تردو هک وعشلا |

 هدنفح دعس وبشا بودا باطخ هاهش كلم هدقدل وا لخاد بیبط مان نیدلادعس هاکان نکیا مضاح یصوق
 طاعمر کاو رولوا دوعسلا دعس هسرونل و هدزکسلح دعس وبشا رک | انالوماب ید باهش یدد نسربد هل

 اسروآ وه هتسخ ر ندمالسا لها رک | وهببخ دعسهس رول واهدنس هیځ نام رک او رول وا علپدعس هس رونلوبهدنشاب
 هلا دعسو املا دعسو كالا دعسو همشان دعسو + یهتنا ردشل وا دنسپلد كب هفیطل یکیدید رول وا جاذ دعس

 هکر دبکو کس شیکیا دعسره نددوعس نانلوا رک وبشا و ردلکد ندلزانم یتلا وب و ردرطم دعس و عرابلادعس و
 یدج ردندلزانم هکللّوا بکوک ترد هکرد جیم * رونل وا هدهاشم یرادقم عارذرب تبسن هرظان یرهنایم

 رخ ادعس و رها عولطینوکی صنکیا نوا كاطابش ویجن ر نوا كنیلالج ءامذم رادنفسا علبدعس ردهدنراج رب ولد و

 کا زوت وا كندنا نون اکو یمن زکسیمرکی تهامنم اد دعس وینو کی جت وا كترام و یص":ا كهاغ در ورف
 یہا ردا عولط ینوکی شب یمرکب كطابش و یدرد یمرکی كهامذم رادنفسا هندوعسلا دعسو

 :E + هکر دندلاثما و ی دعسو لیذه دعسو سیف دعس و مع دعس ردقوچ مو
 لاقتا هنابق رخآ بولوا نادرک ور ۳ دوم یا یون مرق یایبضا هکردو ۳ راربد

 ا دز نب دعس یدارم ندنآو یدلیا داربا یروزم مالکو عوجر هنموق هنن بویغګب کب یرنآ ن رکن
 دتفا ومان هدرلنآ یک یاحر لبق م مز هسیا مدراو ه هلق یعنف ینعب ردبعشنم ندنآ یسهلبق یدنک هکیدا مع ےک

 TO ردیمرش ردیم ربخ رده و ر کم ارام ES E ۷ هکردندلاشا هو

 نوجماقما را نیرلهود نوک رب یدبا راو ولغ وا یکیا ماندیعس ودعس ك د انب ةبض هکردو یأشنم رونل وا برض
 هسروک یتلارف رب ندوشراق هبض اعاد هلغمل وا ددا دیعس بوک دعس هرکصندنف و رب رلیدقک هاب

 | نص ر ص وصخ هنتعاج ناکلم ون دعسو رایدل وارد مشت هلکنآبودیا ذخا ربع یدنا یددیعس |
 1 ام عرش یلوق چ لبالا دروت دعسای اذکهام لقشم دعس و دعس اهدروا 9 كن راترضح ههجو هللامرک

 ۳ هجرامیرمناتل وا بمت کنش ج یراقد روا هن راقثل وق سابل هدننزوریبز ( دیعسلا )ردم وسه |

 لا ردهنسانعم قغتوط ولتنع و كلئادع ولروغ وا یهنسنر « داعستسالا ) یدنل وا رکذ هکر ون ددعس هنثلث

 تند هکردیلباقمتواقش رد هنسانعم قمل وا علاطبوخ و تضکیت هدننز وهمارک ( ةداعسلا إل ادعسهدعاذا هب دعستسا
 ۱ لوهما هاب ىلع دعس و عبارلا بابلانم ةداعس لجرلادمس لاقي رديلباقم هس وح هدوعس هکهت رد رابع ندقل وا

 دومسمذک هتستس ثروت دهم را دیعس و ردنداعما دیعسو قشدض یناثلا یلعدوعسم و لوألا یلعدیعس وهف

 دوعسم وهف یلاعت هللاهدعسا لاق رد هنسانعم ی ولتداعس یمدآرب هل رسک كنز ( داعسالا را ردندلاحر ءاعسا

 كما ت ااو ارد رومى و بوبحم هدنرهغیص نجاو "جا و بحا هکدتن دعسم لاقال و

 بابلادعب تال ابابل ایس هلک كىبل هکهتن داعسا دعب اداعسایا ( كىدعس ) و( كل إل نام اذاهدعسالاق رد هنسانعم
 لا وز كنس هلک بابلا لوق ىلع ردیئالث وو رد شمل وا ا هفاک ی رهلوا همش ان هکیس هلک كل ردهنسانعم

 ِ 2 رالعفهلغل وا یثمردصمرن و و ردشف وا فذح یداوز لداعسا یخ دهدنس هک كيدعستاذک ردشف وافذح

 "ردشل وا دراو هدئدح وبشا هکهتن روئل وا رکذ ان ورقم هنس هلک كىبل قحنا یسهلک كدعسو ردمتلم یفذح

 اار رکن هدکتعاط یرلانعم سپ ەچ كيلا سيل رمشلاو كد نیب ريا و كىدعس و كىل ة ولصلا حانفا فلوق م السلا هيلع
 مابق هدتناعا هداروب هلغلوا هنسانعم هناعا داعسا ارز ر ردکعدمرولوا موادمو مزالم هدکتمدخ وقم ما ودلا ىلع یخ ۳

 امسا هب ههدخ راس هدکت د وبع تمدخ دوخاب ورد مادقاومابقماودلا یلعهدکت د وبع تمدخ یکه سکن دا ماقهاو
 اون هدننزو یرمشب ردیدعس یین وم ردلیضفتلعفا ندنداعس هدننز ودجا ( دعسالا  ردکعد مردناتناما و

 | ردهرهم یهرکد نالوا هدن-دکو ک كنەود هکردهنسانعم ریعبلا ةرک رک هلیصف كنيس ( ةنادعسلا ال ردنطب رب |

 | هنسهدفع تلآ كنسهعصت شوپا ص وصخ هرابرعو ردبعما نیج رکو ک ص وصخ رب لوق ىلع هنشوق نیج رکو کو
 ۰ نا ریلا ةنادعس و روند هنسهرفص وهنسە راد هايس كر دتسالا ةن ادعس وردم وکو د كنغاب یس هک وادار هکروند

 8 ردیعج كن هنادعس هکتانادعس و رولیز ودندمایرل و زا رتكباعا روند هن راموکو د نال وا هدنتلآ كن راز وکو زارا ۱

 | یراه«لونواخ هنادعسو رون واقالطاهرارهس نالوا هدنزرامقنرط ضعب هدن رال آ كان راریکس یر وق نجف تآ ا



 | یددد

 4 دادسالا رز ردهدلب رب هدلحاسهدنن ز و نوش < نا دس ) رداحانییه ون 7 كف قم هلک نا لقن ندعم ی ره واچ کلا ۱ 9

 | یتکجهدیک هتعسهن بونابق رللو هن الف هکردندانعم وب ردهنسسانعم لئاح و زجاح هکردیعج دس هلیصف كنهزمه لا "

 عردلا درس لاق ردهنسانعم كمروا هرز نالوا ی ہال كنح و درفت ۶ ادا *یشلا درس لا رد هنسانعف كلد و 1 ۱

 رد دل فو کردم اجرا هرا هند شا ر وا هقلح هقلح راس و هراه رزشاروا اقلطم ىظفادرس و هه ذا 7

 | تعا قوس امظتنم و الصتم هلا ادا نسح یک هموظنم رهاوج یمالک درسو غور رد یا درس ماع و اؤاج لاق 2

 هدننزو ءادن ضا € ءادن رسالا و ردیدآ عاش رب ندنسهلسق مت یدنرسو هلباه روند ةادنرسهدنن وم روند همدا ۱

 نا وه ساسالا ف لاق ردیشانندنراقدل وا زد ا تام درس هروک 4ینأث ندنرقدل وا رکید شزکید یک ۵ را

 هکردنراکدند اید رس الاح ردیعما هریبک هر زجر هدیرفم رګ ( هنادرسا) روند ځد دارسم ود رسه هرب رد

 و ی

۱۳۳ ِ | ۳ 7 

O ۹ EN OF NE 

 رولوا هد راز وک همت ضعباعقاو هل وازم هروکه ج وب |یر وذنم هلغمال وا یو تّدح هک روناوا قالطاءرازوک داشکو | ۱
 هکرونل وا قالطاهزوک لوشهداسلوق ىلع ات وقارصب مصمال زه#«یاددسنوبع و ةداسنیع لا ردهد اسید رفم ۱

 | هلاق مورح ندنتدوع یسراق دعب نمو لطعم ندتژر بولوا لئاز یرصب هلغل وا ضراع قلقآ یلاعت هلاذاعم |
 رونل وا قالطا هنحاص ققفراص كناسنا و نوهغیدلات یک د اج رونل وا قالطا ه هقان هجوت كی هداسو

 ایا | عمر هدنناونع رم نیا ناتسب ی مان ندنمه و یرهوج ردیعما سماع نا ناتس و هلي كيم ( دملا الا

 | هدننززوهباتک € داملا 0 و هدن ز ودرف ( درسلا ) رب ددادسالاب ضرالا هیلع تبرض 1 كج ەد یدل وا زاب

 اد رچناذا لوالاویاثلاتابلان 4 ادارسو ادرس مدالادسملاقت رد هش انعم كىك تو هنسن یس هل وهم نانه ون شيم

 ورا الصتم درس و ردیدآ عصوم رب هدندالبد زا درس و هقابس داجااذا ثید | درس لاق ردلهعتس هتسانعم

 | هدل وا یانعم یا هلا درس مس هدننز و لیعف (درسالا را هعیات اذا م وصلا درس لاق ردلصتس ا5 قت وط

 | بالا ن م ادرس لجرلا درس لاش رد هنسانعم قلوا رب وط ج روا ی زدی مدآرب هلنیتصتف ( درسلا ) ردفدا م

 نالواریلد و ددش و لالاح و تسج هدنطاصم و روما هدنزو یتنبس ( یدنرسلا و هموص درسی راصاذا عبا را

 ( دارمملا ز) هادنضا و هالتعا اذا هادنسا لاق ردهنسانعم قلوا یلوتسمو بلاغ و رک دمدآرپ هکر دیف دار

 هکر ون دهامرخ لوشو ردهدارس یدرفم هتسانعم باص لالخ روند هنن راق روقامرخ نالواكب هددنز و باه |

 قعوط قروق كب یاغاامرخ هلی رسک كنهزمش (دارسالا )و هلوا شلوا رضم هند وج هلغلاق رس وص افا

 ۳ ددرس لو هدننزو بدنچ ( دد رس ]لو هد ز و ذفنق ( ددرس و دارس اذ راص اذا لا ا.درشا لاق ردە

 ۱ ردندنلاح ر یسنكمارک راصنا رد ےشج ند ناهدنزو هدزا و (هدرا ) رددآیدا ور ةد هماپت هدننز و و ا

 هروک هل وا ردندم وتش تالک ردهداز هب رطمو یکنچ هک ردکع د هنیقن اد وخاب ردکع د هب راج نا هدننز ورم (د سم نا

 | راش »یک شا روت ددنلآیراکداریبعت ر بك رایج شوا مدن زوما (دیرسلا )زا ون امانی یا )

 رفعج ( دمرسلا إل رده رقر هدنساضفنادمش هلیصف كنيس ( دوردرس آل ردم رق هنسهطا هقسروق هدنلخاد هتد

 لیوط یادمرس لیل لاق رونل واقاللنا هب دصک نوزوا و ماد یادمرس شيع لا رد هنسانعمد واج و اد هدننزو
 بقاعت نامز ردهنسانعم بقاعت و یلاوت هکردذوخأم ندنظفل درس دمرس هرزوا یلوق یزار ماما هکر د جزم
 تلح دمرس و* یهتنا یدنل وا هدابز مم ةغلابم هدعب بونل وا هیت هلا درس نوجحلدل وا رسم هییسح ءازجا

 یرک ذ عضوم و ديلا ییبم هنسهداب ز كنو هدنسهدام د زس افنآ € یدنرسسلا) رددآ عضوم ۳ ندنلاعا

 هدرورب هٌ وخ بودا لزوک ییسادغ ثالفط هدننز و هجرحد ( ةدهرسلا آل نبه ها بال ر ردلحم و

 مانتسلا دهرس لاق ردهنسانعم كجك یک روا كنءهود و هءادغ نسحا اذا "یبصلا دهرس لاقت ردە

 ردیدآ لجررب دهمسم و نیم یا دهسسممانس ل ااش روند هکر واز زوم هدننز و جرحدم ( دهسسلا ال هعطق اذ

 نب لب سم نب ده رح نب ده رشم نب ددسم ردهم ر و ینهلساس کردیا یردب كندحم مانددسم هدننز و مظعم

 هيلع ن دج هکر درج« * رد یدسالاد روتسلا نب كسام لدن رغ نب لدن رس ن لدن ران لب رطمن لبع م نن لب رغم

 هلی وکس كنید و یه كنيس (دعسلا ) ردشللا باوجود برقعلاةبقر اذه هدكدليا درسیروک ذم بسن هو وا
 ثلاثلاتابلانم ادوعسوادعسانم و دعس لوقت ردهنسانعمقل وا رابم وهدنخرف و ولت وق هدننز و دوت (د و

 كغاط رب هدزاج وردیدآ عضوم ر هدن رقهندم دعو رد راج ثالث تاک ر ح هدننیع كنس هلک نع نعل ةثلثم نم اذا ح

 هتمللا نم دعس و رد وسم اک | هبدعس ع ورد هکردهلدبق رب ضعبلادنع روالشدا اا هکردیدآ هذلب رو ردیعما |

 هکه تن زوندز هی كنهچراب لكلا عبر نانلوا ریبعت كتشخ یراکدتبا عض و هنتلا یراقتلوق كسسابل تعب |



 لطم

 | قالطا هنالوا هلع ناسنا هات نالوا قلخ هلم لۇق رجا دهل كنيس هدانعموب رونل وا قالطا هثیش

 | دس وردندنهج وب یرلارف ابو ادب ا i e هم کرد د حراش + رونل وا

 اقل وا د ودس نال وا سابق رولکه دسا یعج نوهنکیدلیا عنم ندماکت " یی ویعم رول وا قالطا هص.ق و تبع و

 د و هدساسانکل م کت الف هاف دس بیع یا "دس هام و بوبعل ایا ةدس الا نم "یر وه لاق ردشلک هرز وا سایقربغ

 1 یارو تکست هل ردص "نتبضن ال راربد هد كىن نلعضال هکر دن دانعم وب ردقوښ ص هلا ونع

 ردکع د هلا نازک یکر نل وا یسهصیقن ا لدو یل ضایع نمی ةتسانعب مکبوا 7 مصنم
 لا دهم انع«قلغولم هدننزولاعتفا(دادتسالا روند هف رظنانل وا ریبعت هل س شلو روا ندقوبح روفروق دس و

 ۴ دے2 نیش ینو یععصا + امر هدعاس دتسااملف × موب لک ةيام را هلعا × هم و ح راشلا لاق × ماقتسا اذا "یشلا دتسا

 ذا اذا ةزرلنا نویع تذتسا لاق رد هنسانعم قعابق هنسن یسهلوقم كيلد و دک دادتساو ردشلنا تیاور

 شب ردهنسانعم كلئا بلط یاوص و تساردوخاب قلوا شود ها وص و تسار هلبرممک كنهزمش (دادسالا)

 “ثلا دس لاق ردهنسانعم قل وا یضوط هلنیتعف (ددسلا ال هبلطوا دادسلا باصا اذا لجرلا
 [هلوقمو راسو روند هنساپطو هنجاقیط یرغآ كنهشبش هلرسکك نیس ( دادسلا )ماقتسا اذا عبا را
 م "یشلا هب دسیام رونل وقالطا هلظفاحم و هرکسع ندادن یتییزغآ كنسهلوقم دن ردو دیک تالذک هنغاب
 | دس یس هنخ ر جابتحا هکر دهلی مسک تذک دنرال وق شدع نم ادادس تفصا و زوم نهدادم رابه و

 نخ یھ لوق ىلع رول وا ح وتفم البلق هدرانو و ردهنسانعم جامتحا زوعو یک قمردس ردکمد و

 TF كنهفیلخ نومآم هکر ینزالا لیشن رضن هکیدلبا ناي هن وکو  هدصا وغلا ةّرد یرب رح رداطخ و
 ۳ نه يمشلا نم دهامبنع E RT یا ایسوس هما کیا لفتشم هب هيدا ارام

 مسی ىنلالاقلاق بلا نب و ترش A مات ناک ضن لیبل

 ام نامه هدکدلیا تءارق رده رسکك نیس هکه لینا ونع چ زوعنم دادس امف نا اهلاج و اهن دل ةأرملا
 نومآم سپ یدلیا ناب یتغیدل وا نط كن هح وتفم سمضن هكا ابنتسا ندنهجو كسا رق هللا مسکو

 د یف مشه هکلب یدلوا عقاو هدزکش رش تاج نط نکل ردد مدح اشاح هدکدید ردیع-انم كلیا

 غلب e E دل دس ارو تماقتسا هلعف یو دیداوا ندا ندن 1 هلغل وا

 سیم ۲

 ییزو  E ag DPEرووا

 ,e هدغاط كچ وکر عقا و هدندرو ناف هل ۳ تا "دسیعاعش رونل واقالطا

 ۱۰ و مر ولوا چند "دسادسو روند هه رد دسو ردیعما نصحر هدنس هکلوا

 ۱ دیک هانم هکر دعضو مر هد هه اشا ندانم هبقع هل رسک ك نیس (بارج یا د سل قفالا دسریثک یا دسدارج

 تسار هلب ممک كنيس( سلا )رول وا صنم هلت مان EY (نانق دس )ریش ود هنت هربقم یهدنف رط
 "سه انعم رادلا باب روند هنس وېق كغان وق هلی كنيس (:دسلا) جګ یا دس مالک لاق رون دهزوس تسرد و

 ۶ كنهفوک دصسم یدسلا ینوکلا لیععما روهشمماما هدننز و درص رولکد دس یعج ن وجعهبدل وا رونل وا
 اس وا كنس وق یا رس ی هدسیرشخش ز هکر د ح راش + ردشوا بوسنم هب هد هاکلنا عین یرلب ان نا ونیزهدنکیما

 هل :دس و هفص نالوا هدنکو اوبق و رعوا و ردقج هلوا یراک دا رب ہل قاحصص و هم ردن وص هکیدلیاریسفت هلباوتروا

  هروک ضح لها یریسفت كفا وم سپ + رونآ اربعتهاکرد هکر دیسانف ثنسوبق رداج هدندنع ه داب لها رد راشم تا ناب

 | هرج: دودسمو بارحمرون دهن ران ول رکش غل وادس دارم هکر وند هنس هیقانب ول ك 3 ریه ی

 0 1 یتاماسم "هتسابطا ردا عنم ندماجشتسا هکر ون د هنسهض رام قانقتوط رب صو وصخ هل ور هدس و یب نر اوز

 لوب وش هنیتعم (دبساآ لوله هنناع هدب نابل وا کد یدوب هننز و بارغ (دادسل  رادلیاذخا ندنوب ۱



x 

E RT E 

3 

۱ 
 جم

 تار یمهویم كنحاا 3 رح رر د ةدحاس ةلص و ةرباف یا ةدحاس نبع نول وش رردا قالطا هدخاس هزوک |

 اا

 لا ا لاق رولا ذض كلن وا هسانعم قم روط كد ی نوتس هرزوا قابا دوصم و *یهتنازال وا ت تو

 لجرا دصا لاق یک قلق وباط ردهنسانعم كليك ا بودا هغاشا یاب لب رک كنەزمش ( دام الا ) بصتا اذا
 ظنلا مادا اذا هلررحسا لاق ردهنسانعم كلنا رظن لصتم ه هنس ر قاربیق یی » راقابق و ییحنا و هما اطاط ادا |

 هدشز و دعقم (دصما) ردزاحم هکر د هنسانعم نافجا "ضغ نافجا ضارما هدارو ناجا ضارصا یف هبلا |

 یاضعا نکد هر هدنلاح هد هکر ونل وا قالطا دجاسم هنعومجم كنهعبس بآ راو رونل وا قالطا ه ههبج |

 ردزژاج هلبصق كيج و هدننزو سلع (دصسلا ردت رابع ندفایا یکیاو زد یکیا و لا یکیاو هج راثآ و رد هعبس |
 ا ندا "وا باب هک عف ره هکر دن دهد رطم هدعاق و روند تک نم هدیس راف ردلحم قح هلبق زامن هکر دف ورعم ۱

 | كنیع هد هلک هچن رب الا ېک لخدم هرزوا ینزو لعفم هلی كنيع ییهردصمو ناکممسا و نامز مسا ندنآ هلوآ ا
 قرشم و علطمورصم وبشا رناو هد هسلا لعد عوعس ند ع ردقنرھ زد راج ید یصف رب دلبا ما لا یا : 1

 ندنآ هلوا فرسصتم ندیناث باب هک لعف لوشو رد راهلک كسنم و تبنمو قفمو نکسم و رز و قرفم و طقسم و

 ردهنسانعم لعشیش هل دس هضاع ر قابا هلنیتصف (دصسلا) هنسانعم لوز لح هلرسسک كناز نسر د هز مادهو |

 كندزمه (داصمالا) ردتفص ندنآ هدننز و رجا (دحجالا) تخفتتا اذا بارلا بابلانم ادعم هلجر تدصم لاقت

 * داجسالا مه اردک ا فاو+٭ قطنم "نغا فذت قد رج نم *X وبشا ی۶ل هدنل وق دل عاش مان رفعب ن دوسا هلی

 ۳ هل وکر داجسالا هارد دوخاب ردهنسانعم ۳ دوخاب ردیس هشاط یراصن دوخای 9 دن ردعفا و هدنتب

 "هرس اکا هکر د حراش» راردبا هدجس رتسرپ تب بودا شهو ترط راتر وص اکا هکر دچا صوص ۱

 | ا وروا الاح ىدا راردا عوضخ راهظا اک | ران ر وک ب ودنا ب رض ییرتروص یدک هکیدنا یرلهکس مے
 ای تخ و راف راد یع هکر دندانعمو روند همدآ ندا و رم ردلعاف ما ( دجاسلا ) یک یراهکس كن رالارق

 تابلا ee هل وف و ردیعج لدجاس هدننز و مکر ر( دچا ) هدقدل وا لئام یرغوط هرب هلغل وانآ وارف

 هلا نم مت حا رخا ىلع | و یلاعت هلل ندجاس وا نيب ناتماطتم ی یواضبلا لاق اسکر یا وچ ادم |

 کزونل زا قالطا درک هدب ع ردشمالنا رکذ نوه لدل وا دلوم ارھاظ ینسهدام هداص قجهلیق زامن فاۇم

 هدعب بونل وا قالطا هلاشنو رثا عقاو هد همج نالوا راک ه دحج لصالا ین هداصم هکیدلاق ردند هع رش تاقالطا |

 اذوذش یکه راجو هنابت دوخاب رد هیلقن ءات یهدنرخآ یدنل وا لامعتسا هد همش ود دوهعم قح هل وا هدم عضوم

 ابو جش وو رددا ه رقرب هدن رو ناشاق رهش هل رسک كح (درحاس» ردندن اب هلاعف نالوا نام

 | هل و 9 كن هم یاخ و یصف كنيس (دضملا) روت د هب هک درام و دیدش هدننز و ذفن : (ددجا) ردهبرقرب هقشب

 | ه وص ظیلغ و یراص ناقیچندنن راق ان آ هل ادل و هلیعض تنیس ( دنا راح یادم ءام لاق : روند ۱

 هدنن ز و م ban ( رضا د دح یا د ودع” لج ر لاق روند همدآ ولتدح و زوا هدنزورومسز :(دودضلال روند |

 | E یزکب قرەلوا ضراع تلقث و روتف هشدوح و و تظاغ هنن را وف و غامد یک رو هژمسیس هضراعر | ۱

 لیقث كل وغلا و ام روم البقن ارفصم سفنلا رثاخ یا اد“ نالف جا لاش روند همدآ شهثیش یزوک ی زو | ۱

 یر هلک شب وط ر یراقاریب كحاغا هدننز و لیعفت ( دیضسللا ) هنل وا ر ظن هنکی دید سک نالوا لک ےک |
| 
 تكر و یدن اذا لوهحا ءان یلع ادیت رڪشا قرو دعس لاق رد هنسانعم قفلتاق بویشکت هنرزوا كن |

 (دندستلا ا عات 2 ادو تابش لاق روند هنا وج هزات ند كزا و مرت هدنزو رفعج (دوضملا )ات

 تم لاق یک قق ضوط یعارزم ۍضغوظ همدارب ردهنسانعم ققل غوط هنغلن وز وا ی هنسارب هدننز و لیعفت |

 هقق واذا االف ددسلاق رد هنسانعم كلتا قرفوت هبا وص و تسار العفای الوقف یعدآرب و همّوقاذا ادد ه وح خرا |

 هل تلقلوقت روند هثیش نالوا باوص و تسار هدننز و باصم (دادسلا )و لبملا و لوقلا نم باوصلا یا دادسال |

 اذایناثلا بابلانم ادادس *یشلادس لاقب هنسانعم قلوا باوص و تسار رول وا ردصم دادس و ابا وص یا ادادس
 | كالا د ویصق نفت (دسلا)ل ردشلت ا ثیدح "یعیسلا دیعسندادس ردنداعسا دادس و اعقتسمیا اددسراص |

 اهقث وا واهصا ادا ل والا بابلا نمادس لس لا رد هنسانعم کلا وتسا و کت بو ی نکیدک ك ئیشرب هد دشت |

 نالوا لئاح و زجاح هدنغلارا هنسأ دنس یکیا او ردردصلاب ریس هکر دذوخام ندینآ یانعم رونل وا قالطا هغاط دس و |



 سیل نسل سفر

 فو اا تباث دیز ۍدزا هللا دبع ن وسما هژنهج بس دوخاب تبهذم تعاج

 ۱ کر ليکا تدیز ندزوت وز وب بهوبم فورح هکرد حراش + رد رافرح هاست م ويلا نيبفرصلادنع(ةدأيزا

 هوهامدق تنکدقو» یتبیشف دف نام اتي وه + وبشا هدن راکدت !لاّوس و دردنهدایز فورحندینزام هلما زا رلیدلیا

 مکنیطعاف امنوا هدنرط لب باومجسا رارکت هلکماللا مهف راندیا لاوس بودا تءارق یتتبب + ناعسلا

 شاق لواو رد وسنم هرانآدورب یرلکدید هب دز ردب ردب هلبق رب هکر دنا ولخ نیا هلی كنات (هز) زیدد هی وحا,

 تادایزلا یا دناب زا ةربثکل با لاق ردهنسانعم تادایز لصق كناز (دنابزلا) رولوا لقوبج هلکما یزمرق

 لېک هلتعرس كب هدننز و داعبا (دآسال) یک ةلمعما نیسلا لصف ردیعج كنهدايز نالوا ردصم مساو و
 ار لم ورد دتساتس ااغ وروسه زود دچک نوت هرزوا تم لوزن ردق هحابصامعت لوقیلع

 ریس وهوا سیرمتالب هتلبل راس واریسلایف دغا اذا ادآسا داسا لاقب ردص وصخ هکق بورو زدنوکو هک نوت
 لاق رد هنسانعم كما هلنیتصف ( داسال هعد اهلک هتلبل ریسلا دمو تاب ساسالا یف لاق راہنلا م ليللا لبالا

 ةن ردهنسانعم كلثا سکن یعجو هلفتزآ بونلا وه هرایو برمش اذا عبارلا بالا نم ادأس ءاملا دس |
 etr لاق د روند ه هراب ندا سکن بودزآ هدننزو فتک «دئسلا)) سکنیا ضقتا اذا هحرج

 اس هداس لاق ردهنسانعم قغوب هلنبتعف (دآسلا) و هلبنوکس كنهزبهو یصف كنيس (داسلا])
 .د هب هیق نالق ندننّوفو ندنسینشاچ تلصکو تالتکی هدننزو هدج (ةدّوسلاا) هقنخاذا ثلاثلا بابلانم

 ر هدننز و باغ 6داوسل ال روند هنمولط غاي هدننزوربنم (دسلا ) بابشلا نم ةيق یا ةد وس اه ةأرال لاق
 ان زود وج“ (دوسلا )رول وا ضرام هنسهلوقم نویق و هودو هناسنا هل بس كم قوج ییوص روش هکرد.دآ |
 اا ۇس وب لو عملا مو لجرا دثم لاق رود الا تم هتلع دوس نا

۰ 

 )والا بابلانم ادبس رعشلا دبس لاقت ردهنسانعم كلا شارت هلن وکس كناب و ىح كنيس (دبسلا) داژسلا

 ب یراکدد یصنو هدبس ییعع رعشلا دبسا لاق ردهنسانعم دبس هل رسک كن هزم (دابسالا) هقلحادا

 ) هعدق یف هثدح تدناذا یصنلا دیسا لاقت ردهنسانعم كع یسهزان هدنر کوک یرایکسا كنتوا

 اه ردهنسانعم كلا رت یکغروس غاب هشاب دیبست و ردفدا رم جد هدانعم یکیا هلا دابسا هدننز و لیعفت

 هشیر ادیاذا خ رفلادبس لاقت ردهنسانعم قلشاپ هکغلیوت یسیرواب شوق و هسآر یف ناهدالا هلرتاذا لج را

 د كشابو هسأر رعش اداذا لج رادبس لا ردهنسانعم قعوط زو هکع بورابق یرالبق كشاب شالوا
 ۱ زور نوا لا هوای را و ارو کند قالسا ت وزو
 رجارایضوا هسکنالف روند ه هیهاد و تفآ و روند هد روق ندعابس هل مسک كنيس (دبسلا ) هکر م م هل و هرعش

 4 قوچزآ كنالف هکردندانعمو روند هلرف هج رادقمرب هلنبتصف (دبسلال راربد دابسا دبسوه هدر كج هد ردهیهاد

 ردلکد كلام هتیشرب ۱1 هارقن هودو نویقو یکدارم هکزربد دبلالو دیس هل هدر كج هند ردقو یسهنسن

 وا قمامالو وص هدکدلکه کما وص رادود و هلتبسانم شا 7 7 روند هغیساق هدننزو درص (دبسلا) ردکعد

 و هرطق ییا هتترص هلغل وا قشموب تباغب یرایوت هکر ددا شوق عونرب و روند هو یرلکدتادس یضوح
 ردشلنا هاکح یتفیدل وا یرب ؛ فاطخ دبس ندیععصا بوح وا هکر د ح راش » رولوا ردیک بوق آ نامه هسلمط

 ر و ا و واد هغلرسروخاوأ دیموردیدآعضومر هد رق هكمدبسو

 مس ردیعما بای هايس عونرب هلبص# كنهزمه (دابسالال روند هنس هی راج شالتوا هدننز و فتک (دبسلا)

 ا هدننز و یطنبح (یدنبسلا )روند هن راج وا ندا روهظ ادتن كرات وا یراکدیدیصن و هل رسکك نیس ردد رفم
 ولکه دنابسو دنابسیعج رون د هنالبق ندعابسو روند هناویحو هناسنا نالواریلد و یی رج و روند هثیش نوزوا

 | شارت هدننزو هجرحد (ةدرپسلا) روند هصخص# راکت تلاطب و وهل بحاص راکی یدنبس ضعبلادنع و
 1 | تدربس لاق ردهنسانعم كمروشود یر واب دفلیوت زونه هقان و هقلحاذا هرعش درس لاق ردهنسانعم

 3 یا (ادیناس روند ه هقان نروش ود یر واب ؛لدفلیوت هلبسهین لعاف مسا (درپسلا) هيلع رعشال اهدلو تقلا اذا

 1 ۱ | هدنتب ا ناولغ * یرمضبف ادیناسف یوسربدف + وبشا ریش غرف ن دیو هکه لب رسک ك نهيق وف |

 ]بس فذح ینام نوجا ترورض اش یدااهدیناس یلصا ردنعا كغاطر هدننارت نیقراف ایم ردعقاو |

 داو و عوضخ هدننز و دوعق (دوهسلا) یدنل وآ ناو تا هلغلوا مزال هدست :هنلصاو رک ذ ینآ هداروب س

 سد دوج" کرد حراش ا لوا بابل RN DN ردهنمانعم قورفرس 4 للدو

 ( یانس ) ۰ ۳



 ین ۱۷ رح

 لبعفت 6 دیونلا) و لک كفش ( ةداز الا ۱) رک دوآ نم ی ناد هشوت روند هفج رافط قم وق

 تدزا لوقت رد هنسانءم قع وط قدز زا و قفل زا هدنن ز و لعفت (د ول رد هنسانعم قمردنل زآ ی هکر هدننز و |

 هلغل وا ندادن“ یزمرف د وزم یژکا ردیبقل كنس هفت اط مع هدنني بع( د وازملا باقرإل د ورف هتد وزو رفاملا | ۱

 یر هئح یک دوزمولطدوخابن وزوایرلن وب یکد وز دوخایرلپ دليا قالطا ندنراقدل وا ول زکب لزق جد هفت اط | |

 | ! ردنداعسا هدننز و ناتک فا زا رددآ نوتاخرب ند هبلا اهم هدننز و هنیهج (ید وز ) هنل وا قالطا ندنرلفدل وا ظیلغ | 0

 ۱ | ورع یان رفاسم یر یدبا ىفل كمدآ چ وا (تکرلادا وزا ا) ردراثدح لر لا ظ ومح ن دا وزو ناولع ندا وز

 ۱ بوبا داكا قلرط داز اعطق هلفاق لها هدنرلقدل وا هدل وب لب وآ رد هریغلان ةیما وا یر و دوسالان ةعمز یر و

 | دزا هنهاکرد مالسلا هيلع ین ناهس هکردیعءا سرفر بکر لا داز) یدبا راردا ماعطا و هرادا ریدنک ییع و

 كريما مات دعس ندنسا رماریج هلبا ر عض (دوروذ) یدبا لینا ناسحا هرانآ یتآ لوا هدن رکدتنا دوف و یسهلسق

 هفت وا یراق عمر ميز شا تیام ن هدنراتفالخ تدم هنع هلزا یضر قیدص ترضح ردییعل ۱

 (ندایزلا )و هلنینصف (د زلا و هلبنوکس كناب ویر کو یه ك ناز ( د زلال یدبا راشلنا ریبستو رب رح همان ممام)ایمو +[
 نج وج یکی ظفل Ae ردداشو کد نو نادبم (ناد زناژ و قرهلوا یک" ردصم (دزاا) و هلرمسک كنار

 میت ناز یره وجح لضف و یعادا اد زو اد مو ةدايز و ادزوادز وادز ىلا داز لاق رد هنسانعم قت را ۱

 هل وایراعندنرکد وغ رد را هلک هراب ز وءرا وزهلاهل«ءا رلواار زردشلیا فیت هاکلنارک ذ ج د نظفل هداوز 1

 ay لئا وغلا نومأم لقان هلک لا تیا ور ند وعي نال وا یس وار یئاسکی رهوج هکر د راش ۱

 رد هنسانعم ا یدو هدننز و لیعف (دی لا دازف اربخ هلا هداز لاق هشام قمرترارولوا جد یدعتم ۱

 هدساسا ردنصتم یهدایز راد و ن نکلداد زاف هدن ز لاق زدەنسانعە ى زا مدو لاعتفا داد زالا دازف هدب ز لاق

 زاصقت ما| كل طا دع رمصقم هدنساطع یدآر (ةداتسالا هتدزیا الام تدد زا لوقتلاق ردتبثم د قر هن وا یدعتمو |

 هوکشپ و هرصقتسيیا ان الف د رس نالف هدساسا هرصقتسا اذا هدا رسا لاق ردیم وزلم كنت یانعم هکر د هنسانعم

 ی مصقتسا و ذوخ ام ندریصقت هسرون دان الف ترصقتسا و یدنلو اعاح را همدآر یعص هد هجرت هلغل وا عقا و هل رابع

 دا سا لاق ردهنسانعم نرتسیا ییسمر "را ی هنسنرپ نددسکر هدا سا و رول وا ذ وام ند صف هسروند بول ۳-9

 نالب و الغاذا عسل دی لاش رد هنسانعم ق قمج دج هناهب یلاغراعسا هدن زو لعفت (د لا ) ةدایزلا هنم بلطاذا اب زلف

 ندشی ورو یراکدید قنع ی و هادو بذک اذا هثدح یف دز لاق ردهنسانعم قمتاق نالی هن ز وس یتعی كوس

 یک اکر وند هغلوا ناور ېکو صر هنشود هر بودا ز وایی راوی هد هتل قنعورد هستم ناو رو ۱

 هدراهنسن راسو مالک و قنعلا قوف تراساذا ةقانلا تدب زت لا رارولآ لازم بو رو هدب وا یعسق هود هدرا هک 3

 یانعم هلا د زتهدنز و لعافت( دا لا )هيف ةداب زلا فاکتاذا هریغو همالک یف د زر لاه رد هنسانعم تای دز |

 شیککبولیکیدندب ردیکیا لوق یلع هنسانعم هب وار رون د هنمولطو هنکشموص هلق كم (نداز لار دف دارم هدریخا

 | رولک دانم یس هینب و دانم یهدج عج روند هم ولط و هکشمیرلکدت اهدایز ورعض یخ دیردرب هنغلا رانوحمایل وا

 هنغد دلو | ند: س هلجداز ی دوص رد ااضتقا قلوا یوا وهروک هلواارب زرد وصا هدامیاضتقمرب رخال رد حراش

 هنسلوا هدایز هلغلوا تایح هدام هد ه داباصوصخ بواوا نعا هتاذ ف وص دوخ اب بم ه هم وق رم "هدای زهر وک هب ی وعان
 هرا هنسفدبا زنایل وا ندنسهدام كن الاب زا ر یتعیتاعمزنال وا هدنس وریکك نالا( ا وزلا ر ول وا شغل واقالطا الا

 لصالا ییهجندباعصا و نوعغیدل وایدنا وزندهرب اس عابس رونل وا قالطا هنالس را (ا وزنا وذ رونل واقالطا
 هللاه(هدای زر و ,(هدایزر) وهدننر ودادش( داب زال وهلب رسک ك ناز( دايز ال وهدنز وریب ز(دب زالو و( د زر دیبقل كناذ رب

 هل ممک كناز(نادایز )لر دن دلاحر ءاعما یک هورع(ه ودز) و هلال "هدایز(الدیز و هلرصف كي( دن زم لو( که زو

 | عضوم ر هد هفوکو كشوک رب هدنم وردهدلپ رب هدنتلابازا اوها هدننز و ناب( نا دز لرد دآ هیحان رب ندنلا اه رصب ورهن رب 1

 نکل ردیکو ک قیاقش هکرد |نایب هلا بیلصل اد وع نعي هلایناواف ح راش * ردیعمافورعمیا ودر (ناد زوار ددا

 نم وین هلی هل واو وكناز(نوادبزلردکو کی راکد د یاش ط یکلت هکر د نیبم ها هل ګتسه نا دب ز و زسه زمه هد د رقم
 رد رېن ر هد هرصب هدننز و نادیم (ناد زنا ردیدآ رو هدقشمد هلیس هی عراضم (د زر ) رده رقرب هدنساصق

 یو رده رفر هدنساضق دادغب (هبدب زلال رد هب رق ر هد همام (یدب زلال ردیم دق مسا كنب رهش ناورش ( بد بلا )

 رددآ عضومرپ (دز) رد هل حر هدنرهش نا ورق هل رسک كناز ( ه دای زلا ) ردوص رب هدندروب یس هلمبف ری |

 | یراکدید نودیز ندنیثدحم ردبلاط یا نر نل نیسح نب "یلع نب دز ردنداجا هرزوا روک ذم هجروا



 هک

 1 رکذم هکر وند نادنز نمی دناتذنز هتسکیاوراردهدنز هلال وا هدننلآ و دنز الا هدنتسوا زرافیچ

 اهل واععویراب هنسیدنکه دص وصخ رب رابرعو رواکدانزا و سلفا رولک دن زا وه رسک كنا ز رولکدان زیعجج | ۱
 ؟ردنیبم هلا راغرجش هدناد رفمر دما جافآ ولنکیرب دنز ورا د یدانز ك تر ودمدآنال واثعاب هنسل وار ذیل وصح

 ردنداروا "یدنزلا مزام ننادج ندم ن دج ندنیثدح رد هن رقر هدنساضق ارادنزو ردقج هل وا اغا هنفد

 نوخاندنز ردندلاحر"یماسا و رددآكغاطرب هدندالبدمدنز وراق ندا زو از یراکد دیجی دنزبوثو |

 رب تایا مظان و تایاکح ردا و بحاص همالدو ارون نم هکر د جج رم * ردیعما ڭتەمالدوا ماشو تیداا

 ىدا ندنسامدن كندهمو روصنم وحافس ندهبسابع یدآتاذرپ بیداو فیرظ تاکصصم و فئاطل دروم |

 هدن رانک یربف بول وا ضاح هننفد هللا لالمو نزح هدکد لیا تاف و ینربق یسع كنهفیلخ روصنم هکر دندنفت اطل | 0
 ودنا باطخ یاب ا5 روت وا ناف ههل بولکه مالدوا هدانئا و یدا رظتنم هندورو هزانج و دوعق | ١

 0 مدل مطاح یی ريق یسع كن هفیلخ همالد و | یدلیاتراشا هرق بو دلدل رضاح ه هارو همالد و ایا 0 ( هفیطل )

 » رول واردصم دنزو ردندنلاح ر ناندع بسن یڑلا قا عا نب دنزو + یهتنا یدل والا هدنخ راتخای

 رق هقشبرب هدنساضق یراخ هدننزو هنکنم (هندنز) ٥ الماذا ل والا بابلا نمادنز ءاقسلا دن زلاق هنسانعم

 ازرلرد هارخالاح رد ه رقرب هد رق طسا و هلي صف وا و (درودنز رددآقمربا ر هدناهفصا (دوردنز#)

 ۲ ال وص هنف وج كن هان هکر ون ده :هجرددنز وردندآعضومر هلنیت*(دنز)ل ردهدلب و هدنسهکلوا مور هدننزو

 اب نم ادنز لجرا دنز لاق هنسانعم قمهصوص رولوا ردصم دنزو یدنلوا نایب هدنسهدامهکهتن ردقادن وق |

 ۱ 3 یا بزم لجر لاقب ردزاحم هکروند هصضت س کان و لیخت تیاغبهدننز و مظعم (دن زلال شطع اذا عبارلا |

 ا بو لاش روند هبوث نالوا هجزسنا و ۍعد یادت نموه لاقت رونلوا قالطا هصصتنالوا موهتم یسنو 3 ۱
 و و بذک اذا لج را دز لاق اما تل نالب مد ز و لیفت ب لا سرلا لیلفیا دم | 0

 ا رد هنسانعم قمردلوطو هتحقوف هبقاع اذا انالف دز لاقب ردهنسانعم كليا هجښکشا هدایز ندنقاقعسا
 یکیا یجرف كن هقان دسر و هدنز یروا اذا لجرلادتز لاق ردهنسانعم قاچ قامتچ و٥ "الماذا ءاقسلا

 مثطیج رنکرروغوط هقا ینوب روند هفم رد شواق بویلغاب هلا رللیف هدعب ب ویال الخ هل رال الخ كچوک
 بیک تل زه (دانزالا) كد زام یا هیلعدحالدنزیام لوقت ردي عتسنم هنسانعم كطا هدایزدنزت ورار دنا هدقدقبح

 1 حا دنزبام لوقت یک دینزت ردهنسانعم قلق هدایزو داز اذا "یثلا دنزا لاق ردهنسانعم قلوا ا

 ۱ م كنا سکن یسیرغآ ینعی كما عوج رهن درد لوا هن م دآ شلو بتقافاندندردو كدنزامیا كدنزامو

 05 لا رطضا هدکمرب و باوج هب هسکرب هدننز و لعفت(د تل هیلا عجر ادا هعج وی لج ان زا اش
 اذا لج زا دز لاق ردلمعتم هنسانعم قلرادو باوطاب قاض اذا لج را دنزتلاقن ردلهتسم هنسانعقا وا
 :اضق نلام ندنلاعا تاره هدننز و نابصس (نادنز) ردهبرقرب هدنساضق فس هلیصف كناز (ان دنز)

 و یعص كناز (دهزلا ]لرد هیحان رب هدنساضق هصیصمو رده رقرب هدنساضق ورمو رده رفرپ

 نمةداهزو ادهزدهزو دهز و هیفدهز لا رد هنسانعم قلوا زسنبغر ه هنس رب هدننز و هداعس (ةداه زلال و

 |) ردصوصخهیهرپ نالوا هدندرمادهزوایند هداهز ضعبلا دنع و بغر دض سماشناو عبارلاو ثلاثلا
 ذاثلاثلا بابلانم ادهز*یشلا دهز لا رد هنسانعمكلنا نیم ور دقت ه هنسن ر هلیوکس كناه ویحصفكناز ۱
 € ده زا )هده ز ینعم هده زا لاق ردهنسانعمكلنا نخ و رب دقت دوب هل رک كنهزمه (داهزالا) هصرخو |

 هل دکب رشم كت و لیلقیادیهز "یشلاق روند هب هنسنزا هدن زوربمآ 6 دیهزلا ال زونل وا قالطا هلام تاکز

 3 ه هردقجهراطو لک الا لیلق یا دیه زلج رلاش روندهمدآ لک الا لیلق وا قیضیادیهز لج ر لاق

 ِ دیهز و ردکعد راکربهرب هکردلعاف مسا ندنظفل دهز هدننز و داع (دهازلا) قیض یا دیهز دا و لاق

 دا (داهدزالا) ردرائذح "یلصونا دهازلا واو هللا دبع ندهاز ردندنلاجر ءاعما و روند همدآ راط

 ر ههنسنرب ییهسکر هدننزو لیعفت (دیه زل ال الیلفهدعاذا "ی لا دهدزالاش رد هنسانعم قیس زن هنسنرپ

 8 هل یبهسکربو هبغ ر دض هنعو هات الف دز لاقي ردهنسانعم كمردتا یهو ندنآ هلا فرص ینتبغ ر عقل |

 i ندفرط ره یدآر هدنن زو لعافت (دها لا ) هلع اذا انالف دهآز لاق ردهنسانعم كلی تبسن ذهل د وخای قوس ۱

 1 كنازد وز )هنسانعمهشوترونید هفیزآهدنزودام (دازلا)مورتتحاانال اوذهازتلاقب رد هنسانعم كار اقتحا ۱

 یبز دن ورم( د وزم ا])دارلا سا اا بوپ وز نیر اد ازا لا قیر دنس انو قی وطقیزآ هل وکس كواوویحف
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 II هدننز وفتک( د زا)ردیس هشک ی ماعلا رابلا ن دم هلړیط كناز (دزاوا رد رهشآ |

 درع (د زر دند هد زن دمع ن نسح و دیس راک كنیفاح مشب 6ردث راطا تذ هدننزو هدع (هد ز )ر ديما

 رد خد لروصنمن رفعج هکر ديس هج وز ديشر نوراه هدنن ز وهنیهج ( هدي ز ) ردندح هکر د نانسنا هدننزو
 هددادغب و هب رقرب هدنساضق طا وو هرقرب هدلابج دالب و رددآ هکرب ۳1 بیرو ه هثیف» هد هکمقیرط ( فید زلا

 ند ر رها وج ن ردیسا فورعم ره وح هدنن زو لحج رفس (دج رب زلال رد دآ هلح هتشب رب هدههعاشآ ندنآ و هلح رب

 نسحكی تباثنب ناسحنب سیف رد ولم هلنول نانل واریبءتقتسف بول وا كنر قچآنکلیک در درمز ردشاطلیشیرب " 
 ادرز للا در لا ردهنسانع,قم و هدننز ودرف ( درزنا )یدیشلوا بقلم ولا دج ر ز هلغل وا یحاص لاج و | 9

 ا بابلا نم ادرز لاق ردهنسانعم قو بوقیص ىو اذا عبارا بابلانم 4

 هدننز ولاعتفا ( داردزالا ]) رددآه رقر هدنساضقنارفسا درزو اهدرساذا عردلا درز لاق ردهنسانعم كمروا/
 یدیسلیاریسفت هل اهعلتا فلؤم + اهدرز یتعع ةمقلا دردزا لاق ردنعض ییاکت نکل رد هنسانعم قو دون
E(داررلا )و هدننز وربنم (درزلا لن وهفیدل وا درز لح رونا واقالطا هزاغ وهدننزودعقم 6درزلا )یدنابسنآ  

 دارزو هللا هد ولآ ینبک ار بودا عفد نشوکه کات راراصق ینیزاغوب كنءود هلکن هکر وند هب الو
 یردا رب عاش مانخ اعتهدننز و ثدحم (د رزم ا هنسانعم هقنخحم رون د هنس هل وقم شی رکو بیا قج هغ و یزاغواقلطم |

 كناچییهملهدننزو فتک (درزا رد دآ غاطرب هدزا ریش وهعلقرب هدنساضق كنتردهدنن زو هزج (هدرزلر دل

 یراریکروند هنجرف ناوسن هل (نادرزاا ) عالتالامیرسیا درزلجر لاقب روند «یشک نالوا رادو ق
Eهزاحاب حسون قالطا رکممهلوا فص وهرزوا موع یناث هج و نوچ دغ و یراریکن دنغل راط دوخاب نوچ دت وب  

 دا دش (دارزلا )ر دل وعفم عم لعف روند ههرزشلروا هلنیتصف (د رزاا )لر دفص و یکن اوطق و !رهاظ وهلوالومش
 هدناهفصا وردف ورعم دلبر هدننلابانامرکه دنن ز و دنع (دنرز)ل هنسانعم دارس روس ده هسک ی ګر وا هرز هدننز و

 ردیدآ فرعم یا ود هلیصف كناز دن وارزلا ]ل ردعضومرب هدنبرق هیدم و ودنا روا یوضلا سابعلا ندم رده رق |

 كنه نیغ و یعقكناز (دخ زا )راربد حرحدم دن وارزهنعون یشیدولیوط دنوا رز هنعون تاکر ار ول وا عون یکیا |
 ادیدش ردهذا ثلاثلا بابلانم ادغز ریعیلا دغز لاق ردهنسانعم كمروکو ب بوهرکوک هلیسدایز هود هل وکس |

 كمدآ رب وهیفنم دیزل جب رخ یتح هرصع اذا هءاقسدغز لاق رد هنسانعم قمقیص ن وجا یمقیچ خاب ندن آی ولط و |
 كرءهدنااوعتساهرز وا مدآ رب یی هکر و هقاح مصعااالفدخز لاقب رونل و لاعتماد هنسانمم قمتي یب زاغوب ۱ و

 ندنغآ هدق دلقیص مولط هدننز و ریما (دیغ زا ل هيلع هش حاد اهیلع مالکلاپ هدف ز لا رد)معتسم هنسانعمقع رتشق ۱ ی

 كنهزمه (داغزالا )ءالایثکر ادا داغزرهلاش روند هغم را نیشاطهدنز و دا دش( داغ زلار) روند هغاب ناقیچ ۶

 | دئغ زم لجر لاق روند همدآ نیغ راد هدننز و رع (دشخزلا) هتعضرا اذا هت دخزا لاق ردهنسانعم كمر زما هلبرسسک | و

 روندهنغای» رک هلک كناب وك ناز (  دبع زلا زل دغر شیوع یادغردغزلاق روند هکل ید هلن تع (دخزلا )نابضف یا |

 ردهنسانعم كمەركوك لرهیلیادبدرت د را یتسوتل ر وکی ع” هود هدننز و هح رحد ( ةد غزلا  هنسانعهدیز |

 ءانالادفز لا دەنا ىم زل و 5 كناف و یعف كناز (دفزلا هفوج ین ادد سم ردهاذا ریعبلا د غز لاق |

 "عدم زا)هیلعزکا اذا اریعشهس رف نالف دفز لاش رد هنسانعم كم رب وقوچ ی ه را هنآ و ء الماذا لوالا بابل نم دفو | ۱

 | ردیلوقوطس راو هکر دشاریسفت هلبادج رب زىذ رمز فل وم» رد هلا دمت لاذ هکر دیعماذ م زهر د دشت و الث تاعص |
| 
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 | یراصلئامهاتبو یرصم هال وا روا را ار شی دا ر دت ناک یراواس وا

 | نوکت هدندعمیریغونوتلآ د ررر دیدنه رد کن داجب که یراهلث ام هب یزمرق و یسربق هنکن ر قتتسف عب

 نجر وج وچو ای وکر دنیکسکی ی وصوفاص هدت اخر ول وا هیبش هکنیسلیشب یول هکر د یابد یر , رول وا مىق جاقر ردا ۱

 دج رز یعقوب راضعب ورولوا لیشپ لئام هضای رون د یو باص هندیرب ورونیدقتسف هنسدرب ورون د یاګر هند ر وردنا | 0 8
 ییعب ردب عمو وردکع دهرکذم أم وٹن وملجر هدنن ز وللعف هلي كيم وكناز (د مزا )رار دا 2 دعندندنعون |

 (دروام لا )رونل وا یالطا زوم نال رانه میش تک و |نال وا هدنتفص تروعهکردب زعم یسراف درنز | ٍ

 یکیک كلی هکرون دهرب یغنیدشواق هلا لا كنج وا تال وق هدننزو دنق (دنزلا )ل ردموس رم هدنسهدام درو هلی كاز

  عوسر رک هنال وآندنف رطقمرپ شاب وعوک هنالوا ندندناحقمرپ هچ رس هکر بد ح راشرونب دنادن ز هنسیکیاردقج هل وا |

 كنه داب لها ندرت مان اقعوخ رم دنز و»یهتنا رون ددعاس کل ورونواریعت هل هبارواورار دت ز هنعوجګو |

 نهفآ رور وجرى رول وا یشیدیهدنتلآ و ثاکرااب رک کنترل ادیب



 ہک رحم ایا زنا لصف زو

 هلن اس

 ندنراید ناخ نر ف راعتم هد وا زالاحد و ررداقالطادنوار هایسهدایز 5 : فلین دف و وو
 شد ورلا ورم یدنوا لا یحندج | ندمالعا و ردعضوم ر هدنسیحا و ناهفصا (دن وار )رار د نيچ دن وار

 ندنفرطر كخاط هدننزو دز (د را ) ردزب زعلادبع یا ردندنعبات هدننزو دادش (دا ور نا ردندنسل اها

 5 (ةنادب را)ومدنزومدام (ةدا )و هباه (ةدبرلا) رولکدو ریعجچروند هب تاسموت ویرویسناقیچبونازوا |
 برب هدنم هدر ودور یا ةنادرو ةدارو ةدیر مر لاق ردتغل هدنواو روند هل نسا عالم هلع كنار |

 ا ن رف هدننزو نادیم (نادسر )ارد رق و هدنساضق نیربسنق و هبرق یکیا هدنس هکل وا تومرضحو |

 هل هنسن جة ر وقرب یدآر لینوکس كنهرمه و ىح كناز (دآزبا ) و ةا یازلا لصف زس ردیدآ نصحر |
 بویلکلبندهنسف جة روقربهدننزو د وعس (دوزلا ) هع رفا اذا ثلاثلا بابلانمادأز هدأ ز لاق رد هتسانعم لقلکلب

 سا هلتیتض و یه كاز( دأزلا لروعذم یا دوم وهف لوهمل هاب ىلع لجر اه لاق روند همدآ شق روق
 رب د اب هدیسراف رون) وار یبن با تاب ندنآ م دیکرت کروند هلو روق نالوا ضرام ندهنسن ج۶ر وق

 تساضق نب رق و ردیدآ خاطر, هدنع دزو نوسل وا كئيش راسو كموص روند هکویک هلع كنابو
 و رددآعضومرب هدنسس ضدادغبو رد هن رقرب هدنسانضف صج دوخاب ردیم دق ےسا كن رهش صجو

 ی TEN ل رنک ك نمره ( دابزالا) ردیتما یدلاو ما كن راترضح هنع موا یضر صاف ویا
 لا دزا لاش ردلمتسم هنسانعم كمندکچچ هلا رکچچ ضاب جاغآ و دز اذ راص اذا رعلا دیزا لاق

 ِ یوق هکرونید هنفاب هرک هدننزو نامر 6 دابزلا لو هلیعض كناز ( دنزلا ءالا ىلع دنزلاک نعي رو اذا
 | هدهفعق ثاذک یدلوا ذوخ ام ندنآ نوچغیدل وا هاشم هکویک رونلوا جارخا هلقن اب ندندوس كنم

 هنانلوا جارکسا ندننبل هود رونلوا قالطا هدهنانل وا جا رسا ندرش نیل هروک هتنای كبحاصم + رونلوا

 نم اد زهد ز لاقت ردهنسانعم كمرد یغایهرک هدننزو دبع( دیزنا و ردصخا نددیز هلباههدنزو روند |
 :رونلوا رببعت قعاب هکردهنسانعم قاچ نوجا قمتیچ غاب یتمولط دوسو دیزلا همعطا اذا لّواا |
 بشت هلمنهج تک ردلمعتس» هنسانعم كلا شم هنسن قوچ هب هسکر و هدنز حرخل هضخم اذا ءاقسلا |

 >اص كنغای هرک ردلعاف سا ندلاعتفا ( ددزملا آل هلام نم هل حر اذا یناثلا بابلانم ادیز هلدبز لا |

 "لا لنت ر اذا هقدش دز لاقت ردبلاح هلراثکم هکرذ هنسانعم كغلکو یک در وا هدننز و لیعفت (دی لا )|

 خ وهدب ز كئيشرب لوق یلع ردتمو یک ق عاق هکر ونل وا لامعتسا هنسانعم قو و رد هنسانعم دی زا هدننزو ا

 ل فاتش هكا دنآو هتوفص ذخا وا هعلتا اذا "یثلا دبر لاق رد هننسانعم یل |
 امر € دابز إل اهیلا ع رسا اذا نیچلا د ت لاش ردکم وا هفع و یکردوب قعاق نامه کردا عتسم |

 بل وا یربخ دایزو رد نیبم هللا قاربب یلزیکس هد هر اس تاهما زددآ تابنرب هنر یا وم( دز وا

 دی ز ) ردیعما لجرر هدننزو ثدح ( دنزم ) روند هدوس نایمهرب هشیا هلعل وا زسغای بولوا هتفو |

 هل 5 جام دیز و ردقو دیز یریغ ندنو هدنل احر نه ردندننثدح هکرد ثراطا نا هدننز و

 o ةي و ديل ولا ن دمع ندنياڪصا یرهذ ماما ردیموق كیرک یدعم نو رع هکر دنطب ارب

 هدننزو ریما ( دیزل ردندنلاجر روب نم نطب ردرلب وغل هدرلنآ هکیرادنزرف یکیا و ۍ وغلا نیسطا ن دمع
 هلک كناب (نادب زر ردنداروا بیعش ناد حو فسو ن دو قراط نب یسوم ندننلذح ردهدلب رب

 و اهق رب رک مت كس هبل کردیم فورعن رطع هدنز و باعس(دبا دیدم ضوم رهدنزو

 کی رلکدید هروکذ م بادار ز رایدلیا طلغ هدنف رعت رو بیط ندنآ هکرد هت ادرب داب ز

 هدنرلبواو هدنشلا یعبر وق كن دکر وک ذم بیط لواو ردم“ ' كيط نالوا لصاح ندنآدانزردیسیدکن اب دارم

 ن دوحو هرکصت دکدلیا برطضم هلا ك رګ هلیسهدایز بوتوط ینآادتا ردرت عي هح یغ وط هند

 رم * رارداذخا بوریص هلا هر واچ ر دوخاب هلیغوبق شماق ینیرارت ندنراعضوم ل وا هلکللا حش رت قرع | ۱
 )ردا عی بوروتک یتیراقن رب وق راراخته هکمرونل وار یسیدک سماکآ ورول وا هدننابای هشبحو دنه یدک. لوا |
 هاب رو مت یآ کردلوتسو ردشل وا زمدوهشم رد عضو هر هعا بول قلخ راقوق یک كس هنی |

 ۱۳ رول وا کاله ببس هسلبا كرت هنسرب رکا ورونلت وق ب ور وم“ ردق هنمامت هنسر اردن عجندنسپ رد كن ب و دی انقر |

 ردیله اج بعکن دابز ردنداعما دایز و ردیدآ هدلب رب هد رغم داپزوشعا رول وا یونعم تقوم یاود اکا قبرعت لوا |

 : لوقو داد زن الوق ع دو ردیسهج وز تکلل!دبعن دیلو سیف ن: ماظسب تو |
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 هدننزو لیعفت (ديهزلا ) روند هکلنا هلماعم هلتعالمو قفر (فیدوهرا) نیل هيلع بصیو قدرا وهو

 قفر بوبهلا نيل یا ةدنارو دور حر لاقب روند هل نسا عالم (ةدار الو هلنوکس ك واوو یصق كنار( دورال | 8

a 

e ۳ = 

 ود هد هنجاغا نیسو روند هنجاغا دوعو ردیعما رج” ولدحمار شوخ عو برکا

 لاوچ كچوک هکر دفرظ ع ور صوصح هناتسبرع دنرو رد رم هلنحاغا ی ینس رھ نا و چافا هنفد هدر راک

 : (ددنروذ)) راروشاط امرخ هلکنآرول وا یط ورم یسیراقو و عسا و یسیغاشا رارروا ندنغارپب امرخ هدنزرط
 ,هدیز ( هدنر )ل ردندار وا یدنرلا بیبش نب هاربا ن رع ندنیثدح رددآ عضومرب هدنس هداج هرصب حاج

 زهگاشم مش مز و عصام نب هللا دبع نالوا سلدنا بیطخ رددآ نصحر هدنتبالو ترک ات هدسلدنا هدننزو
 كمزا كب ی هنسسنرب هلیئوکس كناهو یصف كنار ( دهرلا ) ردندار وا یدنراا ةف اصلا یبا نن دجا نالوا

 کیت انا ت هدننزو هداعس ( ةداهرا ) ادیدش هقه* اذا ثلاثلا بابلانم ادهر "یشلا دهر لاق رد هنسانعم |
 لاق روند هب هبوبح چک نالوا كزانو مرو هزاتو رت یک لک یدوجو هدننزو هدبقع ( ةدیهرا ) روشد
 | ةدیهز انمطا لوقت روند هشآ ولدوس نالوا ندروغلو هد رخ هدیهرو ان ةصخر ةباش یا ةدنهر ةأرما |

 فش رکو تسس ( دوهرملا زز رییظعلا ةقاماب یتا اذا لجرلا دهر لاقن رد هنسانعم كلا راهظا هعطع تفاجحرپ

 |(دورا) ما یلع نیمزاحال و نیمزامریغ یا ندوه رم مهتکرت لوقت ورکص یا دوهرمآ لاق روید هبهنسآ
 | هیلطاذا ادایرواد ور هدور هدا ر لاق رد هنسانعم كلا بلط هدننز و باتک (دایرلا لو هلنوکس ك وا و ویصق كنار
 بهذ اذا لحرلا دار لاق ونال تا هطل وا و كعا دش دمآ ا کود هتناتهم دوز قلب ! ولکه وا یر دورو |

 ةلبفم تفلتخآ اذا ادار لبالا تدار لابشن ردنرابع ,ندنسفک هوا یرب هدام كنعمق ءود لبالا ا 8
 (داورا) و (ةدوارلال هبلط اذا *یشلاداترآ لاق ردهنسانعم كلعا بلط یخ دوب هدننزو لاعتفا (دایترالا لقب فو
 دور هروک هلنای هدر اصب كفلؤم *هاشاذا ادا ورو ةدوارم هد وا ر لاقن رد هنسانعم تشیشم كعد ندن اب هلعافم
 كنار ( درلا إل ردعرفتم ندنآیناعم یاس ردع وضو م هنسانعم كلبا ددرت هلتلوهس و قف ر هدنبلط كن هنسفر دارو

 ءاش ادا *یشلا دارا لا ردهنسانعم كند هدننز و هداعا (ةدا رالا و هنسانعم تششم ردعسا هکروند هکلید هلک | :

 بودیک هن ورب ههل وا هنسانعم جرلا د ردقجهلوا یباص كانمرکد لا هکرونل وا قالطا هنلا نمرکد ( کارا ل
 .(دازسملا ) و هلیعت كو” ( دارلا) رونلوا قالطا همدآ یراکدردنوک هب ورايا نوچما قم رایالتوا و نوکیا

 | لصا هکهدننزو هدام ( ةدارلا آل روند هعض وم یرلکدلبا ددرت كل راه ود هدقالت وا رد رلناکم ےسا هدننزو حارس |

 |یێراوا ك راوشموق اند هکروند هنوتاخ لوش هدننزو هناز ( ةْارلا ) و هدننزو همام ( ةد اورلاو) ردهدنار
 نوتاخ ردردصم هلناصف ( ناد ورلا )لاهتا راج ت ویب یف ةفا َوط یا ة ارو ةداوروةدار ةأرما لاق هوا روشالوط |

 (دآرا )اهن راجتویب ىلا فالتخ الا تک ا ادا اناد وز ةأرلا تدار لاق رد هنسانعمقعشالوط قوج نيرا اوشا رق |
 هدعب ردلعافیتعع لعف هک لنت ی دا دور هدناصا یسهلک دارو و یدنل وا رکذ هکرد هتسانعم دمار هللا نه لیوا

 قجهارآ همرس ندنادمرس روند هنلیمهمسسهدنن ز ورنه( د ورمل ا ار یادار لج ر لاق یدل وابلقنم هفلاواو

 نارود هدنرز وا كنآهکر ون د هنکیار ومد كند رکب وردقج هل وا قولوص هکر ون د هر ومد ندبانار ود هدن راکت او ردا

 ردرغصم ندنوب یسهلک د ور لهم ىلع یا دور ىلع شما لا ردهنسانعم ینات و لهم هلیعط كنار ( دورلا ) ردا |
 هل ات وقفر یشیارب ردراردصم مدن و جرم 6 ورلار) و هدننز و کم (داورلا) و هلک زه (داورالا) |

 (ءادورلا را و ( دورا ل قفر اذا ادو صو ادو مو اداوراریسلاق دورا لاه ردهنسانعم قم وط هج هتسهآ |

 ردم نددا ورا ك راضعبوب و ردشلعا راصتقا هدا روب فل ؤم × رد هنسانعم ت تلوهسوقفرهدرلنو ( هید ورا )وا

 یم لک ور سپ رد هنانعم یو لهم هی ههو دار هک ءهک دور هرزوا روک ذم هج واریز ردلکد مالمیراهد

 .لاش والهم یا ادب ور لاق و قفر یلعیا هيد ور وءاد ورواد ور یشم لاق ردکع د هجشاوب و هګ اي رد رغصم ندنآ
 ینعب رول وا لخ اد باطخ فاک هسرول وا هنسانعم ما یتعب لعفا یس هک دی ور وبشاو هلهما یا ار كد ورا
 .رولوا ما لعف مسا یرب ردلمعتسم ءرزوا هجو تردوب و رولوا لخاد باطخ فاک هسیا رول وا ما لعف یا |

 لا رول وا ناو لاج (تلا) ادب ور ارس اوراس لاق رول وا عفا و تفص ( ینا را هلهما یا ارع دور ۳
 ردصم ( عبار ) ردشفلف لاج ندنفیدل وا یتحالص مع وآ تفص هلغل وا لصتم ه هف رعم هدار وب اد ور موقلا راس

 | یتنک دورو ینوک دیورو یناک دورو نکد ور ةبطاضم و کد ور لا و ةفاضالاب ورع دیور لاش رول وآ|

 , لصم (ینیصلا نور ردیدآ هلګر هددنف رعس هلرعص كنا( درا :امال رد ردصلاب فص وهدارو دور ردندنسانعم |



UY سم 

 قم هدرپرب و همانا اذا ا لاق ردهنسانعم قو وا لب مسکن( داقرالا لک اندق رم نم

 هات (نادنرا ) هبماقا اذا ناکا دقرا لاش ردنوجا تروریص یسهزمش لصالای رونلوا لامعتسا

 و هلتعرس هدشنز و دادمزا ( دادفرالا روند هقمار صص بوبقاق هنوا یرب هلتراطسش نشان ندطاشن و

 دا نالوا كالا و تسج هدنطاصمو روما هدننزو یزعمم (یدقرلا) عرسا اذا لجرلادقرا لاقت ردهنسانعم |

 مو مه یلوقلاو هداروب ردهدننزو یلعفم ندروک ذم دادقراو وهروماق عرسبناکاذا یدقرم لج رلاقتروشد |

 3 زیجما لوق ىلع رونل وا ریبعتی نا ورخ مخ هکزوناډ هنوک لو هدننزونوعام((دوقارا) ردشمرا و هوقو ا

 زدوه و الخ دوقار یدنع لوقت رول وا ولنراق یسیراقوب کروند هنعول نالوا و وسو یرویس یسیغاشا
 تا ما یدلیا ناب ییلصا ن 5۹ یدد ردزعم یو اغرهوجب کر ,د ح راش * راقلاب هلخاد عيسي لفسالا لیوط وا |
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 3 EFE ERA ةلتېساتمۇب سا

 . از لبعفت 6 ايوا )مان ةرنشع ردق یلارح.نمةدقر نیاصا لقت رول نا بویطا كر

 (دق ۱ )و هدننز و با غ((داق را ردو وای یبکار هکر دج هل وا یس شا تحار | رهاظرون دهشی وروانوکر صوصخ |
 وکر جم را و ءالادکر لاقب رد هنسانعم مارآ و نوکس قمر وطه دن ز و د وعق (د وکر ال ردندیماسا هدنن زو بحاص

 ول وا زانا تکرح هکر دلمعنس هنسانعم یقلوا ربارب سب یراهفک وزارت و تبثو نکس اذا لوالا بابلانم |

 و باص( دامراا ی المیا دوکر ةنفج لاق رونل وا قالطا هغانچ ولطب وط و عطقن ال واهنبل ماداذا دوکر |
 رالا) هنسانعمتسک اخروند هنلوکشنآ دنزو مرا (دمرالا)و یک ادوار (!ددزا) و ۱

 |ودمرا وهف دامرلانول ف ناکاذا عبا رلا بابل نمادمر "یشلادمرلاه روند هیش نالاواهدنکن رالوکهدننزو

 دم اهدنن زو ءا رح (ءادمرلا) ردفص وندینآدم ررون د همدآ ن ای رغآ یزوک و رکذیساکرول وادیک ات هنظ | |

 اطا هکنس یرویس هلی كنا ر (دمرلا )نو هغ یدل وا نول لا یدامررونل وا قالطا هنشوقه ود یتعپ هب هماعن و |
 5 هنظفلدامر یکدمرا هدننزو ددنح(دىدمرلا )و هدننزو مهرد (ددمرلا ]و هدننزو ج ریز( ددمرلا ) |

 رک یا ددمروددمرو دمرا دامر لاش رول وا كم د ثللاه هلغغل وا ذخا تیفص و یانعم نددامر دوخاب

 دا لج را دمرا لاقم ردسک بارتاو و ردهنسانعم قلوا ادکو رق هل رسک كنهزمه (دامزالا) تلاه وا ادج |
 :یشیدو مشا ومتکله واولحا|ذاموقلادم را لاق رد هنسانعمقل وال الهیرازاوط هلقلواراچ ود هغلتف و ۱

 انعم قم ضآ نیز وک كنهسک ر وتعرضا اذا ةقانلاتدمرا لاق ردهنساتعم قلو اولد وس یس ۴ جاتنلالبق

 )البق یس هغ هل راوط دوب هدنن زو لیعفت (دیمزلا) ءادم راهلعج یا هنیعهللادم را لاق زد واب شینادمز

 وا رفتم هلقمروط قوج هدننزو فنك( دمرلا )ل تعرضا اذا ةقانلا تدمر لا ردهنسانعم قلوا یلدوس
 اهر هنیع تدمر لاق رد هنسانعم قعضآز وکه لنیتکف (دم را نجنآ یادمر ءاملاق رون ده وص |

 ردغلباوب نکل ردهنسانعمدمر هدننو رارجا (دادمرالا]) هنیع تجاه اذا لجرلادمر لاق و تجاه ادا |
 ۱م هتسآ ز هدنزو رغ (دمرلا)ل و (دمراا)ل و هدنزو دعس ( دمرا )ل ادادمرا هنیعتدمرا و لج رلادمرا | 1

 7 د یکیا (ءادم را ون ال وهدنزودعس (دمرلاونل رول وا فص و ه هرم وهنیع ردءادمر شنؤم روند ه یثک

 سا هدننز و هداعس ( ةدامرلا ال و هدننز و دعس 6 دمرلا) ردندنس هلسف یلپ ردنداعصا "یولبلا ءادمرلاوا و
 نم تکله اذا یتاشلا بابلانم ادمر منغلا تدمر لا ردهنسانعم قلوا كاله یعسف یثاومو "باودو
 ۱ ]نم لاومالا و سانلا هيف تکه هنع هللا یضر رع ماف ةدامرلا ماع هنمو رایدل وا یک لوک هکایوکم يقص وا

 ِ ( :دامرا 2 راج ضام یادم رم لجر لاقب رون د همدآ یراج وذفان والشباهدلاعا وروما هدننزو عش «دئمرلا)

 3 ق هدبلح و ردهدلب ر هد هرصب هلا هکمو ردیدآ عضوم ررپ هدنیمز برغمو نیطسلف و هدنم هدننز و هاه |

 ]  (نادامرا ردیدآهدلبرپ مدنی هبردنکسا هلا هقرب و لب دوخاب ه رب هدروباسینو هب رق هدنساضق منو هلو | ۱

 ۱ یون قالطا هثیش ریحان ثالمروف وار هدننزو ناف ةرسک ( ناتح ةدمر ) ردعضومرب هلیصف كنار |

 او ونو یصت كنار (دن را هتح دعب حریف هفت ما كندي هب ثادنا الا مهنم قبر یا ناسنح ةدمرالا وکر ام



 موق لا ر یک مداخ و مدخ رولوا عجب ندنظف دغار لنبتصق دغر و عسناو ب تاط اذا ۱00 مارا ببلانم ۱

 هکر دهتسانعم ققار بیسم هدقالتوا هب یشاوم هل رسک كنهزم ( داغرالا ) دغر شبع ووذ یا دغر ءاسنو دغر |

 قا واهرزوا هافرو بصخ مدآرب واهموس واه وکر ت اذا مهشاوم اودغ را لاق هزکب ویلت وارسدوخ یکیکیدنکب |
 نوا بودانیق یدوس هکروند هنحالو دوس هدنن زو هدیقع ( ةدیغ را )اوبصخا اذا مولا دغرا لاق ردهنسانعم
 همدآ نیغراط لوسش ردلعاف مسا ندنظفل دادیغرا هلیدیدشت تلاد و یم كيم < داغرلا ) رول وا بت هلغلاچ |

 زونه یتلع هکروند ه هتسخ لوش و كيج ال نابضغ یا داغرم وه لاق هل وا نمر و باوج ندنبضغ هکروند
 لاق + ةعضعض هبفو دهح مل ناکاذا داغرم ضبرم لاق هلوا ادب هلص راص هدندوجو نکل بویل وا دتشم كب |

 "داف مو ةعضعضو ةف واسس هیفیرت تنافعجولاهادب یذلاوهو داغ مم وهف لج را داغرالاشرضنلا لاق ح راشلآ

 لاقب رول وا یاب یتلقشوب واو یم هزایخ ز ونه هکر وند ه هسیکش !وا راد نیزمنکططا افیتسا نسوق وا یک کرک
eبول وا هرزوا ددرت و كش هدنرببدن و ۍأر نوجا صوصخرب هکرونذ ه هک لّوشوما رکض هم اذا دارم  

 كلذکه ردصب فیک ی ردال هنر یف كاش یاداغرم لجر لا هلوا زا یکجا تکرح ولرد هنو یأر هنوک
 ءادیعر (ءادیغرا )یدنلوا رکذ هکرددادیغرا یردصم روند داغ رم هئیش نالوا ناشیرب و طاح و های روش ره
 تعسووهافرهلسهدایز ردلالعفا ندروکذ مدغرهدننز و رارعشقا (دادلغ رالالیدنلوارکذد هکر دیفدا رم وهدننز وا
 هلی وکس كنافو یرسک كنار (دفرلا  ةغلابم هشیع دغر اذا لجرلا دلغرا لا ردهنسانعم قلوا هرزوا شاعم مآ

 كنافو یصق كنار (دفرلا ) ةلصلا و ءاطعلا یا دفرلا مظعوه لاقب روند ههززاج و هلصو هششح و ًاطع ردع ق
 هدف ر قیرههدر كجه د یدلیاتاف و نالفراب عو ردتغل هد هل رسک كنار روند هنهساکو لتعس و و كو هلی کیت ۱

 دفرو ردهانک ندکعد یدل وا للاخ ندناځ ید رارد خد هتنفح تشفک و هاط و تنرفص داع و هکهت

 هنا یتالاب كرا وط دفروهاطعا اذا یناثلا بابلا نه ادفر هدف رلاش هنسانعم كمر و هیطع رول وا ردصم هلی كنار _
 ردهنسانعم كا مدراب هل رسک ك نزم € داف رالا ) ةدافر اهفاك | ىف لعجاذا ةبادللدف ر لاقى رد هنسانعم قموق هداقر ا

 لاقت ردهنسانعم قموق هدافر هننالاب را وط و هاطعا اذا هدفرا لاق ردهنسانعم كمرپ و هنسن و هناعا اذا هدف را لاق |
 هکر ون د هثیش یک هک یراکدند مرک نالوا هدنربا تآ هللرسک كنار ( ةدافرلا )ل ةدافر اهل لعج اذا ةبادلل دفرا |

 شدرف هدنیلهاج نامزو روند ههر واچ یرافدراص هراب و نوجمآ نوسمروس یتترصرعراردا عضو ةنتلا رع

 بییز ولالغ هلکنا ب ودنا جارخا لام رادقهررب عسولاردقب ندنرانبب هنسرم هکر وند هب هناف راع نالواعقا و هد
 رونل وا قالطا هنارف هلا هج د هلیسهین هشت ( نادفارلا ۸ یدیارار دا ماعطاهدند ورو جاج وايهم ن وچ اج اج و ازش ق
 لاقت ردمزاتسم یدفر بلج ردهنسانعم كلا راکو بسک هدننز و لاعتفا( دافترالا) نوچ راقدل وا ضیفلا رک

 هدننز ولعافت ( دفارتلا ل هناعتسا اذا هدف رسا لاقت ردهنسانعم كمسلا مدراب ( دافسالا ) هبسنک | اذا لالادفترا ق

 ردهنسانع قلول وا یمدآرب هدننزو لیعفت ( دیفرتلا )او واعت اذا | ودفارت لاق ردهنسانعم قعش مد راب هل ر یر |
 (دیفارلا) ردعسا یک نیتمت روند هشب وروب عونرب هیبش هکلب ینعی ههل وره دیف رنو همظع و هد وس اذا هدفر لاق
 (دوفرا لاهنبل عطقن ال تناک اذا ديفا رم ةاش لاق رونل وا قالطا هرلنوبق نایل وا مطقنمزکر هیرلد وس هلیصف ك |

 دوفر قان لاق رونل وا قالطا ه هان نالوا رردل وط یغانچ كوي یدوس هدغاصرب زدلغاف نع هرو

 هدشزوةزج (ةدفرلا را ردسنجرب ندنسهقشاط شبح هدنزو هلف را ( هدفرا ون زا ةدحا و ةبلحم دفرلاءال# یا | ۱

 | رردتاریبهلا 4 هریبهلا ۱۲ هکدتن راربد تادیفرلا هکرد هلسق كجوکرب هدننز وهسهج (هديفر زا رد وص ر هدف

 هاشخانانل و اعض وهتب فقس (دفاورلا ) ردندلاح ر "یماساهدنز ورهظمدف رم و هدننز ورز (دیفر ژو( دفار زا

 ردهنسانعمقم و وا هدننز و دوعق (دوق رلا) و هلیم كنار ( داقرلا ) و هلبن وکس كفاقو ىح كنار < دقرلا ل روند |
 دوقرو دقرو ردص وصخ هنسوش وا ده دافر نکل ماناذا لوالا باسلانم اداقرو ادقر لج رادقر لاه|
 (دنراو هلبكنار (دوقرلا) رونل وا مطق یراشاط نمرکدندنآ هکر دندآ غاط ر هد دابهدننز ودعسدقر و ردع| |

 هدنن زو روفعب (د وق ربل ا ماب یا دقرو دوقر م وق و دقان لج ر لاق رد هنسانعم ځان هکر دیعج كدقار هدننز و مکر 5

 برش هکر ونده وراد مّونم هدننز و نسحم (دقرلا) اریشکدق ر ناک اذا دوقر لجر لاق روند ه هسک جوش وا |
 زود هکهنسانعمهارهاشر ون د لو قجا وه راشدقر ءا ودیا ادق رم بیبطلا هل وان لاقنرول وا رد و وا یتدا لوا و
 بوتای ردناکم مسا هدننزودعقم ( دقرلا ) رول وا روب وا ندنتحارتسا یک ار بودیک تحار هباد هلغل وا فیطا و |

 انبنم انلی وای یاهو هنمو ح راشلا لاق + ردهلبسانموب قالطا ءرازع هنسانعم مصضم روند هرب چه و وا ِ

 ست 2222-2727222 ____________ ع ع...

۱ 



 ی هلوقف نایدد هدا روند هناکم وتو و لوش هدننزو حاتفم ( داصرلا  هنأفاکاذا ارشوا
 دص  تلآ هکابوک ةغلابم ردناکم صوصخ هدصر داصرم هکیدید هدریاسپ فلؤم + رارد هزوک ییعشد

 | یا هک داص رلابل كنار نا 9 یلاعت لاقاک رول وا هغلابم داصمو ردندلسقو یجدتاقیمو راعضم ردشغ وا
 دیص نالسرا هدننز و هعرج (ةدص رلا) نا وعلا و ناعطلاک ةغلابمةغيص نوکینا زوج و دصرلا هيف بقري یذلا

 اشموکو ندجوت هکر وند هن هقلح نالوا هدنغاب ملق و هنسانعم هيز رونل وا قالطا هروقچ نالیزاق نوجما كما
 ی ل وا رکذ هک رد ردصم هلنیتحف (دص ربا روند هروممب یلقناغاص نغای ندر هدننز و هزج (ةدص را ) رول وا

 | دصرو نودصار یادص ر موق لاق ردسکمداخ و مدخ و سراح و سرح و و هنسانعم نودصار رول واټ وو
 رادقر دن هکر ونده لوش هدننزو هنسح (ةدص رل ا) رواکداص را یعج روند ریاچ هج زآو هرومغب هجا
 ل اکا هکروندءرب لوشهدص رم ضعبلادنع و الکی ادص ر نم "یشابم ناکاذا ةدص رم ضرا لاق هلوا رباچ
 وی كنار در تبث نال ین و ترطم تناک اذا ةدص رم ضرا لاقب هل وا لومًأام كم ریاچ هدنآ هلقغنا

 وا یرب یرب یعاتم ER كن ەچ داض و ىح كنار (دضرلا )ر دیدآ هب رق رب هدنع هلب رسک كنهددشم

 , ندن آ هدننزو لاعتفا ( داضترالا إ) هدئر اذا لوالا بابلانم ادضر عاتملا دضر لاق ردهنسانعم كلا

 ل وکه کروند هت وص نالوا عوجم نداح» هلوکس كنیع و یصتق كنار (دع ال دضت اف هدض ر لا
 ۱ اروک ردرومأآم هکلبا قوس یی هکردیعما هتشرفرب دعر لوق ىلع هنسانعم باحصساا توص رونلوا بت

 بوروس یهود هلنامت و ءادح هسک نروس هود هتان نعي یداح هکهتن ردا قوس هرومأم عضوم باح
 لمم ال روک لوک رول وا رو نم شما یخ وات قلا فی مک ,دحراش» ررونوک

 ددم هلا ددش دیع و یتالف دز راب عو تاص اذا لوالاو ثلاثلا بابلا نم ادعر باصسلا دعر لا هنسانعم

 هد یدل وا شيارآ رب هلن زو بيز نوناخ نالف و رون وا لامعتسا ان رام هنس هلک قرب و و ردرا و یریبعت
 سکه هدکد هدلروک لوک بوفاج كش اندام هنسانعم تزتو تنسحب راربد تقر و دنالف تدعر

 زا تن فلص هنمو» لثلا هنمو روند هب هاج ی هدلروک ( ةدعارلا ) ردیبم هنس هظحالم قلوا
 ف تلف هلنیتصف فلص ردندلاثماو و ردشلنا رکد هلیناونع فلص بر هدنسهدام فلص ینو فلؤم

 رونل وا برض هدنتحلیخ نایل وا یتعفنموریخ الصا نکل بول وا نزفال كب یتعی راثکم هلغل وا هنسانعم

 یدنک ها دیع و ییهسکرب هل رمسک كن زمه (دامرالا ) ردشلنا نايب ید برمضم یکیا هدروبرم عضوم

 حک ردکمروشود ۵ :وروقهد وا 6 هنسانعم ق رو e و رجزو فنع تفت + قف روق |

 ققروق هلاه (ةددع او هل رک كنار (دندع را لابنم یا دعم بیتک لاقت روند هننغی موق نالوا
 لا ورا قالطا ه ه وبح ك زان و هزات ور / ید و نابج یا ةدددعر ود دعر لجر لاق رونل وا قالطا

 :زو ناک( داعرا ) ذولافلا یا دیدع را انمعطا لوقت رونل وا قالطا ه هذولاب و ةصخر یا ةدیدعر و دیدعر
 دل وا یربد قلاب لوا راشاب هکمهرئد بوشی وا تعاسرد ىلا هسلیا اا مدار نق هکر دیسا قلاب عونر

 ز روند ءراهناد هناکی نالی I دیوار رد هتک رک دوس یر و

 وند هلیاس مربم هلیسهیب لعاف مسا ( ددعرلا ) ردیدآ هقانرب هدننز و لج رفس ( ددوع را )یک قومرقو هو
 ءاح رد زاوآ ف لیلص ردهانکندلتقو برح (لیلصلاو در تاذ)لالف فحل یا ددع رخ راش

 ٤ | ك مەرد هدننزولعفت (دعنلا) رونلوایالطا ههبهاد و تفآ (دعا وراتاذ) برطا یا لیلصلا و دعرلا تاذب

 3 | حق (دخرا ) و هلی وکس كن ەم نیغ و ىح كنار (دغرلا ) تجرجرت اذا ةيلالا تدعرت لاش ردهنسانعم

 ] هلنینصت دغرو ةببط ةعساو یا دغرو دغر ةشيع لاق روند هکلرد نالوا هرزوا تعس وو هافرو تلوهس
 هداف روادخر دغرو هشپع دغر لقب هنسانعم قالوا هرزوا تعسوومافرثارید ردرازدصم هدننزو هدام هداغرو |
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 رونل وا بیعت قوا هرم هکر وند هجاغا یراق ناز وا یروق را هنتب راجافا فرص کانال را هدنکو ا تنسهلوقس

 لاش روند هزکد ق وج یس هغلاط وقبش یا دملج ر لاق رونندهمدآتسرپ توهش هلیس هی لعاف مما (درلاو

 تب لوق ىلع یکلئکر |ییعب تب و ع و نابصضغ یا دم لا ید بک نشراتو جور د ص رګ

 | ندقروتو هدرب شاب و ةبرغلا وا ةبؤزعلا لیوطلا یا درملجر لار وند همدآشل وا یداقم هدندم تددیرفسو

 ی e در ةقان N A VS "اتم

 a N در ناب روند هود تلکزا نالوا شغل رغآ 1

 .ددرلاجر لاق روند هرامدآ نیکرچ هدننزو قنع ( ددرلا آل روند همدآ شماز وا ی دوخاب یبوزع دو

 | با لاقب روند هدولب شوب شقآ یرومشب هدننزوریما ( دیدرلا ) یک د دص و ددص رددندر یدرف حابق یا

 ۱ "یشلا هدا لاق رد هنسانعم كمهتسا یتسغل وا در ورک كنهسفرپ ندهسکرب (دادزنسالا) هّوام قیرهیا ددر 3

 هلتسن اک | هربج رههدء) ر ودعا لداتس وا ىج راصققیج قیربق نعد ربح ر هدننز وناتک داد رال هدر هلأسو هبلطاذا

 ! بولو لو یغوط هدننز وداسف (داشرلا و هلنرتصف (دشر الو هلیعض كنار (دش را ردشفل وا قالطا یدا3ر

 ااو ماداشروادشروادشردشرو لجرلادشر لاق نوسل وا یونعم رک و یسح ك زکر د هنسانعم كلتا لولس

 | ردىتهج یونعم هکر د هنسانعم قمل وا ےقتسم هل تهج تبث و بلصت هدقح قیرط دشر و یدتها اذا عنازلاو لولا

 دشر ( داشرتسالا ) هيف بلصت عم قلا قیرط ىلع ةماقتسالا یا دشرلا ىلع نالف لا ردند هیعرش تاقالطا
 تباده و دشر داشرسا و ردهنسانعم یالث لاعفتسا هدارون دشر عع لحراا دش فضا الت ردهنسانعم زا ا

 هل و داشرو دشر ردعما هدنزو یزج ( یدش را ) دشرلا بلط اذا لحرلا دشرسا لاق ردهنسانعم كلتا بلط

 €( دشرلا ) هاده یا یلاعت هللا هدشرا لاقت ردهنسانعم كمرسوک لو یضوط هل رسک كنهزمه ( داشرالا ) روند

 ردقتلا نسح هدنسهردقم روماو مچ هلو یرغوط هکردهنسانعم دشره ردند هیهلا تافص ءامسا هدننزو ریما

 دش هل وا هنسانعم دش ره هداروب ردق اعق هرب دقت نسح یذلا و طارصلا ءاوس یا یداهلا دیشرلا هللا و ردکعد

 ردف ورعم ماعطرب هلتبسن یاب ( هبدیشرلا) ردیعما لجرر و ر ددا هبصق رب هدن رق هب ردنکسا دیشرو ردلعفم یتعع ۱

 لا زر کد یسا ولح ناتکالاح هکردتج هوا یساولح هتشر هکرونبد هتشراک | هدیسراف ردروسنم هدیشر نوزاه

 و تام هلرصف كم ( دشارلا ال رد وسنم هنومأم یلغوا یس اولح هناومام 621

 | دصاقم یا دشارلا یلا ید وه لاشه هدننز و دصقم رددشم یدرفم ردرالو یرغوط نالوا لصوم هب ولطم

 ردکعد تال هدا نهار دیا هيز ردا معتم هنسانعم تال هدازلالح کو یڪف كنار ( ةدشرلا )ىق ۱

 (دشارر) و ردیسهنک نءهزاف (دشار ما ) ردکعد هدازلالح هدشر نا سپ ةينز ذض ةدشرا دل و نالفل دلو لات

 | نابصم(نادشر)ف و هدننز و لبج (دشر)ل و هدنن ز وریبز (دیشرر) و هدنن ز ورپما (دیشر)وءدنز و
 | (ةداشرلار) ردندلاحر "یماساهدننزو رهظم (دشرما) و هدننز و دعقم (دشرم) و هدننز و باص (داش رال وهات زو

 یسنج عج رونا وا ریبعت لهآ هکر وند هشاط نردل وط یواو هنسانعم هرگص روند هن ایق هدننز و ها“

 هلغا وا هنسانعم نامرح هدننز و لوق فرحو ردیمم هرت هکردیعا فرح هلیصف كنار (داشرلا بحا) ردداشر
 كنار ( نادشرون إل ردهبرقر هدنساضق دادفب ( ی دشارلا ) یک هزافم و لس رایدلیا ق ةالطا داشرلا بح الاف |

 | یراترضح مالسلا و ةولصلا هيلع مانا رخف هلغلوا ای هللا نایغ ون امذقم ردیعما نطب رب هل سمک و یصق
 | هدننزو دصق ( دصرا  ریدروب قالطا نادشرونب نوا قلوا لکاشم و یکاح هنظفل نایغ و ریبغت ال افت

 لوالا بابلا نم ادص رو ادص ر هدصر لاق ردهنسانعم كمتزوکب ودیا رظن ےحطم یبهنسنرپ هلنیتف (دصرا) و |

 ردلعاف سا ( دصا را إل هدصر قم هدصرت لاق رد هنسانعم دصر هدنن زو لعفت (دضرلا ) هبق و اذا

 اقلطم هدننزو نیما ( دیصرلا ) نوچ کیدتزوک ىع بوبارص هرزوا راکش رول وا قالطا هنالسرا دصارو |

 یاس هکروند ه هقان لوس هدنز و نام يدوخ )بم ههرو نم ةقالع رونلوا قالطا هروناح یک رب

 تن دوص ر ةقا لاش هل وا ر عا هدو بود هزوک. یتسل وا لیت ون آلا ثکم زد هما وص رو ۲

 | لامتسا ەنسانعم قلق هدمآ هنر نوجا هس کر ب هلن سک كتهزم ^ (داص رالا) یه برشتلاهرغ برش دص رت

 هلکلوا و هلهتددعا اذا هل هتدص را لوقت ردا عض و هشرطرب قجهلبق بفرتم ک ایی هنسن لوا هکایوک رونل وا | 2
| 
 اربخ هل تدص را لوقت ردندنلسفهروک ذم ةقالع دوب رونل وا لامعتسا دنسانعم كلمنا تافاکم و ضوع هلکلک دوخار
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 الو ول واردصم هنر وتفمضیا ام نوقبطبامادثر ءاملا لع انکر لاقت ر وتد هلال ةفعض هلن

 نعم قل واقنال و خدو هل رک ن هز« ( راث الا ) ردک ادا عبا رلا بابلا نماد رءالادئر لا هنسانعم قم وا

 : هک نازاتییوقو ادنر اوراصاذا موقلادثرا لاقب رد هنسانعمقلوا معقمهدربرب تعاججرب و دنر یتعع ءالادئرا لاق |

 رو وند دمدآ | رک دننز و دعقم ( دئرلا ) یژلل اغلب یادئرا یتح نالف رفتحا لاقب رد هنسانعم كمشربا هغاربط كانمن ۱

 3 و عنع (دنرل ردشمروس تنطلس هنس زوبشلا هکردیعما كن ر ندنم لولم و ردیدآلجررب و روند هنالسرا و
 نوم ا ران دف وخ رکو ندق وغوص لرکر دهنسانعمكمه راد هلن وکس كيج و یصق كنار ( دجرا) ردیعمآ یدا ورب ۱

 [] ادیجر دج ر لاقت ردهنسانعم دج رهدنز ولیعفت ( دیجزتلا ال شعترا اذا لوهحا ءان ىلع ادجر لجرلادجر لاقت
 ل جرلادج رالاق رد هنسانعم قم ؟وط همت راد یمدآرب ب هب رسک ك ن هزم ( داجرالا ال دجر ین كلذكل وهحآ ءان ىلع

 ی داجر وه لاق روند همدآ نایشاط یدمد نیک | هس ر نمرخهدنن زو ناتک داحرلا زا دعرایا لوهحایع

 لا دجر لاقت زد هنسانعمقچشاط هن رب نمرخ یتیرادمدنیک | نالبجتهدنن زو باتک داجرلا ) ردسلایلا لبنسلا ۱
 ا هدرلدضسن کا و هلیصق كواوو كنار( ةدوخرا و ردسبلا ىلا لبنسلالقناذا لوالا بابلانم اداحر

 سو و هافرو بصخ قالو و قلزوجا و ردهنسانعم تموعن و نیل ثالرت و هزات و قلقشمو ردط وبضم هلیعط
 یا دوخر مالغلاق روند ه وب ك زال ند وم رن یراکیکو لناح ولتاهدننز و بدرا ( دوخ را رد هنسانعمشیع
 ودرلاو )هل يع كنار و كي” ( درلا) و هل ددشن لاد و یصق كنار( درا ) هلاه ردهذوخ رینن ۇم نیم ماظعلا
 رلاش ردهنسانعمكمردن ودوریک هدننز وینیلخ و یبیطخ (یدد را ) و قر هلوا ردصمیک فولح و لوقع»
 (دادرلا و ) هدنن ز و باح” ( دادرلا ) ههج و نع نعي هف رصاذال والا بابلانم یددروادودمو اد مو

 اب دانالف "دروهسلیآلوبقندنآ ی هنسنلواراربد *"یشلاهیلع دررلبعوروندهکمردن ود وریکر درلعمآندنآهدننز و

 ریادر ۶ یه لاقت رد ردنضلاب فصو هکروتلوا قالطا هیشزتک و وتوک درو هسلیا هی هدنلعفد وخاب هدنل وق

 رهر وچ وربک یفورح هکایوک بویمهدنا ادا هلتقالط و تسالس یعالک هکر وند هفلنقت وط نال وا هدناسل و

 وایک و هنسانعم یس وم راردناشارت شاب هکروئل واالطاهب هزتسا ( ةدودرملا لةسبحیا در هلال لاقت
 اجو رونل وا قالطا هده قاج سی ردشلوا دراو هدنناوئع هد ود رم هلغل وا ٹن ۇم یس وم نوچبدنل وادرا

 أما لاق نویغیدنل وا عاحرا هنسهناخ یردب رونل وا قالطاهلوناخ شلرب وقالطهد ود مم ورديف رحم
 قالطاهن داع كيش ر هل رسک كنار ( دراا )رو د هنوناخ هقلطم ی دو هدننز ویج("یدرلا ) ةقلطم یا

 و غفدو در داعلوا ییژداوح و ییضراوع كنسردنکد وخاب نوچنکیدنا 2 دری رهظ کا رداداقعا کا

 < جوی لاقب ردمزاتسم قید ود رم هکر د هنسانعم ع تالننکرح لق كنار( ةدرلا لەداعىا هدروه لاق

 یا ةدرلا لها اولتق لاق رک ذیساکر وند هکلدن رم ردمسا ندنظفلدادترا هلی رسک كنار ( ةد رلا )ةى ا
 ج ر كن دوس نالنکچ امدقم هکروند هنسل وط هلاد وس یسهم هجدقا ند نمر وغ وطال را وط هدرو نیدلانع

 : :ازوا هک ابوکر وند هغلقصاب و قلقچاق یخ وط یرجا تعب كلو ریکن ال وا هدکک | یتمپ هدنقذ هدر و ردنرابع
 )وا قالطا هادص ندا سکع وریک ندغاط و سعاقتیا ةدر هنقذ ف لاق ردشلاق بودا تعج ر نکیا

 !| تب رش لاق رونلوا یالطا هن اا وص هدادبن  یجکیآ كلاود و هادص ىلا هدر تیما لف
 ر ردیئالث و و ردنرابع ندکلیارا کت ا در تژک هکر دهنسانعم دید رت هلبهف كنات ( دادرتلا )اللعىاةدر
 ددرلا)ل رد وصاریثکت ردراردصم ندیالث کن وو ایعوو ىو لاوص و داکرتوبفا م دد زیا ادا درت هدر
 دادنرالا))راب احیا دد رم لجر لاقیرونل وا قالطا همدآ شل وا ناد رکر س وناریحهدص وصخ رب هدننزو مظعم
 رک هک هنن ود انن و هدر هل رسک كنار عجراذا هرثا ىلع "دنرا لاق ردهنسانعم كم ود و نیک هد زو لاععتفا

 وجر هرفکه در نکل ردهنسانعم كم ودوریکندلو یکیدلک دادنرا و هدر هکیدند هدر اصب فل وم × یدنل وا

 "3 رالاش و عجراذا هقرط نع دنرا لاق و هولتقاف ةدرلا لها نم وه لاش ردلمتسم قرولوا عا دادنراو
 1 ىلا دار لاق ردهنسانعم كلا عاجرا و در ورک هرزواهسک رب ییهتسنر هدنزو هلعافم ( ةدارلا) هند نع

 # هلغلوا عفان كب کای وک ردلهعتسم هنسانعم عفنا ردلضفت لعفا هکهنیتعف ( 7 درالا )هيلع هدر اذا ةدارم هیلع

 : 3 هلّدرا "یشلاش ردفرصتم ند وب یک ب حا و و ردنا ذخا بودا در ورک ی م ودنکی رخادعبةرع

 ۱ ال یا ةد مالو هيف ها راللاق ردلهعتسم هنسسانعمتعفنم و هداف هلي كنارو كي( ةدرلا )و( ةدارا)

 7 و هع هدارو عبرا یا درلاو درا هک ذی لاو كمال یاا اه "درام سس لق |



 و ملا را لصف ]م هتبلط یلعهتنعا اذا هتیلطا لومتاک اذه وخ راشلا لا + هلهادایذ یلعهتنعا اذاانالف تدذا |

 "نسلا ف یترق و ییرتیا یر اذه لوقت هنسانعم برت روند هشادشاب هل وکس كنهزمش ویرسک كنار ( دأرلا )
 لرار (ندآرا )لو < دأرلا او راد ناقیج ندسد حاغاو قیضلایاد رلاقعقو لاقت ردهنسانعم قلراط و

 ۱ ه ه وب رلدو هزات ها هزمش لیهست ( ةدأرلا لو هدننز و هروبص ( ةدورا ) و هلیئوکس كرءهزمه و یعط و یصق
 .دژر ورون د هند كنکیککچ هدننز ودعسدآر وةنسح ةباشیا ةدأروةد ور و ةدأرو دورو دأرةيراج لاق روند

 هدنسندامدآ و ردن رابع ندکلیا تکرح و لع هلتل وهسو قفروقأت هدشیا رب کند ما ەدۇت هلک كنار ۳ 3

 (دأترالالو هدننزو لعفت ( دالا 3 رده انعم وب یجد دور هلبا وا و هکدنب ةدؤنلا یا دو رلاب كبلع لاش ردو ر 1

 هندتهااذادأترا و مالغلا دآرت لاقى ردهنسانعم كمهرتد ردردیک هذولابندنکلکزان یندب كب وبحهدننزولاعتفا

 | الاعشو انیم تلیامتیاتب رطضا اذا را تدآرت لاش رد هنسانعم كم“ از راپچ قراین وا هل وص هغاص لی دآرتو همت
 جان زات وةدعر هنذخاف ماق اذا دیزدآرت لاق ردهنسانعم قمقلاق كره هرتدندنرب یشان ندفعضدوخاب ندکلریوا

 دارت لاق ردهنسانعم قلرو نوی و لیذت و ًیفتاذا نصغلا دارت لاق رد هنسانعمكلک 1 بودیانالیم هفرط ره لاو
 رذدزنابز جد هللبهست كن هزه و هدننزو دعس( یع لادا ر ال و هدننزو دا (یص تلا ار ) یوتلا اداقنعلا ق

 هدا رو هدأرو ىح لا ار هتیقل لوقت ر ونل وا ریپعت قلش وف ابق هکر وند هننق و یعافت را عی هنعافت را كنتق و قلش وق
 ردت رابع ندنتقویطاسنا كن وضو یعافت را كسعش هدنل وا سجخ كران یحطلادأز هکیددهدساساهعافتراتقو یا |

 :دآرو ردبلاغقلوآ یتق و قلشوق جک هر وک کو سپ ردذوخأم ندنسانعم هدر هی راحو وزار د ج دراہنلا تباشاک او |
 ضرالاهذهدآریتبجا لوقت ردشش وا هیبشت هه زات نال وا یوم ی اب وکه کر دیس وا یلاخ ندنسهلوقم تاب ر ض وال

 ه ماقااذا لوالا بابلانم ادور ناکلابد ر لاق ردهنسانعم قل وا ےقم هدر رب هدننزودوعق (دوب را )اه اخ یا |

 (دنرلاهدننزودبعردکر کی ل وادب ر یردصم هدنوب | رهاظ هسیحاذاهدب ر لاق ردهنسانعم كلنا تب وى
 تل آسا هلغغلوا رابتعا سبح تلآو سباح یس هدنک هک بوک :ردلحم قج هل وا ننبح کرد هتسانعم بک

 ا هدهرصب و هنسانعم ن رج رونلوا قالطا هر قجهد روق بورس ییامرخ درو ردشلک هدننزو ق
 بانج لر ونک هکردکت :ز لۈك ى تارق دا رم ر ۈن دەك تر قالب لئ امهزو هلبنوکس كناب و یعض كنار ةد را ل ۱

 راریجا ( دادی الا ) وهدننز و رارجا (دادیرالا ةربفلا لا نول یا ةدبر هب لاقت روش واریبعتز وب قتمارق ردا
 9 اولهراق ولقآ وةدن ر هنول ناکاذا دارا و * یثلاد را لا ردهنسانعم قل وا یلکن ر زو قتمارف هدنز و |

 | ندهدرهدننزورجا (دیرالا و هدننز و ءارچ (ءادب ال زکذ یساک اد م ناک اذا داب را وروثلا درا لاقب رد هثس ات

 .ةدیر هنول یف ناکا ذاد رازعم وءاد ر ةاشلاه ردشمک هلتراشا تل وم * رون ده هنسنولکن رزو قتمارق ردرافص و

 | بول وا انش یول هکر وند هب یکع یشید لوشومرکتم ی دز تیفادرلاقت رونل وا قالطا ۵ هرکنم ةیهادءاد رو

 | ردلکد ل وبقمیکه دکنرو رونددب را هدن رک ذم سی رهک ةطقنمء ءادوسیاءادب ر رع لاق هلوا ی راکت یر

 ردتح هلوایرلکدد نال زو رولوا ثیبخویذ وم تیاغب هکروش دهنالبع ورب دب را وردذوخ امندنوب یسانعمهیه|د |

 یا درا دوخایةد راو ردرلیاش هعی رن دراو ځ رش نیدبراو یباضن درا ورونل واقالطا هنالسرا دراو |

 و لوک و ریغت اذا هنول درت لاق ردهنسانعم قلزو یول كن هنسنر هدننز ول عفت( دنا رز ردندنیمپات |
 | لجرلا درت لاقت ردهنسانعم كوشك یزون بوک ا ینسهرهچ هسکر و تیغت اذا ءاعسلا تد رت لاق رد هتساتعم |
 هژلیس هیت : لعاف عسا ( دن رتمل ا ل هنسانعم دنرف روند هرهوج نالوا هدنرومد ملق هدننزو درصدی رلا )ل شپعت اذا | |

 دن ززوآ بولیصاب هرزوا فتسا هنسهلوق-یتسدو پوکه دننزوربما ( دی رلا )ر ونلوا قالطا هنالسرا یک وآ
 رول وا قالطا هف رظ یراکدلیاظفح تالح* هدنجحا هدننز و هنیفس (ةدی رلا و روند هننقصابامرخ یراکذب رس وص |

 | هدننزو یظعم(دب رمل ازا نوچ غیدل وا لام سباح هنسانعم نزاخ رونل وا قالطاهرا دهن زخ ( دارلا ) یکی تیدنص وفد |

 دن رقه دمهدننز ومر ارم (منلادب عال ضاب و داوس علوم یال نأض لقب روت« هنسن هجا ول ءرق ول

 مس ر عاتلا در لاق رد هنسانعم كلنا فتسا یعاتم هلین وکس كن هثلثم یا و یخ كنا ر( دن را ]) ردیدآ عض ومر |

 هرزوا یرب یر هلنیتعف (دشرلا) و( دوئرلا ) وهدننزوریما (دینرا )ضمب ىلع هضمب عض و نعي ءدضن الو الا |
 | هنم و هدر ییعع عاتلا دشرا لاقت ردهنسانعم دئر هدننزو لاعتفا ( داثترالا )رون د هعاتم شل وا فتسا بولیزید |

 فتسا یتیراعاتم یراقدلوا لمحت زونه یرلنآن ینعب مهعاستمنیدضان یادعب اول ام نیدشتع مکر لاق ۱

 ( دئرلا ) روند هتعاج نالوا عقم هدرب رب هبرسک كنار ( دثرلا ) ردکعد مدلکب وقارپ ءدلاح :یررتفلوا ردا |

 چک ةل لاء ا رلا لصف ]ی



 بچ علا لاذلا لصف قم

 :* یک سلفارولکدعدا و هلبصت الا درولک اورا دومدیمروا وا فرصنم ريغ و فرصنم

 ام سنج اع ورعو دز هدلاجرو ر دف رصنمریغ هد هح تف ریغ و فرصنم هد دف تغل جد یس هلک دنه |
 :د) ردل وا دتم هداواتف لوقن ارت هکه تن ردلمعتسمءد ه اثم لوا دع دو دنه ځد هدناوسن یکی غیدلوا لمعتسم |
 رد ا دا كخاط كسکو و پرصرپ ید هدنسیحاویرو رار د E همامرد دا كغاطرب هد ارت نامرک هلیعص كلاد | ۱

 6 ةدودلا )یدلیا بیرغتو فف هار وا ینآ نام ترضح نوجغیدل وا لفتشم هلناجنرن و رضم دیسک مات هکنلا وا | 0

 ۱ ۳ و دو رول وا لصاتب هلو ووو ر هد هکر وند مرچ زوق توک کر دمولعم های تالاد |

 ۶ كلاد (د ودل!) هل رسک ك لاد رولکن ادد یسانب عجب و رولکد ود یسنج عجب هلبرممکك نیس راف فاکررید مرک |

 ادود داد ماعطلا داد لاق رد هنسانعم كمش ود دروف وقفلت روق هنسنر رد هلنرتصف لصال اف هک هلن وکس كواوو

 دود هدرانوب هدننزو لیعفت هلیس هبقاعم ءاي (دیدنل )و (دب ودنلا لو (ةدادالا) د ودلا هیف راص اذا عبا لا بابلانم |
 اد ود لاق ردهنسانعمقمان واهلا قا ربف قج وچ د ودنو داد نعع ددو د ود و ماعطل ادادا لاق رد هنسانعم

 داودوا ) رد ردب هل بقر دسان نادودو ردیدآ هردر هلی كلاد (نادودا)ر ک ذیساک ةادودلاب بعلاذا

 ودواویسارلادزپ داودوا و ردفورعم لج ردا ود نان دجا یضاق و رد عاش رب ندنسهلمبق دایا هدننز و

 هدننز و نام ر (دا ودلال ردندح د واد یبا ن "لعن دمش و رد را عاش عاقرلان یدع داودوا و جاج انب ۱

 ۱392و (دواد) روت همه الاچو تسچ و روند هب هطرضو هنسانعم د ودلاراغص روند هرازفجتروق
 ۱ "لوقترون د هسا دایرف و وب رخ لینوکس كوا وو یصق تلاد( اد ودلا) ردیعما ناشیذربمیب و کردیتا
 ۱, ] هسکر بند هیلهاپدیزندود ردنداعسا هدننز وریبز( د ود) هنسانعمهحوج رار وند ها قو متلج یا سنا

 - یرانضتخا یدلبا اردا هدنف و یعیدل وا روعشی و هوتعم یمالسا نامز یدل وارمم هنسیللاز وارد ۱

 برای » هتیفک ادحاو ینرفناکوا + هیلب اب رهدلا ناکو + دن د ودل یی مولا * یدلیا داشنا یهزوجرا

 < لا ذل | لصف 2 ی ی زا نک لع برو + هتوحخاص | ۱

 هدنزومهرد (دورذ)
وا وویصفكلاذ (دونلا رددآ غاطر

انک دایذلا لو هلن وکس 
 E اوط هدننز و ب

درطاذا هداذلاش رد هنسانعم كلتا درط وعفدواهقاسادا ادایذ واد وذ دوذ لب الاداذ لاق ارك ةا | ۱
 4 فد و ه

 زوقط هلا یکی دوخایهجن را و هزون وا دوخا هب یهرکی یأر ىلع و هشب نوا لوق یلعردق هنوا ند هود چ وا 3
 روک ذم هورک تعب رونل وا قالطا هوم نامه و ر دلم هدانعمو یم هلک دون روند هراهود نالوا

 ۱ «عوردداوذا یعججرددرف دوخاب ردق وب یدرعم ردعج لوق یلعردربارب یعج و درفمو ردجاتح دغل وا
 كنا ارز ردنا تلالد هنغیدل وا هدنعض وم نیت كنس هک د وذ هدن آر دندلاثما هک رال وق لباد لا ىلا

 ه هلاناو روک ذ هدنن دح دڳ هقدص لبالانم دود سجخ نوداعف سیل هکر دحراش#رولوا عجهدقدنل وا
 3 لد روب زم لثمو رایدلیا میت ت غل لها راس ردشلا عابنهدیبعو هدن و فل وم × ردلکد هجوم یراصیصخ

 ۱ ةزآ هللا هنسنزآ رو زملثم و ر دقلعتم هنظفل موعضمر دعم دوخاب رد هنسانعمعمیلا هدنآ ارز ردېفروظنم ځد
 رد هنر لانعم هواط و عفادوقئاسدلعافیس (داذلا)لرونل وا برص هدر , كج ه درول وا قوچ هدقدل وات

 ر ندنلسف رومشم سرفیرلکد دن ورح دناذ و یکه داقر ولک هدادویکب داسحرواک دا وذو یک عکررولکد وذ
 نالفلاش رونل وا قالطا همدآو لتیجنال وایماح یتفیقح و تمرح اذ و ردیعمای راق كاسا بیج و ردنعسا

 وبشا رددبقل لرعاش مانرکب نب سیقلا ءرما دماذ و نوچغیدل وا عفاد یرام و نبش بلاثم هما یهاحیا

 "(داونلا ) راب دليا تیقلت نوچکیدلیا داشنا و مظن ینتیب » ادارج < یوغ مالغ دایذ » ادانذ ینع یناوقلا

 كريما مان بحرعیذ ندریج لاسبقا داوذو رد هغلابم هکر وند همدآ نالوا هقیقلا یماح جدوي هدنزو

 ا اواو ردتبقنم و رک د بحاص كرابملاداوذو ردئدحم هيلع ندا وذو ردعاشر قارف رلایاندا وذ و رد.دآ

 اسالا یا دوذلا ددح وه لاق رونل وا قالطا هناسل هدنزو رم (دوذلا  ردندشدح ةاور ردریما رب

 وذم و روئل وا قالطا هن زود و لرفص روثلا دوذمو روند هرب یراکدید روخآ و ثالع كج هری و مهراوط و

eدابز نرذع ۳ هبدازو د  eی زرع نبدایزو  

 : قوس رول ها ترم وند هفالت اد سا لبق کیم (داذلا) ردندیاصا هوذا نب کیم ن |

 لوقت يد هتسانعم طلا تنم مانه ییاجب كننانلمنمو مرح همدآرب رنک تره ندا ذالا) نوچ ب نو



 ی و رس
 تدیخ لار همانا اسولع رەپ یوو كدنآ هدنزو دوش (دوخ )و دت زز ج: ( دم ا)]

 وب بولیاب دوج و دخ و اهرج ًافطب مو اهل نکس اذا عبارلا و ل والا بابلانم ادوج و ادجخ تدجخو رانلا

 ۱ موم نع ةيانك وڳ نودماخ یاعتهلوق هنم و ح راشل لاق هيلع ىعا اذا ضيرملا دخ لاق رر تسمه هنس انعم قل وا

 كن هزم ( داجخالا ) اهناروف نكس اذا ىجا تدجخ لاقب ردلمعتسم هنسمانعم كتكيد ینارح و تش كناج و
 قل وا تکاسو نکاسو اهل تنکس یا رانلا تدجخا لوقت ردهنسانعم قمرادصاب ین ولع كشت آ هلرمسک

 | كشت آ هدننزو روت ( دوفلا) تکسو نکساذا لجرلا دجخا لاق ردنوجم | تروریص هزمه ردلمعتسم هتسانعم

 كناخ (دولنا ) یکیجما قاحوا روند هر یراکدتا نفد نوجاقمالوا نطنم یروق بول وا نک اس یولع |
 | روند همانعر ٌهبوبحمند كزا و مرو هزاتو رتیکهذولاب و اقل شوخ بوخیمادناو تقلخ هلینوکس كواوو یصق ی

 ت "لع نب نيسح و هليمط كناخ رولک دوخورواک تادوخ یعجیفعانلا ةباشلا قللنا ةنسحیا دوخ هدنع لاق 9 ۱

 | اعیرس راس اذا لجراا د وخ لاق ردهنسانعم كمك بوب رو هلتغ رس هدننز و لیعفت (هوضلا) ردندنیندحم دوخ
 راد و لبالاف لحفلا لسرا اذا لجرا دوخ لاقت رد هننساتغم كمر وبلاص روغب هنسوروس هود یشدو) "

 دوتا ) هنم ايش لئان اذا ماعطلا اذهنم لجرلا دوخ لاق ردهنسانعم قلوا لئان هریاخذ و لالخ ینعب هماعط
 . هدنن ز ورعم (دوخا) لی یا اذان ,صخلا دوخت لاق ردهنسانعم كل نالیم هفرطرب یلاد هزات كحاغا هدننز و لعفت

 هدازوب نکلرونید هب جنوب هکر دیعما هبط ر هدنن زو دیع (دینا) ردف رصنم رغ هلتیلعو لعفنزو ردیدآ عضومرپ ۱

 | بودا ریبغتو بیرعت یدنا یمراف دب وخ یلصا كنو و رونل وا ریبعت لیصق هکردنک | هزات دم رب و شاب زونه دارم

 | مالغلا ددآد لاق او هنساتخم كلا بعلو وهل هدننزو هلزاز (ةددآدلا) و للا لادلا لصف وس رايد د دی 1

 یر , ردرا و تغل چ وا هدنو ردهنسانعم بعل ووهل هلیفیفص كن هبنات و یک ثالاد (دنلاو بعل ویهلاذا ةددأد د داد |

 ثیدخایفو ةیانلاف لاق ندد و اددو دد اذه لاق هلل ولو هلنیتم* رد ندد یر و هدنن زواعق ردا دد تربو ردروک م 1

Êنوتاخر ورددآعضومرب ددویلاغشا نمییعب :شمتاذ الو نعللاو وهلانم * شین انا ام یا هک ییمددلا الو دد مان ام  

 یلاعت هلا ءاشنا رون !واهداعا جد هدنسهدام یددوب ونبحیارهدلانمدد یضم لاق روند هرادقمرب ندنامز و ردع ق

 | ددد بعاد نماطشان یصضلا لآ ٭ ےہ لآزحاال نعظتق رطتساو + وبشا عاش مان حامرط کہ دنن زو فک (دددلا) |
 ندنسنج یدنک ن وچغیدل وا ن کی قد وا مات هلفرح جوا تفص رد هنسانعم بعال و یهال ردعقاو هددت

 كن هباتلاد هکردرا وی د تغلر هد وب هکر د ح راش » ردعزان قوشیدارم هلبا طشان و ردشم لا ع ابتا هل هلا لاد

 لیصفت هیت حرش یاد ردت خد مدنی لتس هل اید لیمو سوق سم رده وز درو یک ا

 عبارلا بابلانمادرد لجرلا درد لاق ردهنتسانعم كج 1 بولت ود راشید هدا هلنیتعف (دردلا) ردشلیا

 ءادرد تل ذکر ون د ءاد رد هدنن وم و دردا هدنتفص ردلیذم هلت رابع اهل وصا تب و هدحابصم و هنانسا تبهذ اذا |

 یرسک كرللاد مدردو ءادردو یدنلوارک ذ هکر دوم فصو هدننزو ءارج (ءادردلا) رولوا فص و د ےک
 .هکهل وا شلاق یرارثا هدن راب د نامه بولیکو د یراشید ندقل هج وق كي لوق یلع روند ه ةقان هج وق هلیس هدایز مو :

 اتنا مدد هکر د ح راش + اهر د ردباهنانسا تق وا ةنسم یا مد رد و ءاد رد هقان لاقرولوارب لر ەيلە وکی م

 مها تناکذی تکه لا هیق وف یأت فل ومیهتنا ردنعضنیدیک اتوب و راید د مد رد هلبا رسک افیفخت و لادا هیت یدیا ءادرد ا
 | "رظ د وخاب تی ۇر هلا هثلثم یا ابلاغ یل وقنا ویدنل وا هجیرت هن وک لوا نیک د هن ال [رکسع هبیتکه لکظا دیق هل تراب ۱

 یدردلا ردیعمایالآرب ییعب هصوصح هتک ب برعلا نیب ءادردو رظنیلف ردشلتناریسفت هلا تغب موف هلغل ؤا شالا

 ردیف رحم "یدردوطروط و زوئل واریبعتوطرولب هکر ون د.هتسهصوپ و هنافتنکو چپ هنمد نه زا هو وا

 هاکن و و رد رغصم اخ رم كنس هک دردا هدننزوریبز (د ردلا) هلفسا یف قباموه و تیزلا ید رد بمقتال لوقت

 یلسالا دردح ییاتن ةريخ ءادردلا ما یس هج وزو "یراصنالا كلامن رع وع (ءاد ردلاوب | زر دام را هسک شعب

 هرز والاوقا حصا یدل وا یضاقران وادنا هدنه# كماشردنداعص| داهز ءاد ر دلا وبا هکر د ح راش + رد هیاخعو ین اعص

 جیزم»*ریددیدلیا تدوع4هرونم هن دم راضعب و یدنل وانفد هدریغصلا باب بودا تلحر هدنګ رات ییا زوت وا

 قلوا كتاذ رپ هد هنک لوا هقشب دوخاب ردلصا یاب یتیاکح قل وا یدقرمءادردلاوا هدنناتسرقرادکسا الاح هکر د "

 نکلردلکد تباث یسیریغ ند واوا ترضح لرانآ ر ونلپ وس یدقا رم باضصا هچت هدل وبمالسا اخ هک تن ردک رکا

 یلاع كبصعترول وا لصا و لاحرهم هسیا هدنقیراح ور ردلکد عنام یسادها هحاف هلهجتوت هن راتیناخ ور كن ره |

 ردیعا نوتاخر و ردسقل راک یراک دد یرلک اسیقییعی نیبح ما لینوکس كنیع و ین ثلا»:(دهد ) رتق وب ۱

 چ ةا ہلا لادلا لصف ڑی



 1 رس
 ۳5 ۱۳۳ و ورد هو ناسا عغیرسو تسج هدننزو للیعف ( ددیفلا ) هیشمف عرسا اذا عبارلاو

 یسرف كن هسک مان نارج نن دوسالاوا ددیفخو رواکت اددیفخو دیدافخ و ددافخ یعجج یکم لظ روند |

 دوق هقشب رب دودفخ و یک شافخ روند هنشوق هسارب ن € ا7 و بدلول وا0 |

 لا تدفخا لاق ردهنسانعم كمروشود صقان نسير وای هقان هلرسک كنهزمه ( دانخالا ) ردیسا جد

 f را ادا ةقانلا تدفخا لاق ردهنسانعم كمزسوک هدننروص هبک یتسبدنک هقان نابلوا هبکو تحدخا اذا

 |[ زو ناط رس < نادفخ ) روند ه هقاننالوارروش ودیروابصقانهدننز وروبص (دوفلنال نکت ملو لماح امنا |
 ادل + دلخ لاق رد هنسانعم قلاق یم ادو یدبا یتعی ماود و ءاش هدننزو دوعق ( دولمنا ) و ( دلا إل ردعضومو |

 ضاعا داسفو رعت *یشر دولخو دلخ هروک هننای هدر اصب كفلوم * قبو ماد اذا ل والا بابلانم ادولخ و

 جک. كب یداسفو رفت هلتهج و ردعوض ومهنسانعءقل وا قاب هرزوا یسهیلصا تلاح قر هلو ملاس و ی رم
 اود هسخو هلیبسح یکم لوط راردا قالطادلا وخ هما هلج زا راردا فص و هللا دولخ رابرع ین هنسن
 ف دولخ كناصع راردبا لامعتسا هدهنسانعم ءاق و ما ود هلتبسانمو ردیف ار ز ردلکد یتبم هنیرامتعا

 ت ردهدنلب وأت دللناراد دوخا ردردصلابفصو رونل واقالطا هتنج دلخ و رده راشعا ثکم لوط

 هروناج كچ وکر زسزوکا لوق هناچم زسزوکو روند هنشوف راغیوطعون رب دلخ و ةنلطایادلما هللا
 |یسهحار راردا عضو هن نغآ یکیلد هلکموس كب قدا و یخ وض رول وا نک ان هدنتلآ رب هدراریق

 نکل یدلیا رک ذ هلا ددر هچرک ی روناح و فلؤم » ردتغل هدهلیصف كناخ هدنو و راردما دیص بوقیچ |

 ود تسوا ردفورعمرارد ا كيلدكيلدیرلالرت رد ریبعت لیسزس زوکو ناص ر وکوت كبتسوکء دیکر کرد |

 هجارصو زو وا و کر و قم و صرب رله لیا الط بوک ود هلرغاب ب لک یتغامد و عفان هعب ر یاج قیلعت ۱
 | هفلخ هکهت رد ربغ كنظفل هکروند دجانم هدنعج كنظفل دلخ وبشا و رددیفم هنضا ما هرشب راسو |

 هنسانعم طرق روند هب هپ وکو هنسانعم راوس روند هکزالپ دلخ و روند شا ود |

 رخ هکر دیعما یکشوکر كن هفیلخ روصنم هددادغب وزدښقل یصخا نچ رلادبع ندنسبات دلخ و هدنزو

 د عاشه نکلا ردرابوسنم راهسک هچت هناروا یدلوا دیفع ییهدناف رب یسهیعت دلخ یذل وا هل رب یر

 وکطرف رون ده هب وک یو هلناصف ( ةدلنا ) ردقل كن آ هکلب ردلکد بوسنم هناروا یدلطنا رفعج |

 اب هبناسناءاق روند هب هقطان سفن و هنسانعمبلق رون د هلکوک و هنسانعم لاب رون د هرطاخ هلنیتخق
 زو برص دلخ و یدنلوا رک ذ هکهتن ردهنسانعم قل وا یماد یکدلخ هدننز و دوعق ( دوللنا |

 طبا اذا رو زلا بابلا نم ادولخ و ادلخ لجرلا دلخ لاقب روئل وا لامعتسا هنسانعم قمهجوف |

 OES ردلمعتسم هنس انعم قلوا ےقم هدرب رو نسا دقو |
 انعم قمهجوق جک جد وب هلبرسک كنزمه ( دالخالا ) رکذیساک یدنل هلص هلبفرح ىلا هلغلوا نعضن»
 * ماقا اذا هیلاو ناكملاب دلخا لاق رد هنسانعم قملوا قم ەد ر ر و بیشلا هنعأطبا اذا لح را دلخا لاقت

 ولیم هلکلعا ریست هلبترابع امف دلخ هلا اناظاهنلا نکر یس هرکی الا ضالایلادلخا هنکل ول هدراصب
 انعم كلا تمزالم ما ودلا ىلع هب هنسنرب دالخا و رونل هلص ځد هلا ىلا ندتهج وب ردشلیا نمت ییلعف |
 هنیعصت انعم وب نکل لاماذا هيلا دلخا لاقت ردهنسانعم كلتا لیم ه هنسن ربو همزلاذا هبحاصب دلخا لا
 . دلخ لا ردفدا رم هدل وا یانعم یکیا هلا دالخا هدنزو لیعفت ( ديلضلأ  یدنلوا رکد اذن یغیدل وا |

 * "یاثارونلوا قالطا هراشاط نانل وارببعت یرافایا جاص یرهلوا عجب( دلا ونا ) دلخا نعم ناکلاب دلخ و | ۱
 *هدننز و مظعم( دلضلا ) رونلوا قالطا هراشاط و هراغاط و نوچ رقدلاقهدنرارب هرکصن دکدچوک هن وا |

 هرال وا نور وسم وا نوط رتم یا هب الا هک ن ودل نادل و مبلغ نوف وطب  یلاعت هلوق هنم و ردلوعفم سا
 شل واذوخأم ندنآدیلخت هلکغد هکزالی و هب هب وکه رز وا روک ذمهجودلخةفاص ولا دح نوز واحالو

 کنه قاروازس هتمدخ هلفلناوج هزانو بویمروک ینیزوب ثلریپزکر ه دوخای رایاکز الی دوخای ریل هب وک
 مت( هلو هنزو ريز دلخوسدنزودشمک دلخع )و( ەدلاخ )و (دیوخ)ودلاخ) رک دردردارفر |
 ن هل و ردندسان "یماسا دننز و هنیهج ( هدیلخ )و هدننزو هزج (هدلخ)وهدننز و ناتک ( دالخ و هدننز وا

 ]  رول وادا رم للضلان سيقان دلاخ هلی اتشالام ةلصن ن دلاخ (نادلالنا) ردنداعصا ردهدننزو مظعم هکدلخم ۱

 :ردشلبا ناب هدر رقق جزم * یدلیآ توکس هدنعق وم نکیشغی دایهد هجاب د یتادلاخ ر ءازج فوم هکردییرغ

` FEE 



 (ه دخل ریمل كن هفوکر هش ( هارذعلات رخ رد نده فثاطهدنزو دودح (دودلنا) نیس

 صوصخ هنب دخ كنم هود هدننز و باتک دادن )رد دآوص ر هد ارب ر ځه و ردعضوم و مدد زوبیلسون هدننز و رف رفزا
 ( هدانا ار ږی دآ كجو ر مدننز و طبع ( یخی )وبدا راه (

 هض راعف هبلع قنحاذا ةداغەداخ لاق ر رد هنسانعم نیا هض راعم هدنلع هلببسح نیکو ظیغ همدآر هدنز و هلعافم |

 تسد هننماد یعیشمافل وا اسامي ووو دورا هلباه (ةدیر ناو هدننز ود رف ( در ) هلع ف
 یزا وآ و سا و تک اس یزثک | هدسلحم هلغل وا یکدرپ وابح لها تیافپ لوفیلع روند هیق رکب شمافقوط لاک را

 ةا وطل اةرفطنا وا سمت لا رکبیا اد ورخ و قد رخو اد رخ تیار لوقت یک هنامزتان روند هيف نالوا هتسها و مر ق

 E OT ORES رواکد رخ وزولکشا رخ یعج ةسللا توصلا ةضفاللا توکسلا ۱

 لاقب رونل واریبعت یسسزریق هکروند هسس هتسهآ و عالمو مرآ نورقم هنوثا ابحو مرش رخو ردعج ندلعاف
 بقت ل تناک اذا ةدنرخ ةولول لاس رونلوا قالطا هن وجا هلدفلد هد رخو ءایطا را هيلع نیل یا درخ ت

 اد رخ تراص اذا عبارلا بابلانم ادرخ ةيراخا تدرخ لاق ردهنسانعم قمل وا د رخ ری هلنیتصف ( درگنا

 ا لاط اذا لجرلادرخ لاق ردع رفتم ندنسانعم هد رخ اھا یا وا نیاز یدازوا نوزوا درخ و

 درف ( درخ ) تدرخ ییعع ةيراطا تدرك لاش رد هنسانع» قل وا: هدیرخ رق د و هدننزو لعفت ( د ] 1

 ردهنسانعم كلی توکسیدازوا نوزوا هل رسک كنهزمه ( دارخالا ) ردمبقل كن هسک مانةانم دز نی دعس هدننز و

 قلوا لئام هبعلو وهلو بسا اذا مالفلا درخا لاق ردهنسانعم قغات وا و الیوط تکساذا لجرلا درخا لاق

 لجرا درخا لاق ردهنسانعم قل وا شوج یشان ندنراتحو "لذو هیلالاماذا وهللالادرخا لا رده
 لعاف مسا (دمرخلا إل روند هد غوا و وق تیاغب و یشک | هدننزو طبلع ( دبرطنا إل ءابحال ند 8 دا

Eناروط مسپا و شوماخ بوک | هر ینشاب اعادو روند همدآ مزالم هتماقآ هدنسهناخ امد عب تم هلي هی  

Eرکب وا ماما هل کف كنون و ى كيم و راک نهم فاز یعض كناخ ( دادنمز وخ آل روند 4ب 5  

 | نی زسقمراپ ینلاد كجاغا هل وک س كند داضو یصف كناخ ( دضلنا ) رديما كن ردب یلوصاالا یلالا
 تابلانم ادضخ اسباب وا ابطر دوعلا دضخ لاق نوسل وا یروق ل E تا ا قمرق ن زستمرآو

 لوس دضخ ور ردهدهنسن مالمو بطر نلاهعتسا وک کا هروک هننایپ هد ریاصب كفل وم * نهب لو هرسک اذا یناتلا 5

 ةت دانخشا تلا بوصاب ینو بوشاضغوأ هلا هود رخآرب ىع هود و هعطفاذا ۶ یشلادضح لاش رد هنسانعم ا

 رضخ لا ردهنسانعم كمردیک بوسک یني رانکیت كجا و هانث اذا رخآ قنع ربعبلا دضخ لا ردلعتسم .

 شابو لر وک سوق جواهو رابخ لوق ىلع كلا لكا لر هریدنلسس هلتدش یی هنسنرب و کوش عطقاذا لا 1
 | لاعفنا 6 داضخالا  رزطا وءاثقلاک ابطر اثیش وا ادیدش الک | لک! ذا دز دضخ لاق رد هنسانعم كلتا لکا ھن ف

 یا دضح و دضحاف د وعلا دضخ لاق ردرلع واطم ندنل وا یانعم ار هدننز و لعفت درضهاا رز و هدننز

 (دضلنا) تخدشناذا راغل تدضختا لاق رد هنسانعمقلعاط بونل ءراب یسهلوتمه ویمداضخما و ةئابا لب ۳

 بول وا ضراع هاضعا هکروند هعجوو درد لوش دضخ و روند هوا هد مز بولوص یم هویم هلنییصت
 هزانو شاب شلسک ندرصشو زل وا هدهچرد كم دی ثا ربا تلتسکش هدوجو ینعب زاوا غلاب هلن مسکن ۱

 هب یناوت و فعض و هکلکش وک ن ال وا هدنمق تاب دضخ و رددآ تابنردضخو روند هغاد شرق لوق یلع هغادب

 باح ( داضانا ال رد رایج وم یرتسکت هکروند هدهکلکروک نال وا هددنسن یمهلوقم رابخ هلتهج وب روند ۱

 هغادب شلربق ندجاغا ځد وب هدننزو روشپ ( دوضخعلا ) ردیدآر جش رب ورون د هرورزم عج و یکد ضخ هدنازو

 دضخ لج رلاه رونل وا قالطا همدآهدنام ورف و زجاع ندنکر ح ومایق (د وضل )و هدننز و فتک ( دضلناالر وند

 هل وه زب دنا هنو كب هکروتدهب هک نال وا لک الاد دش هدنن ز ورم( دضحما) ضو پلا نم زجاییاد وضح و

 بولیک | هلیسهیذ لعاف عسا (دضحا )و هدننزو رجا( دضخالا) لک الا دیدش یادضخ لجر لاقت ردنا لک ا

 هدنظا ندنفل روط و و ندنشانج یعحق یاط هل رسک كن هزم (( داضخالا ) یک قوبچ هزات روند هثیش نلیکوب

 دورلا بذاح اذا رهلا دضخا لاق ردهنسانعم كمردشکح هفرط یکیا بولاج ه هکج یتغامع كمال نالوآ

 1 دضتخا لاش AEE كف بور و قل هسن رو نوجنا قيسا وب ههودهدننز و لامتفا عداضتخ الا ) اعم واطاشن

 هدکم روب هلن ( نادغلنا )و هلنیتعف « دفلنا ) و هلینوکس كناف و یه كناخ ( دفلنا ) هبکر و همطخ اذاریعبلا

 لالا تابلات نم نخی وی us نو لجرلا دوخ لاق رد هنسانعم كم رو " ریت نیتی كما اته رھ



 ہک دوم اءانا لصف قوس

 ديلا ۱ ردیدآ لجرر نادیحو روند هن راشاط لقچ 3 فاطر ندنرفی و یھمق راوط
 د هنلاح قلوا راو شد جورخ بوشلبا هدنن راق هدنمد تدال و یسیروای كنم نوبق و روند هماعط

 و ؛دیح و لاتحمل ا ذیشم یا یدیح ی شم لاقت روند هنشپ واو كن هسکلاتحن و نییدوخ هدنن زو یزجب 6دی ا)

A PAR OEE REE 

 وا i ید اف ایت فو نشو کرد حراش + ردشمالوا داود لف
 ۰ مب رس یزج و هب یکن ال وا حاکنلاریثک یطفق و هننابوچ نویق یرفوو هب یثک عفدلا ددش یظل و

 > ردنداعما هدننز و هداعس(هدایحالهدننزو دج 6 دبحا لب سمک كناح (دیح)لهدنن ز و هدیکهدیح ال

 *اردرا و هراغمر هدن آ هکردغاطر هدنع روځ دیح دوخاب روق دیح دوخاب هد دشت ك وا و و ىع كنیع

 ردهنسانعم قلوا فرطر ندهنسنرب هل رک كناح ( دابا )و هدننزو هلعافم ( هدناحلا لر ونل وا عت
 : كرام لاق ر روند هدوس قاصر دوخاب ردهنسانعم “یش هدننزو باح" ( دایطا ا هباجاذا ادایحو ةداح

 نا لا تنم لوقت ۱ ء ا بش وا ایش یا

RNR۹ لصف ی ادویح هیف لعج اذا هدیفریسلادق لاش  HE nءادن  
 مظعاذاریعبلا یدنبخا لاق رد هنسانعم قل وا نیتمو بلص و ول هثج كوي یک لیف ناویح رباس و ناسنا

 > ( ةادبنلنا و هبصق ماذا لجرلا یدنبخا لاق رد هنسانعم قل وا لماک و مات یراریکس كنهدوک و
 کین ر وق ینویقنامرقیرفانیقلوف یلعول هد وکی ص ولط هنتاد وخاي نالوا رفا و ومات یراریکس كنسهدوک
 كوا ةئلتع ة رات وا بصةلا ةمات ىا ةادنبخ ةيراج لاق روند هنوتاخ نالوا نم هکچ ندنغل غا بول وا

 و هم ةر دتسم یاةادنبخ قاس لاق رول وا فص و جد هردلابیمرکد و نوغل وط یک یسهلوط قابقو
 هشت و هد دشت ثالاد و یف كناخ ( نادا )ر واک ت ایدنبخ و دنابخ یعج هدننز و یطابح رد یدزیخ

 وص و غاص ینورب دوخای روندهرارب ردق هنتاهنلدروآ ندنرلقرب وق لرازوک هدزوب هلیعض كناخ (ناتدلنا و
 راسخ ر هدیسراف و قاکیهدیکو ا روند هرب ردق هنکیک هکچ ندنس هناخ كز وکد وخابهرلرب نال وا فذتکمو طيح
 هح ددعت ارب ز ردلکد سيتم هنیع و نذا ردرکذ م دخ نالوا یدرفم ردد” یرلعجرم لروکذم فالتخا

 دا تعاج و رد راعتسم ندروک ذم دخ هنسانعم قبرط رونلوا قالطا هلوّخو ردزو رب قاکی یکیا ردقوب
 نعپ 4 هرفح یدازوا نوز وا نالوا هدر و ةعاج یا سانلانم دخ یضم لا یک هج رونل وا قالطا

 د ولغاص ینعپ هنسهصفص تن نم و جدوهو رونل وا قالطا هلودج و رېن كچوک و رونل وا قالطا هکدنخ و
  ردصم دخ و هل رسک ك راځ رواک ناذخ و دادخ و رولک هدخا یعج رونل وا قالطا هن رزو كناشخا

 دلا ) هیفرتا اذا لوالا بابلانم اذخ هدخیف عمدلا دخ لاق هنسانعم كتاب بودناریث ات هب هنر "یشرب
 وا نوزوا نالوا هدر مو هما هکر دیدرفم كنات < دخ نانل وا رکذ هلیعص كناخ

 | یعجج روند هکدنخ نخ و هغپراپ نوزوا نالوا هدر جدو هدننزو بولسا( د ودخالا )روند هغب راپ و هکدنخ |
 أ قیراب یداز وا نوز وا هکروند هرارنا نالوا ثداح هدنسهد وک كصع نانل وا برم هلا یچماق دداخا و ر واک |

 ۰ e قلا زا بول وال وزهم ینا كن هد وکه دنن زو لفت دن و هدننزو لیعفت(دیدفت )رول وا راقالنچو |
 اش رول وا یدعتم هدانعم وب دد و صقن و لزه اذا ددو هج ددخ لاق رول وا یک دودخا یرب ره هکابو کا

 دشت تاد ( ءاتخ) شنا ملا دد لاق رد هنسانعم قعثر روب تاددخت و هصقن و هل زهاذ هج ريسلا ددخ

(2) 



 هدننزو دعسا (دج ۱ بضع اذا عبارلا تابلانم ادچب لحرادج لاق ردهنسانعم قلراط هلنیتعف } دملا { ۳۳ 2 3

 لیصحت نیو تربخو هرج یکی کرک 4 هنسنر یژکآ ارز ادجژکایا دجادوعلا *لثلاهنمو ردلیضفتلعفآ

 دن رک اورول وا انو دج رهظم هّنبلا هملیا ناسحاو فطل مدار ینانعم دوخاب رول وا هدنلیوأت ةد 8
 ضعبلادنعو ردلعاف نعم هروک هرهیجوتو رول وا یدوم هانت ودج د زا ندیکل ما هسا رد تدوع هکلیاناسحا | ۳

۱ 

۱ 

 یدل وا لثم برض رو نم مالک دعب نم هلکمد + دمح درولاو» دشرت ةأرلا و » دجادوعلا * شادخ هلن را |

 هخ وحش (ةدودبطا) وهدنز و هدعو (فدیحا )وهدنزودوعف (دوبطا)وهدنزوریصم( دحل ا )لو هدننز و نالوح ۳۵

 ندنو جد هدج نانلوارکذ و فیرصت هدعب بولوا ی ولقم مدتحا دقحا هکرید حراش + ردذوخأم ندنوب رود نم

 رد هیحانر هد همام هدننزو هماج(هداج لر طادیدش یادقح موب لاقس یدنل وا عیرفت ید یمانعم بضغ و ذخا ۱ 0
 هدنسهیحات باز هد هیشررفاو ردهدلب ر هدهقرب ضرا ندنسیحاوت ه ردنکساو رده رق ر هددادغب ؛یجاون(فیدمحا) ق

 كنهلیسم تلایا هد رغم و رد هلع ر هدنرهش یرو ردهب رقرب هدن رق شثوت و ردهدلب رب هدنتابا نامزک و ردهدلبر
 لع دم وه لوقت ردهدنسانعم كلا نانتما هدننزو لعفت ( دمصلا ) رده رقر هد همام و ردیعما یسهندمآ

 ءایش الل دما کم یا ةدج لجر لاق روند همدآ ندا دج قوچ هدنز و هزم هلیع كناح ( ةدملا ) نم یا

 لوق دجاس رول واریثک دج ىدۇم هلغل وا قفاومو دوج تداغب عوجراکاهلهجوو زغل وا تدوع کا هک دلتا |

 هغل وا دوم تیاغپ هسیا ردا تدوع اکآ رکاو دوج ءادتا ناسحا ردلوعفم نعم هدارو یکی سهلک بحآ |
 مان بایر ندنس لبق لهذ یب ردشلا دارا سیان, شادخ ادتآ یروب نم لش رول وا كعد ردقلا و ۷

 بودی لر تدمرب جدر ود نم هل لا ابا و در یردامو ردب لری یتبم هنم رقف هدقدل وا بلاط هنج وزت كنه وب
 هن رله وا هلکلتا هج وت هندناح یراهاکمارآ ككر هد ارالد یوک هن بویمهدالمح هلغل وا یتبو قشع نکل ۱

 ځم < نشف هافش وا ام كنم ان هی را قم بای راب یرمش تبلالا موش کارا یر طن هدکذد لیا برق
 مولعم لد وصقم هشادخ و ظفح و شوک یروکذ م رعش باب رهدهیخ نورد بودا رادتا هن داشنا ردندهلچ لو
 | له هنسهدلا و هرکصندکدلیا لاسرا مدآرب هلبربخ لیق بلط و هبطخ ینب هنب بولک همردب حابصلا یلع یدل وا

 ۱ ِِ ندمدآ مفیذل وا دونشخ و یضارو مکیدلیا تبح ن یتعی یضرا نمالا فحصلا و یوها نمالا گنا

 | شادخ یردام هدکدد كدا ج, وزت هشادخ ینب هسیا هل وب هیضق سپ یدیدال یردام هدکدید مغج هنل وا غوزا

 أ ىيردام هلكمد لالل اصقف لاعفلا *یسلا لاملا عج اذا باير یدد مهرب و هجن اکا ییسهلغلوا لالا ليلق

 ج. وز یابر هدکدلپا باطتخا بولک هن راه وا حابصلا ىلع ید شادخ ندبناجو یدلیا مازلا

 هلا تب مده هکنآ راکمت یراکدید ههرا هکردیعما كف نالوا روک ذ م هدلبف هروس هدع رک نآرق (دوجم) ۱ ۱

 رایدتا مادقا ردقن ره بودا ورب رود نم ليف هدک دلبا برقت هب هکم یدیشلیا ماّربعا هب هکم هلن دصق مارطا

 روکذم هج و (دجا)لرلیدل وا لوک ام فصمک و لوذخم هلا لییابا دونج تبقاع بول وا نادرکو ر ندهجوت هسیا
 | تلاد و كنهددشم میم و یعط كناح هب ودج هدارو ردندنیثدح هب ودج نب بوقعی ند نب دجا ردنداعما هرز وآ ۱

 نب نودج و ردیعایراّبخد كموحرم دیشرلانوراه هدننزو هن وت ز ( هن ودج) زسای رد هودج دوخاب رد هلم |
 ردیعا یدج لدم ن ےھار نال وادج اماما دنسم یوار ندنیصطا واهدنن زو هيب رع هب دج ل ردندح یلبل یا ۱

 ریبعت هعشا هدننزو قنع ( دنا )روند هب وص یروماج قثالو نالق هدن د ضوح هدننزو هلسلس ( ةدرتطا ) ۱

 روند هلنغی موقیدازوانوزوا هدنزو ذفنق(دمحأ هدننزولوبق رددونح یدرفم روند هرایوقهدرخ نانل وا

 نوزوا عونرب و یکه رج” ردا رج قج هلآ سفن بوریک اوه هکروند هنکیلد كزاغو هدنزو روز (دوهحا)

 كناح ( دوا ) ردیعما فرظ هن وکر هدنلکش تپس كچ وکو راروق راف وفس یک یت وا زوکه نما کروند ه ۀ شيش

 هل رسک واو ( دواحژرول وا یناب و یواو سپ ردروکذ م بیرقنع هکر دتفل هدنظفل دیح هلینوکس وا و و یص#
 قمل وا یلوتسم بوبمروبلاصالصا یتلع هتساهمدآرهدننزو هلعافم(ةدواحفا) رد دآ هلدبق ر بعشنمندنس هل نا |
 ( نادیطا)زوهدنز و دیک( ديلا )ردعض ومر هدننز و دوه (دوح) هدهعتت یا یمطا هد واګ نالف لاق رد هنسانعم

 ادویحو ادیح وانادبح و ادبح دی هنع لحرلا داح لاقت ردهنسانعم قعاص و كلا ل ودع و لیم ندهنسف رب هدنز و

 هد رظن "یدابهکروند هنر نال وا كمون ندننا وج كئیشر رول وا مساهدننز و دیکدیح و لاماذا ةدودیح و ةدیح و

 یا هحرفو ندن روقچافق هدشاب لثم ردقج هل وایرب نالوا یم و كئیشرهدا مرول وا ص عش یار وا یکراود ۱

 كاذک هیناجیف ناترحلاامهو هس أر یدیحو هسأرةدیح یلع تب رض ل وفن یکی رب ره ك راکیک نالوا هدنز رط دانق یلفرط ۱

۳۳( 1 



 ةمطط یا ةدبلح نأض لاق روند هرانوبقول هد وکی ربا هدننزو هطبلع( ةدبلطا ال ردهدبلحیثنوم روند هه ود

 ا ودیلاقم ( دیلاحما ) یکدلقح روند هب هک ناجنارکو یوخدب هدننزو حر زهلفاق ( دلطا  رددرفمدیلح

 یم كئاح ( دملا لردروک ذمان یدرفم اهنابلا تل و یادیلاح لبا لاق روند هراهود شلشاب هکماکجیرادوس
 رد هلیضع اب هان دجهروک هنا هد راصب كفا ۇم × ردلیج ءانث دارم رکود ةنلماتعف شابسو 3 کک كوم و |

 ]س هلیج ةقلخ یتعی ارو راشخالاب حدم ارز ردعا ندرکشو صخا ناسا
 هدارو دجو روئل وا حدم د هدنلباقم یتحابص و نسح و یتماق لوط یک یغیدل وا هدنلباقم اک“ و د وج الثم

 د ردص وصخ هنلباقم ناتسحاو تمعن نامه رکشو زلوا هدنلباقم نسح رول وا هدنلباقم اضم و د وج نامه

 قلعتم كنيفعو یوغلو ردلکد دج حدم رهو ردحدم دج رهو ردلکد رکش دج ره بولوا دج رکش ره

 ۲۳ نوع و ءازج دج و یهتنا ردنوصش و طوسبم هدنیفنصم بتک جیااید راقرف هل راتهج دروم و لولدمو
 مت تنمو قح نالکم زال هنرزوا و رونلوا لامتسا هنسانعم قادونشوخ و اضرو رونل وا لامعتسا هنسانعم 0
 مد ( ةدمحا ال وهدننزو دعقم (دمحا ) و هدننزو سلحم ( دما ) رونل وا لامعتما هنسانعم كطا ادا

 ۶ وادم و ادج هدج لا رد راردصم هنسانعم دج هدران وب هلی كن هيلا ےم (ةدمحا )لو هلبرمسک

 و ندنلصخ نالوا دجببس هکهنسانعم ه دمگام رول وا ځد مساهدجمهکرب د ح راش * عبا رلا بابلا نم ةدمحو
 دجا لوقت و ةدیج امفداص اذا ضرالا دج لا رولوا هنسانعمقلوهددنسپ یی هنسنرب دج و ردیعجكنوب دماح

 لب وات یک فل ومراضمب هلغغلهلص هلن ا لا یظفل دج عقا و هدروب نم مالک هکهلوامولعم + كدنع هرکشایا هللا كيلا
 ىد ایا لپ وات هللا هان كبلا رکشا راضعب و رایدد ردکعد هللا كعم دجا هلغل وا هنضانععمیلا راضعبو رایدلیا

 رول وا ردصلاب فص و هنسانعم دوم دج و یهتا رایدب د ردكم د هللا دج كيلا یهنآ لزمن ییلعف اهنا راضعب و

 (دومعلا) رد رظنلا ع وطقم تیردصم هدنو ةد وم یا نام ةابحااو دوخت نیا دجلّنمو دج لجر لاش

 جو ردهلهیشت هلال وا هنسانعم لعاف قال اءاه هدنو و ردهدیج یننوم ردلوعفم یتعع لیعف (دیمما ) و

 هانعمقل وا دو یرماتبفاع و قلوایدّوم هدجیرما كمدآرب هرس كە رم (داجالا )رهدلاجر

 اراص اذا لجرا دجا لاقت ردهنسانعم كلشبا شوا قج هنل وا ءانث و حدم لوق یلع ردن وا تروریص هزه

 دچا لاق داس یا و هدیدنسد هرزوا اولد یهنسنرو هيلع دمګام لعفوا دملا ىلا

 انعم قلوا مسپا ندهعاشاو رشت نکل بول وا یضار ندنبهذمو لمف كمدآربو ةديج ایفداصاذآ
 :دلشبا كمدآ رو ردهتسانعموا وا و هدارو سانلل هرشن ملو هبهذم و هلعف یضراذا االف دجا لاق

 ا | لزوک نه شبا یتعب ادوجم هدنع راصاذا هما لجرلا دجا لاقت ردات یا راد دلتا نم شک

 لا دج اذا لجرلا دجلاق رد هنسانعم كما ایزی رایت دزو لنمط ( دیتا ) یدننکب
 1 دام هنا لاقب ردهغلابم (داجلا ) ةرم دعب ةرم دج هلاك مالسلا و ةولصلا هيلع دج هنمو ةر دعب ةرم
 ا هن سانعم كلا نکش و دج ردا ودعم ندردصم هدننز و ماطق (داج دون رشک یا لجو نع

 5( ىداج ) رد دملا فادرا ید یرکش فل وم » هلغل وا نیصتم ین هغلابم هل ودعم لک هل ارکش و ادجیا

 لضا نا یداج ولعفت نا لا داج لاش رد هنسانعماهتنم و تیافهدننززوراصق زسهروصقفلا ( داج) و هدننزو
 وزوم ظافلا ضعبنال وا هدرانزو و هرز وا ییدنل وا طسب اعوت هدنسهدامدادح هک وا مولعم یتباف و كتاف یا

 ووا راستعا ځد یلولدم كنهدام ره و هدارا یسانعم اهتنمو تیاغ هللا لج هن راهلک راصف و یراصف نالوا
 دومحا كنبقاع یظفل لاداج سپ ردهفاضالا مزال رنو و ردکعد هروصتم تبقاع هکردهنوکوب ید یراصق و
 تک ( داج ) دماح هدننز ورییز ( دیج هدننز و دعسا ( دجا ) ردعیاشهد رع تالامسا رنو و ردهدنسهوق

 ۰6 یدج رلهدننز ونال( نادج ) ( نردج ) ( نودج )هدننز ودعس( دج)هدننزوریما( دیج )هدننزو
 | حراش» ردندلاج ر ءاعما یع و مت لر وب هلی رک ی نرانو )هرز

 (02 )زردی ظفلت هیت ك ناب ویدم و مض ال دنیئدح نکل ردهرزوار وکذ م هج وهدن دنع تغل لها هب ودج هکر د

 ندد نهو یال هکر ديما كنب ردب هلسفرب هدننزو یلبقتسم ییعب یسینآ كنظفل اعا (دمم )و هدننزومنع
 | رددزنابز

 دما  هلبقاحا عج تينت ءاه هدنوپ ررد دماحم هنتعاج هلغل وا یعما هلق ل رهدبک ییعب روند دماګ هدنعچ

 |[ كنولع شنآ هلتاصف ( دملا إل ردینیم دن رابتعا دم یدرف ره دوخاب ردذاش نکل یک هبلاهم یدیاهجتوم كعد

 ۱ یانعمردکعد یماكی هلیس هی لعاف مسا (دقحلا )اهباهتلا | توص یا رانلا ةدج تعم“ لوقت رونی هنسوتاروک



 ی و نه زن
 ردکچل وا یرلکدید لقنق هروک هتناب كحراش  رولیچل وا هنسن هلکنآ هکردیعا هنا عونر و روند هنجوا كوت 9

abiا ق ىف ترا تا ا عبارلا و یناثلا بابلا نم ةدیقح و ادتح و ادقح و ادتح هيلع دقح و هيلع دقح لاق  

 | روک دوتجوداتحا نج ات نک نؤاوا ما یک کلا دسر و

 | نالوارادنیکكيهدننز و دوسح ( دوق ا  هیلع دقح عع هیلع دقحت لاق زد هنسانعم كت زوک تصرف هنسارجا ۳

 هن دال وا ريق ینعی هان كمدآ رب ردیعج كدفاح تاذک ناف ( ةدفلا ۲ عارسالا یلع هلج اذا هدفحا لاق |
 هنمو نوچ راقدلوا عرتسم هدنتمدخ روند هنب داماد یت ول ر هنن راهصا یأر یلعو روند هندالوا دالوا لوق ىلع ۱

 رونل واقالطا هرانایلشیا یراکشقن و هجال آهدفح و هب الا هک ةدفح و نینب یکجا وزانم مکل لعج و ال یلاعتهلوق ۱

 ۱ ک اهدنکر  ردشطنا هحاسم هدارو فل وم» روند هندلو دلو كمدآرب یجدوبهدنن زوربما ( ديفا ) نوح راتع رس ۱

 ىە روط رولیرب و هلکنآدنسق باد هکر دف رظ هنوکر ەدننز وره لوق لم سل( دفع ) روا ا ن ورولب |

 هجالآوروند هسد و هنکو ک ییعب هنلصا كن روا هود ةصاخ ردهنسانعم دای ولصا اقلطمهدنن ز و سلحدفحم و

 هقیقح این هکر د ح راش + ہلکا مسر هلی رابع بوثلا یشووفل وم » روند هنشقن و هنسهجالآ كشاق و بوث شقنم و
 نا ه فر هدنسهکل وا نم دقت و رول وا كمد بو ەچ الا هکر دهدنلب وأت یثوم بو دوخاب رددارم هحالآ

 هدننزز ورم( دفعا )عطقل عیرسیا دفتحم فیس لا رونل وا قالطا هجلق نال وا عطقلا عیرسهدنن ز ودقتعم(دفتعل ا

 نانل وا تمدخ هنسیدنکه کرد هنسانعم م ود ( دوفحا ) رد ه رقرب هدنساضق لوصهدنم هدننز ودعقم( دف ل

 عور و هنسانعمرهولطا بح روند هنس هلاد رهوج هدننزو جربز (درفطا ل مودخ یا دوفحلجر لاق ردمدآ
 مایق نسح هن رارزوا هکروند هنبحاص یشاومو با ودی ینعب لام لوش هدننزو لجرفس ( ددنفطا) رددآ تابت

 هل وکس كفاقو یصق كناح ( دف الو هل رسک كناح ( دل ) هلوا ردباماقهالزوک هدنصوصخ یراع و دیقت نعد

 ردهنسانعم قمت وط نیک هدن ورد یعی كما كاما هدنبلق یتوادع هدننزو هدمقع 62 ةديقخا إلو هلنیتستف (دقلا لو

 | عبارلا بابلا ن نم ادقح رطملا دقح لاق ردهنسانعم قملوا سبتح بویمناب اعطق روغي هلنیتصف دقح و رولکه اقحو

 بونم اق هدام هدندعم ورظع ماذا ء |ءامسلا ی تدقح لاق ردهنسانعم كما كاسماتویمردغاب رومب دولب و ستحا اذا

 یند هلمحش و م بوروع كب هباد و ايش ح رخ ف عطقتا اذا ندعلادقح لاقب رد هنسساتعم لو زیچ هنس

 کا هدننزو لعفت ( دقت )امصش ت العما اذا ةقانلا ت دقح لاش ردهنسانعم قلوط ۱

 كما رادننکهدنقح رخآ یعدآ رب هل رسک كن هزم (داقحالا ) دعا رثک یا دوقح لجر لاق روند ه هنسک

 ردهنسانعم قل وا دیلارفص هلغمالو بوارآ هنست قلعت هنازف ندندعمو ادقاح هریصاذا هدتحالاق رد هنسانعم

 سيتم بویغناب اعط ر ومعي یدو هدننز و دافتعا ( داقتحالا ر هودج ف اششندعملا نماوبلط اذاموقلا دقحا لا

 ردهنسانعم دای و لصا هکر دیفدا رمو هدننزو دنحم ( دقعملا ) سبتحا اذا رطلا دقتحا لاقت ردهنسانعم قالوا

 قیض هدر اصب فل ؤم + لی قیضیادلقح لجر لاق رون دهد مانو سک ان ولیخم كب هدننز و سلع € دلقلا )
 كنیلوقناو هلکملا نایب ود رول وا دیفم ین هغلابم هدنرالوق لیخ قیض الثم هلغل وا لمعتسم هد هنسانعم لګ یي هک

 هلعاشمنریهز ورود هب هنسک ل اجهي و فیعض داقح و ردول هقاضم یسهجرت هلا لیخح نالواراطقلخ یدلقح

 یظفل مالا هدر هح عومب هچرک ردهنسانعم توادع و دقع دوخاب راکهانکو مآ دلقح نالوا عقاو هدنرعش

 ردتبب ویشایدا م ندریهزلوق كفل مو +ردظوح بلغا قل وا راکهانک و مآ دد رت یاضتقم نکل ردطوبضم هلآ دم
 مسر هرزوآ هجووب هدسماخ باپ یحاص بیبللا نغم هکهتن × دلقحم ال و یرف یذ ةکهن + زین ژکی ۸ قن قف

 ندنهیلع فوطعم كنظفل دلقحال و عقا و هدروبزم تبب هلغل وا زعاقجا هدلحم رب هلبا نایحوا هدنقورپ هکر دشلنا
 ۱ هنسانعم قلا یس دلقح هدقدنل وا تعجام هتغل ود مهلس یتسانعم لدلقح ادتا دن یدلیا لاؤس کی

 | ردهدنکبس ةينع کع سیل یلوق ةينع تکی ار ز ردف وطعم همه وتم "یشیلوق دلقحم ال و سپ هلغل وا مولعمیتیدل وا
 < دلقطا ) ردللعف یتزو كنوب و ردفلام هلهج و یکیا هنلوق كفلؤم هدنروص وب یدلیا ماظعتسا و دنسپ هدکدید

 .(دکلا)حورا لیقث قلا *یمیادلقح لج ر لاق روند هب هسکنال وا ناحنارکو لیقثو یوخد هدننزوخرز
 | ىناثلا بابلا نم ادکح هلصا ىلا "یثلا دکح لاق ردهنسانعم كلتا عوجر هنلصا هلن وكس كفاکو یصق كنا

 | سعاقتاذا هيلا لجرلا !دکحا لاق رد هنسانعم قعایط هئیش ر بونل وریک هلی رسک كن هزم (داکحالا )هيلا عج راذا

 هدننز و دتح ( دلع ا ) دکحا یتعع هیلادکاح لا رد هنسانعم داکحا هدننز و هک احم (ةدکاعلا ) هیلا دقگاو
 هصیق هعاابندر هدننز و رز ( دیلی الم روند هر قج هنغص و رد هنسانعم دین زا ق رو ۱

 ا



 تب 0۹۸

  دسقتدتم عدبال ناکاذا دشح لجر لاق هل والا غیرد و كرت انطق یتیانع یس هلوقم لام لو نوع وددمو سا ۱

 ۱ کپ كنغاربط هلوا ردیک بوقآ وص هدن آ ندر وځي زآ هکروند ههرد لوشو لاملاو ة

 مع لاش ر روند ه هعشچ ناسیلوا عطقنم ییوص زکره و رطم یندانم لیسی ناک اذا دشح دا و لا ردا اضتقا
 2 ,دفدارم هدل وا یانعم هلا دشح نانلوا رکذ هلیسس هين لعاف مسا (دشنحما) اه ژام عطقنال تناک اذا دشح
 یغاربطلوف ىلع هل وا ردیکب وقآ هسغای روم<بیندا هلفا وا كب ی رود هر لوش هدنن زو باح (داشلا )

 الا لیست ال وارطم ییدانم لیست تاک ادا داشح ض را لاق هلوازآ هک دغناب روم قوج كب هلغل وا كشوک

 وا زا روتف و لامها هدنص وصخ یرایت و مایقو یسغاص رابره كن هقان هکروند ه هسک لوش (دشالا]) همد
 رددآ هلق كجوکر و لما ریشکلا یا دشاح قذع لاش رونل وا قالطا هنلاد امرخ شموط شم قوچو
 رابره هل زال وا عیطم هن ما قلخ هکرونل وا قالطا همدآ لوش (د وشم ا) ردیعما یداورب هدننز و ناتک داشح)
 ۱ هل نوعشکیو نوع رسب یا هتمدلن نوفګ عاطمیادوشح لجر لاقب راهل وا عقب ودنا باتش و تعرس هنتمدخ
 مک ! تن هلوقم رب اجو نیک |هدننز و باتک (داصطا) و هدننز و باه (داصط۱) و هدننز ودعس (دصخ ا

 * كل وا و لعاب هعطقاذا لوالا و یناثلا بابلا نم اداصح و اداصح و ادصح تاسلا و عرزلا دصح لا
 یتعع عرزلا دصتحا لاقب ردهنسانعم دصح هدننزو لاعتفا (داصتحالا) تام اذآ لجرلا دصح لاق

 کداصح و یکدسف زواکدص> یعجرونل واریبعت یک اروا هکروند همدا نچ نیک | ردلعاف ما (دصادا)
 5 راج هدهبسمک كناحرونید هننف و ےچ ككاو یدنل وارک د 2 سری کداسح

 روند هد هنیکآ شلجم داصحو رولیروشوید بولکلاس یرافارپپ نوچلا یم یکی و نويت هکرددآ تابنرب و
 دن Ee لو روید هفت شروقو ددا تایر و روند هنیکا شل دو ای(

 دیصلا) هتعانص مکس | اذا عردلا و لبحا و رولا دصح لا ردهنسانعم قلوا مکحتو یوق بولیروا ۱
 3 :وط هنسیغاشا ندنرب مچ كنیک | هدیصحو روند هننکا شل هدرلنو هاه (ةدیصلا#) و هدننزو |

 م هع رم رون د هد هبال رت و لنکا وردقج هل وا یرلریک بيرق هنکوکرولوا زا قاروا هنرلاروا هکروند |
 ص ۱ لاق نوچ ات تونیح هزم ردهنسانعم قاچ بواکی قو چ كنیکا هل رسک ك نەز (داصحالا)

 هلبآ داصحا (داصصسالا) هلتق اذا لبخا دصحا لا رد هنسانعم كکوب ییا و دصح نا ناحاذا

 مان و بضغ اذا لج رلا دص “ا لاق ردهنسانعم قلراط ودصحا نعم عرززا دص حسا لاق ردفدا رم

 وعقجا اذا م ولا دصخسا لاش ردذوخأم ندینآ یانعم هکردهنسانعم كکرب هلماضناهن رب یرب بولک
 رو لج دل اک ل یا م کیسا اذا لیلا دصحسا لاق ردهنسانعم كلك و مک پیاو اورفاضتو

 ۳ لاش ۰ هبا شو کو هل وا اق هرزوا کوک زونه هکروند هنیکا شعروت لوش ۱

 O E E ا (دصحالا) .ددشئا ئأرا شا

 راوتساو مک تیاغبو راط یرازوک و قیص یراهقلح هدنازو آرج (ءادصلا) رونبد هبا شاک وب یک هدرانو |

 لاش روند هجاغا نالوا ناوارف ىراقاريۉ كح قلا ةقيض یا ءادصح عرد لاق روند ههرز نالوا

 1 كنم داض و كنا- (دضا ۱) یک لحم روند هغاروا هدننز ورم (دصحا) قرولا درک یا ااو و |
 یحف كناح (دفلاإ) ردوراد یرلکدید یدنه نالوح هکر دیسا ضضح هدشزو درص ( دضطا) و هلبصا

 لاق ا اتما بوت رد كاب وات سیال دنونوک شبا ها (نادغلا )او لب وکس كلاقو

 م هنسانعم كلئا تمدخ مدار و عرسا و لمعلا ق تفخاذا یناثلا بابلانم انادفح و ادفح لجرلا دفح

 دەل کف کی کد فح روند هکع رو هج ود ندشب ورو یرلکدد ببخ نادفحو همدخ اذا انالف دفح لاقت |

 E فخاذا لجرلا دفتحا لاه ردهنسانعم نادفحو دفح یجدو هدننزو لاعتفا (دافتحالا رک ذیس اک
 ح  همدخ یا هدفح مه لاق روند هب راصناو ناوعاو مدخ كن هسکرب هکر دیعج لدفاح هلنیتصق (دفحا) عرساو

 ۱ | اتو قیص قیص یعدآ هلتعرس دارم هکرونید هکعروب نالوا نود ندیبخ یک نادفح دفحو هناوعاو

 | جدو هلبرسک كنءزمه (دافحالا) بینا نود یفماذا انادفحو ادفح لج رلا دفح لاقت ردکع روب قرهنآ ةجرپت
 أ ردهنسنعم كمردت تع رس یبهنکر و دنح عع ملظلا دفحا لاق ناتمام تارا هلشبوروب نانل وا رک ذ

 ( لا )



 یکتا تاک ON تا تی

O e FO 

 كمدآرب هطبغ ارز ردندنهجوب قرف هلا هطبغ هکر د ح راش « امبلسیوا هتلیضفو تبع هيلا لّوصت نا ینمتآذا ق

 اوعتجا اذا اودشاحو اودشنحاو موقلا دشحا لاق ردهنسانعم ثكکرب ساب ید رانو هدنز و لعافت (دشاصل او ۱

 هدنزرط رک ینعی یرک او ردهفشاک ت فص یلوق مسلا كفلؤم » رول وا ول روا هلغلوا یتاچ یتسوا هکروند هوا |
 یراکدید یدارح نانلوا رکذ ینقس هکروند هوا یسهلوقم غوه و قچالآ لوش و روند ه هنس سوق ۱

 لاقب ردهنسانعم كمردیک یرایوت نالوا هدنرز وا كنوک هدشنز و لعفت (درحلا) هلوا شاتر وا هلبا تی ورک |
 كحراش »روند هنرلشوف قلترغب ناچوا كباچ كب هلیعص كناح (درطا) رعشلانم هیلعام قلا اذا عدالا در

 ۱ هکرد هنسانعم قلق زکلاب یهنسنرب هل رسک كنهزمه (دارحالا) عارس یا درح اطق لاقب ردندصاصخ هر وکه نایب

 | لاق ردهنسانعم كعرو كباچ كياچ و هدرفا اذا هدرحا لاق ردترابع ندقملق هجهق ثب بورآ ندنس هرمز

 یاو هدننزو ءاد وس (یادیرطا لل روند دصص مثل و ليڪ هلرحصف كنهزمه (درحالا]) ذغا اذا ربسلایف درحا |

 ثداح هدنفلیغاقوب و هدنرب غاب كنغایا را وط هکرددآ کسر ءاد رح و رددآ قلموقرب هدندالب بالکن رک |

 كر هکی هکروند هب هاد شما غوا ه هروب نم تلع هدننز و ءارج (ءادرخا)) ردا قیلاص ب ودشوک یتغایا هلغلوا |
 كناح (ددارطا) ردتفص ندنآ ءادرحو ردمشلع درح نالوا رکذ بیرقنعو هروک هناي كحراش * ررو |

 رفاشم روند هننراقادود كنه ود هلیصف كيم (دراحلآ ردد رفم د ودرح یکد ورح روند هن راج وا كراب | هلی

 "ضقنا اذا لا درا لا رد هنسانعم قعآ زدلپ هدننزو لاعفنا (دارحن الا هدننز و ربنع رد درفم د رح هنسانعم ۱

 هدننزز و ناف (نادرحا) ردهنوک هقشب یتقیقح ردیماع ریبعت یریبعت قعآ زدلیو ردنا دارفنا ندنسهرهز هکایوک
 | قج هلبروا نالاب هدننص لوق ىلع هنقنع لصفم كنود هدننزو سلح (درحا) ردهرقرب هدنساضف قشمد ]

 ردهدلبرپ هدنع لحاس هل رسک كناح (ةدرا ردسبقل ثرامحا نب لشینتب هدننزو ءارصص (ءادرح)ل روند هنر |
 كفاقو كناح ( ةدقرطا ) یک ر فعج ردیدرفم دفرح روند هراهود هد زک هل رسک كنافو یضف كناح ( دفارط)ل

 كد هدزغآ هدننزو جرب ز (دقرطا) رد هج مموب نان روک هدجراخ هکروند هعوکو د نالوا هرجا زاغوب هلیصف |

 ,(دمرطا) و هدنزو رفعج (دعرطا) ردیفدا مو هدننزو دفارح (دقارخ ۱ هنسانعم ناسللا لصا روند هنکوک
 هايس هدنجما هلیضهین لعاف مسا (ةدمرحآ» روند هروماچ هايس شلواریغتم یس هګارو نول هدننز و جربز |

 كنه یازو یصف كناح ( دزطا إل ةأما ةريثک یا ةدمرح نيع لاق روند هراکی نالوا قوچ یروماج |
 اه (ةداسلا و هدننزو دوعق (دوسلا) و هلنیتصف ( دا ) رکذبس اک ردهنسانعم دصح هل وکم |

 یتسلوا بولسمو لئاز ندنآ دوخاب یتسلوا لوص هنسودنک یتلیطف و یتمت كمدآ منتمو لضافرب هدننزوا
 لوالا و یناشلا بابلانم ةداسحو ادوسحو ادسح هيلع دسح و "یثلا هدسح لاق ردهنسانعم كلتا ی |

] 

 لها هرزوا قلوا رارقرب تمعن لوا هدمدآ لوا هن ردکللا ینمت یعلوا ید هددنک یلثم كتمت یغیدل وا لقا |

 ی هطبغ فلوم تح * ېدا عیاش هدل وا فرع قالطا دسحب هب هطبغ و راردنا دع ندنآ ر وظح هدینوب تم نڪ

 دسح ءازج سپ دسلایلع ینبقاع یا لدسحا تنک نا هللا یادسح لوقت و یهتنا ردشلیا ریسفت هدهلبا دتسح |
 ردهنسانعم دسح جد و مربن زو لیعفت (دیسهلا) ردام هلا هثبس هثیس ءازج کهن ردشفل وا هیعست با دسح |

 هدسح و قاسف 7 یک عکررولک دسح یعجج ردلعاف ےسا ندن ۲ (دساطا ال هدسح یتعع هدسح لاق |

 هلنیتص رولکد سح یعج روند هصح# نالوا یسلبج دسح ردفص و هدننزو روبص (دوسلحا) یکهدسف ر 6 |

 كناح (دشل) اضعب مهضعب دسحاذا | ودساح لاقت رد هنسانعم كلتا دسح هن رب یرب هدننز و لعافت (دساکلا) |
 هعجج اذا لوالا و یناثلا بابلانم ادشح "یشلا دشح لاق ردهنسانعم كمردکر هلی وکس كنم نیشو یصق

 هلع هدنص وصخ نواعت هن رب یرب سان و هلکت دناذا عرزلا دشح لاقب رد هنسانعم كع یسهلجج كنیکاوو |
 كکرب بولک ندفرطره نوجا صوصخرب دوخاب كلا تباجا هلنعرس هل رال رغاچ لوق ىلع كلا تعرس وا

 | هدنسهم هقان و دحاو رمال اوعقجا وا نیعرسم اواحاف اوعدوا نواعتلایف اوفخاذا مولا دشح لاق ردهنسانعم ۱

 | اهعرض ىف نیللا تلفح ادا ةقانلا تدشح لاق ردهنسانعم قمعب بویلنا راردا و بویمر و «یرواب یدونس |

 هدننز و لاعتفا (داشتحالا) و هل رسک كنهزمه (داشحالا) رد راج هد هلیصف كني ورونل وا قالطا هتعاج دشحو |

 | عرستتناک اذا د وشح قان لاق هل وارردکر ریت یدوس هدنس هم هکرون د هب هقان لوش هدنز و رویص (دوشحا) |

 دو شح هان لاقت هبلاق شوب هدنرب الصا هلاق هبک هدکدلکچره هکروند ه هقان لو شو اهغرض یف نیللا عج |
 نالوا یسهدهع رد هکروند دمدا ولت ورم لوش هدننزو فتک (دشطا) لمك نا ادحا و امرق فلت ال تناک اذا



 لا یا یدیندح لاق روند هب هثسف قجهنلوا بن کرد هنسانعم ب هر ضق كفلا و یصتق

 ۳ هل ررکت كنبع یریغ ندنوب ردي همنک یلسالا لس ىنا نب ربع نب ةمالس ندیاععا هلع كنار و

 . ] بابلانم ادرح هدرح لاقت ردهنسانعم كلتا كنهآو دصق هل وكس كنارو یصق كناح (درطا) ردشمالوا دراو

 [ درحو هبقث اذا بشلنا درح لاقت ردهنسانعم كلدو هعنم اذا هدرح لاق ردهنسانعم كلا عنمو هدصق اذا ینثلا

 یتاثلا بابلانم ادرح درحو هیلع درحلاس ردهنسانعم قلراط درحو رک ذیساک یک درح و دراح رول وا فص و

 كناغرواو كيا و هعنم اذا هدّرح لاقت رد هنسانعم كلغا عنم دو هدننز و لیعفت (د رحال بضغ اذا عبارلا و
 | اردنسم ءا هلق جردا اذا لبلاد رح لاقت رد هتسانعم كقلتمرکد هلغمردشق وص هرجا یرب یرب یتیراموکوب

 قاطلا ذسهک هلعج ینعب هج وع اذا "یثلا د رح لا ردهنسانعم قلق س وقم یک ر ک عب كکا ییهنسنر و

 خوک ىلا یوآ اذا دز درح لا ردهنسانعم كلا تماقا و لوزن هوا یرلکدت اریبعت غ وه كنس هشاط نیشن مثح و
  فتک (درطا)لو (درالا) و هدننز و درف (درطا) یدنلوا نایب هدن ابهاخ رد هفشاک ت فص یلوق منسم كفلوم منسم

 درحو درح لجرلاق رون د همدا نالوا ریکر انک ندسان هدننزودرحم (د رها ) وهدنزوریما (دیرطا) وهدننز و

 تص هکر دتعاج لوش ینعب هتلقلوا هنزعلاما درفنءیادیرح ج لا و حو سانلانع لتعم یا درو دیرحو

 . [ رواکدارح یعجج كد رح و هلوارچوک بونوق هج هقشب بوی راق هرکید هلق یشانندنرلتلق دوخاب ندنرلتعانمو
 درا ن دایز ردنداعما درح و روند همدآ لانعثخ دراح و هدنزو فتک درح و یک ءامرکو مارکر ولک هادرح و

 اذا درحرت و لاق هلوا نوزوآ ندنضعب یرلتاق ضعب هک روند هشيرک لوش درحو ردندنسیلاوم صاعلا نب ور
 ۱۳ ورک نوت زف هجهتخب بود اتل نع ندنموف هدننز ود وعق (د ورال ضعب نم لوطاهاوق ضەب ناک

 راياد ورح و مهطلاخ ملو ایعتوا درفنم لزا یتعی درفنآ و هموق نع لّتعا اذا ادورح ۍاو لجرلا درح لاقب

 كناح (درطا) ردیفدامو هدننزو نابضغ ( نادرطا ال هلرسک كناح رددرح یدرفم كنو روند هنراجوآ

 هد رج اکا و هنسانعهریعب رعیم روند هربد كن هودو روند هبهچ ابر ندنجوکر وا شلسآ كن هود هبسک

 ۱ کا ( دارطا ال و هدننز و هلعافم (ةدراحما) روند هغلاب نالوا هرومالص تولید روق درحو هلاه روند ځد

 1 تعطقنا اذا ادارحو ةدراح لبالا تدراح لا ردهنسانعم قملازآ لوق ىلع كلسک یدوس كنعسق هود هلرسک

 اهرطم یتعی اهؤام لف اذا ةنسلا تدراح لاق ردهنسانعم قلوا هارو هلغل وا هج زا روغی لیو تلقوا امنابلا

 ۱ کیو لاه (ةدراحما ) و هدننزو براحم (دراحما ) وهدننزو روبص (دورطا )ا
 | كند ودهکردنلع رب هلنیتحف  (درطا) هلیلق وا رذلا عطقنءییعی دارا ةنببىا ةد راحو د راحو دورح ها لا رون د |

 ارا لوق E قسروا هرب بوکلس یتیرال اب ینیراقایا نکر روب رول وا ضراع هن رالا دون ها
 | همدا ولهرز درح و ردنا طبخ ب ويم هصاب هر یکیدتسیا ندنعیدل وا فیعص هلکلک تسوب د نا ولورا |

 لاقب ردهنسانعم كع روب نقصاب توبل وا رداق هکع روب هرز وا طاسبنا هلقعص اب بور و تلقث هرز نالوا هدننک ۱ |

 ندنضعب یراتاف صعب كشدرکو یشلا یف طاسدن الا ىلع رد إف هيلع عردلا لقئاذا عبارلا بابلا نم ادرح لجرلادرح

 : (ذیدرطا ) وهدننز و یدرک 6 یدرل ) ضعب نم لوطا ها وق ضعب ناک اذارتولادرحلاش ردهنسانع«قلوانوز وا
 فقس هکرونل وا دن هرز وا یراوید ثلیغآ شمر وچ ندقا زاسهن هکردب رلکدشا ریبعت تیچ شلروا ندقل زاس هلباه |

 تد هلت رابع بصقلا طاح ىلع دشت ىلا ةربطلخ | ةصابح فل وم هداروب هکر دب غ + رولبتروا هلکتآ یرزوا یکا ۱

 ا ا ا راش رولوا كود قلزاس نابل ادب هنر زوا یراورد لیغآ شل رر وچ ندشما هلن

 ندشماق هلک لا سر هل رابع بصق نم ةریطخ ریطخ "یر هد اصب فلؤم نکل + ردهرزوا فلاس هجو یگیدلیا |

 زرد اریبعت تیچاکا هکر ربا را و دهن ماکحا و لصواض رع هنر یر ۍشماق رول وا كم د لبغآ شارپ وچ ندقلزاسو |

 غوه و كالبغآ هللوا موس ص هللا ونع ةیطس ةك فقسلا بشخ ىلع قلت بصق نم همزح ید را هدحایصم و

 | هن هدعب ردیرقا ه هجرت یکل وا هکر ول وا كم د یمانوط قلزاس یرلکدنروا ینیرافقس كوا قلزاس یراکدتنا ریبعت |

 | مرکلا نابضقاملع لسرپ مرکلانم تاقاطب ةيولم مضت تابصق یه و لاق ةيوره لاق هلا ثیللا نع و هدحابصم |
 لا زردا تیورک هر همصآ هکر دنراک دد تیچ شاروا ندشلزابس هم هلغلوا موفرم هلسیاونع |

 عضو هرل هعصآ و هن افتس غوه و لیغآ هکر دن ورکو  قاطراچو یتاچ نالیپاب ندنل زا هرز زا نمهنازجاو

 | یرلکداریبعت غوه كرایل وا زچوک CG E وا )رب یدارج یب كنب ید دو دارا ایا
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 را رز ةا اه اهادنخ نا هتداحم و هرادددح ی راد نیست یا کر رده راشعا هلا دنسمان :قوضوم شن

 (دادطا) هفلاخ و هاداماذا هداح لاش ردهنسانعم تفلاحو تعصاح و هبضاغ اذا ةداحم هداح لاق هنسانعم هبضاغم |

 نوچكيدلبا منم ندجور خت ىمۈب هنسانس نام زوي هب عن دانو ام رکتهآ ر ی ا

 ردراو عنم جد هدنو هکهنسانعم باوب روند هیحوبق و نوچ خدشا غوا هلبا رار ومد ېک یغاقو وری ز دوخای
 ندان ینا یک راپ وا هدئزو دادعتسا ( دادعتالا  ردیدآ قمرا رب و رونل وا قالطا هایردو
 | كنءزمه (دادحالا) بضغ اذا هيلع دعتسا لاق ردهنسانعم كلك هبطغ و دیدن قلتحا اذا لج را رسا لاق |
 | یٹپارآ هرجا تدع نوناخ یکدادح و اهح ینعع نیکسلا جا لاش ردهنسانعم تلا نیکیک یی هنسنرب هیرسک
 ۱ | نیکسک یدو هدننز و لیعفت (ددحلا ) تذح ىنعم ةأرملا تدحا لاق یدنل وا رک د هکر د هنسانعم كا |
 هکر دهنسانعم قلاق ورک ندنتف و نیک | هلةاب چک ر وضیو اهتحا يج نیکسلا ددح لاق رد تنم و ۱

 منع هکر د هنسا ذعم كلا دصق ه هنسنر و رطلا رخأت هج ورخ رخأتاذا عرزلا دح لاقب ردنا عنم نج ورخ | ۳

 0 | لوقت ردهنسانعم نزلتکسک میدن لاعتفا (دادنحالا) دصو اذا هل و هبلا دی لاق ردا نیک سک ییهجوت و |

 | هدننزو باغ (دادخا) بضغ اذا لجرلا دتحا لاق ردلمعتسم هنسانعم كلک هبضغو تدتحاف نیکسلا تددح |

 لجر لاو دادحو دادح نیکسو فیس لاق روند هتبش نیکسک ب رد را هغلابم 2 هغفیص هدنزو نام (دالاا) و ۱

 | تدح هدارو و ردعیج كددح دادحو هدحا وءادحا سد مت ۲ دادح و ةدحا و ءادحا موقنم دادح و دندح |

 رد هلا ریغصت هی مدح رد دز و اف دادح ( ةیدح دادح ال رول وا ه هدنعببطو هدبضغ ومداکذ وی هقو هناا |

 | نل ةيدح دادح نولوق رونل وا داربا هدنعقوم هارکتسا ینیراد دو تعلط كنهسکرب قرهلوا بکر یسیکیآ

 هنشوف قلیح هکر درغصم ندهادح هب هب دح و ردکعد لوا ع ونم ردرعآ لعف ےسا دادح هداروب هتعلط نوهرکی |

 | روند هلال وا م ورح ید ندرش تذکر ونل وا قالطا ه هسک نالوا م ورح و عونم ندریخ (دودحا) روید

  نعب م ورح ندنامرح و تاحابم دودح هد اس تاهما روند هنالوا مورح ندربخ دوب هلبعص كناح (دحا)

 نددودع هلع كناحدح و ردبدض لد ودع هلءح ردکع دربقف رقفادا رم هکر د رسم هلن الو اهرم ی ندما رحولالح |

 "رشلا نع یاد ودح لجر وریطنآ نع عونع وم ورحم یادح و د ودح لج راه ر دکم دهرهین ندناحابم هکردصخا
 | 4 وتاح ندرت ی زو بیز هلغام هرکصندنج وز داح و هک ریا ةداح ةحار لاقت روند هتیش نیکسک دا

 دما لاق ردند هصتح تافص رلن و و رد هنسانعم دو ید نام هی "دحا) ردندیئالث هکروند

 ۱ لدهک (دیدلا ما) ردهسکرب و اظ 4 ز ورح (ددخاوا# ردهشقوت مال دعا ةنزلا تکو اذا دح و داحا 1

 قاب وطرب هکر د هنسانعم هبص و هشک هلیعص كناح (ةدخا) ردعض و مر هلبعص كناح( دح) ردیسهج وز لص اش ماب |

 كن هدنزو هماصم داد ال رول وا عفد هلکنآ لئاس روند هنسهلوقم دوس مار اب اص رو هب هنس |
 لعفتنآ كدادح ك رابع هکهدننز و باح ( دادا ) نوچغیدلوا ردنا عنم نداضر فالخ رونل وا قالطا هتسهج وز
 لدهج ةناغ یعل كراصق یا اذک لعش نا لدادح لاق ردلمعتسم هنسانعم دهح و تباغ ردعقا و هد لوق اذ

 (یتیار 4 , هسکرب راب ع هکظ افلا یمهلوتم یراصق و راصقو دادع و یداج و داج و داهج و دهج هکهل وام ولعم |
 ۱ زرد اذک ل عفت كامانغ دوخاب لاراصق دوخاب لراصق الثم هدنرلکدلیا مادقا یک کرک هدشاب یہلشیا هل |

 ۱ | دهج الثم ردربتعم هدام یانعم هدنرب ره نکل ردادا رم تیا ندنعو چ ردکع د نس ک رک كا یشیا لوا هناہنلاةيامن

 لثم رانو و ردکعد روصقملا كتا كراصق و د ومحل ا كلعف و كت اغاذک ل عفن نا لاداج و كدهج ةياغاذک لعفتنا
 هلا فرع عض و هدنسانعم هاغلا ةياف رانو ردهدنکبس هریغ لعفتال نا نه وفا ناتو

 هنع یلام لوقت رد هنسانعم عنم ردرابعم ردصمهدنزو "دتشم ( "دنا )و هلبصفكناح و كم ( دحمل ا رد رال تتسم

 ندنس لبق ےھت هکر د عیرق نبا هدنن زونادف (نادحون )رد رسفم هلیمزالفارصناو ارین ار
 | نادح وذ ردندنیئدح نادحنب نسح ردندیماسا هلی كناح (نادحا) ردندار وا ینادخاسوا ندا رعشردنطبر |
 ۱ كن اسنا نادم *هلبق نادح وذو سعثن نادحو ردندنیعبات ناذحیذنیدیعس و سن نادح وذو لیحارمش نب

 | هرقر هد قهاعنص و ید بد ءادح 61 هدفلس زدم مر دننه همدم هلص كنا (هدح) رب
 | هدنساضق طسا و هدننز و ه دادش (ةيدادحا) رده رقرب هدننب ناغماد هلباماطسب هدننز و هباصم (ةدادخا) رددآ |

 اروند ه هسک رودود هدنزو دف دف (دحدطا ردعضومر هده رذع دالب هدنن زو ءالولج (ء اد ودح) ردهرقرب | ۱

 ۱ و تناح (یدبندطحا# رتاخ یادندحنبل لاق هل وا یکدغو هکروندهدوس مرا هدنن زو طبلع دوا



 ی هه
 رددرفم دتح ردعج دتحهدانعمو ورونل ات ل هزوکلوا رول ان یدوم هنحرقت ها تب هریک دیه اکو[ ۱

 رم ۳۳2 رها و موجو لسا كيش هلنیتعض دتحو هدننز ور وبص رد درفهدوتح تانک همت

 و عو ج لصا یا قدص دتحم نم نالف لاقب ردناکممسا ندنسانعم تماقا هکردهنمانعم دای و لصا هدننزو |

 اصالا صلاخ كئيش ره هدنزو فتک (دتلا) عبطلایا دتحما ع رک لا زونل وا یقالطا هتعبط و تشرس

 یرهوجو لصا كنهنسن ر هلنیتهف (دتخاإ) لصالا صلاخ یا دتح وه لاق روند هنالوا رهوج كاب و
 | هدننزو لیعفت (دنه) ادتح ناکاذا عبارلا بابلانم ادتح ؛یشلا دنح لاق رد هنسانعم قلوا کاو نا

 هص ولن هتزخا اذا "یشلا تدتح لوفت ردهنسانعم كلا رابتخا نوچغیدل وا لضفا و لصالا صلاخ ییهنسنرب
 هرخآ اهدحا هکروند هثیش نالوا لئاحو زجاح هدننب هنسن یکیا هلددشت كلادو یصقكناح ( "دعا هلضف و

 ۱۱ دا لصا هروک هننای هدراصب توس روت واست ون اد رول وا عنام هغلوا یدعتم و طاتخم

 ایا یا ضرالادح اذه لاق نوچغيدل وا عنام نددام روند هنساهتنمو تیاف كئیشر دحو ردعوضوم

 سلا د هبرض لات ردیساپنتم كنفرط ر کیک یزغآ كيف روند هن رب نالوا نیکسک كئیشرهو اهاهننم و ۱
 1 5 كربغ هکردنرابع ندننوقو تدحن و سأب كمدآ ناسنالادحو ردردصلاب هيم رانو و هتدح و

 یو بارش نیکسک یسهنارعاش رذعنام ه رش هکردنرابع ندنکل ریت و ندن روس كنهداب بارمشلادح و

 فد اذا لوالا بابلانم اذح هنع هدح لاقت ربا قادام للا عنمو عفد دحو ردنا عفد

 4 * هر ولوا عنام ندباکت راه ریلاب باس و ندندواعم یسیدنکه تحابق لوا دره دنسک ندبا تیانجو مرج و هعنم و

 ۱ و شر دسمام هب دا اذابنذلا "دح لاق ردقمر وا یعرش دحدا رم هکر دهنسانعم كلا ر زعتو بیدأت هلا

 لعاق مسا وب و یلاصتهقادودح هنمو رولکدودح یعج ردردصل اب هی هکر دامس هلبا دح ځد بیدأت و و

 شطب و بضغ نالوا ضراع هاسنا و رارول وا عنام هب یدعت و برقت و لصاف یتنب مارح ها لالح هکر د هنتسانعم
 ادح هيلع تددحلوت رول وا ردصم ردهدننز و تدش هکتدحو + دح هدانعمو وروند هنتلاح كل بت و

 | عنم یطالتخا هکر دهنسانعم كلتا ریست و لصق ندهنسن رخآ ی هنسنرب و هیلع تبضغ اذا یناثلا بابلانم

 ۱ اعا هلغل وا هدنرب دقت رخ الا *یشلانع لوف *یثلانع كفلوم + هنع هّربماذا *یشلانع *یشلا دح لاحق

 1 هام تل نیک ی ماد رضاب هم دیه لب ید یار شرایطی

 es ath ek aR تدح ردتتشلیا

 | بابلانم ادادح و اذح ةأر لا تدح لاق ردیا عن + ندشیا رآ یتسفن هکرد هنسانعم كا كرت ین زو بیز بوتوط س ۳

 ۱ | رد هنسانعم كلا عنم وعفد هلنیتعف (ددلا) فوت ااهج وزةدع یفاهنوکلج الىاةدعلل ةن لا تكر اذا لوالا و ىناثلا

 ۷ هتسانع قلراط ددحو دب یا ددح هدنع یلام ساسالایف لاق × عنم یا ددح هنع تااپ نود لاق یک دح

 را لطابو رول وا لامعتسا هللا كف و هلماغدا دح سپ هي هلع بضغاذا یاثلا بابلانماددح هیلع دح لاق ردلعتسم

 ددحرخو ةلطاب یا ددح ةوعد لاق هنمو ردنا عنم نداکترا یدشر لها هکرونل وا لامعتسا هنسانعم هد وېب و

 هناسناهدننز وءدش )ا ردیع"ا كضرارب هدنراید یمهلسف باکو كعاطرب هداج ضراددح و بذاک ل طاب یا

 هیلع تددح لوقت رونل وا لامعتسا هنسیانع» قلراطو رونل وا قالطا هنتلاح تانیکسکو كلزیت نالوا ضرام
 -تدخا دح نیکسلا تددح لوقت رد هنسانعم قمل وا نیکسکب ونلی تلآ یمهلومم قاج و رکذ اکةدحوا "دح |

 هاف کرد ر كناکم و ضرانال وار واج و لصتم هن رب یر هکر د هنسانعمر ونهو دصههدنن ز وریما(ددحا)
 ا یا هراد ةددح یراد لوقت رارولوا دا هاشم هلغل وا یرونس رب كنسیکیا هکیرابحاص هلوا ؛لتشم |
 دليا عنم ندهنخر یتسفن هلمنهج یتبالص رولک تاددحو ادح یعج روند هرومد ددحو اھدک

 اهذح

 1 وب و هاو شا

 ۳ | نالوا ول هار نیکسک ی شیوکو ناسا و عبطلا دیدح لج روةدیدح و دیدح بان وةدیدح و دب دیدح نیکس لاق |

 E دیک یافداب ةحار امف دجوت تناک اذا ةا ةدیدح هال لاقت رونلوا قالطا هرلنا دید

 روند هراد دوخاب ضرا نالوا رونی هکردهنسسانعم دیدح روم: لعاف مسا ندناب هلعافم هدنز اؤ هد اشم



 | طاتحا اذا صالاف دهحا لاش ردیمزال هل رکف ةغلابم دودا اتم كجا طابتحا و مزح هدص وصح ر و ح۶ وو ۳

 یک o یبح

 | که ليف كيج ءالبلا دهجا ودهنجا و نیلا ف !وغلابیا هک ماعا دهج هّلابا وفا و هل یلاعت هلوف و لکا نم رثک |۱ذا |
 تلاحلوادا رم رددراو هدنشدح دڳ ءادعالا ةتاعشو ءاقشلا لرد و ءالبلادهجنم هاب ذوعت مالسلا هيلع ىنلا ناك |

 ردت رابع ندلایع تراک هرجا هقافو رقف دوخاب ردنا راتخا و جرت اک | یتوم هسک نالوا التبم اک | هکر دءهدیدش
 عسولا لذب و دج اذا مالاف دهتجا لا رد هنسانعم كلا رودقم فرص بوشلاج هدننز و لاعتفا ( داهتجالا )

 اهدهج غلباذاهتاددهجا لاق رد هنسانعمقمارغوا هدقشمو چر ەت مس تیاہن خد و هل سمک ك نەز( داهجالا )

 .قلاغفوچ بورو كياچربق هلاقص و جاص و هاهتشا اذا ماعطلا دهجا لاق ردلمعتسم هنسانعم كلا اهتشا هماعط و |

 | شرالا تدهجا لا ردهنسانعم قلوا رهاظ و زرابرب و عرسا و ژثک اذا بیشلادهجا لاق ردلمعتسم هنسانعم |
 ah دهجا لاق ردیمزال لدهج و ڏج هکر دلمعتسم هن سانعم قمل وا راکشآ و نایع هنسف رب و تزر اذا |

 لام هنسکر و هربغب نعل طلخا ادا "یشلادهجا لا ردرذعتم قلرفت هکر د هنسانعم قعش راف هب هنسن رخآ هنسلرب و

 ۱ لذهدن اب توادعوتموصخ و هق رف و هانفا اذا هام دهحا لاق ردن روم ینج هکر دهنسانغم كما افا تودیغاط

 اذا موقلا یلدهجا لاقت رد هنسانعم قلوا نی كب و ةوادعلایف دج اذا ٌودعلادهجا لا ردهتسانعم كلیا عسوا

 ردهنسانعمقلوا ناسآ و نکم یلوصح بولک هنکلوتشیا رب هنسنرب و ردبجومیلقث یتدرق كموق ارب ز اوف رشا
 | ردهنسانعمقا وا هرز وا تدشوقیضكی یشاعم هج و كن هنسکرب هلنیتحف ( دها ) كنکما یا مالا تلدهجا لاق

 | لا رونل وا دارا نوا دیک أت یتظفل دهج ( دهالبا و دتشا و دکناذا عبارلا بابلا نم ادهج هشیع دهج لاق

 یاداهح ضرا لاش هیل وا یربا تاب الصا هد اهکرونید هر كىل وش هدنز و باس (داهحا) ةغلابم دهاح دهج

 | (ةدهاحا )و هدننز ولانق( داها ر ون د هنشم كنجاغا لا وسهداهجور ونل واریبعتروب هدیکر تهر ل و اا تابنال ة بلص

 ۱ مالسالا دهاح لاش ردکذیا عسو غارفا هدلناقم دارم هکر د هنسانعم كلنا لانق و برح هلن د نشد هدننزو هلتاقم

 كرودق» فرص و یعسو دهج هکر دیفدا مو هدننز و یراصق ( یداهطا آل ودعلا عم اولتاق اذا اداهج و ةدهاحم
 ۱ لی رد هنسانعم دهج ار وصقم لیس هيل رغصم ( یدیهطا ) لا راصق یا لعفت نا لاداهح لوقت روند هنقناه

 هدارو یدهج ةياف یتعی یدهجیا رعالایف یا دیهج "نغلبال لوقت یک یغیدل وا هنسانعم دهع یدیهع و هلع
 ارفصءیبسهلوقم یطبرم و یریغل و یدیهج و یو یدیهعهرز وا یتیدنل وا ناب هد ره نم ردن جا مظعتریفصت
 هاما یسهلوقم یراقش و یراضح ران و هکلب ردلکد ریغفصت تادا ءایعقاوهدنرارخكظافلانالوادرا وا روصتمو |

 بو الت وا یشاومو با ود نعوم رول ؤا قالتا هام مم لوش هدننزو دیعس ( دیهطا) ردشفل وا لوچ

 ر ودعم لذ مدنزرص حاج و هدننزو لعاف € دهاصلا ]لالا هدهح دو راص اذا دنهجح ی ص لام هل وا شمروت |

 كيج ( دبلا ) یک یناوت ردهنسانعم الث لعافت هدارو هعسو لذ اذا مالا یف دهاحت لاق ردهنسانعم كغ

 قنعلا مدقم روند هنک وا كلوي دوخاب هر كجهروک هدالق هدنوب لوق ىلع هتسانعم قنع روند هلو هلب

 هلنیتعف € دلا روند هنسابل شیا كچوک نالوا ندکوب كران وتاخ دیجو رولک دوبج و دایجا یعج هنسانعم

 لاطاذا عبا رلا بابلا نمادیج داج مالغلاداح لا رد هنسانعمقل وانوز وا لر هجا دوخابن وز وا یند رک ن هنسکوب

 كيج رولکد وج یعج روند هنادیجو ءادیجهدنن قم ردتفص ندن آ هدنزو رجا 6 دیجال ار ل وطعم قد واهدیج |

 ردیدآ كغاط رب دوخاب ضرار هدن ارت هکم ورد دا نوبقر هلبصف كن هزمه(دابجا ردن دندثدح لا دبع ن دیجاو هلی

 هل دایجا نال وا یعجدا وج اب وکه کر دح راش + یدنل وا هیعست لب ادایجا هل رانا ماراهدار و یرلت آینعب یخ كنم عت

 ندع یاما هکلب ردلکدددس یجوتو كفلوم هلغلوا دایجا لدبج و دابج یعج كدا وج نکل ردشا وامس

 هدننا ونع دایج هدهنانو یدنلوا هیعسل هلا دایجا هلغمروا ینیران وب كنهنسک رفن زو ندهقلاع هداروا ضاضم |

 تماقا هدننز ود وعق هل هبق وف یان (د ونا مچ[ 21, ءا-ا لصف ]هس رول وا عالماک |یهجوت كفلۇمردموس رم |
 ندرېن هکر د هنسانعم عراشم رول وا عج دوتحو ماقا اذ!یناثلا بابلآنم ادوتح ناکلاب دتح لاق ردهتسانعم كلتا .

 ییوص الصا هکروند هزوکل وش هلنیتعط (دتطا هلنیتعف ردیدرفه دنح ردرار كج هریک ه وص و قجهلآوص .
 ییع هدارو یرهوج اهؤام عطقنال تناکاذا دتح نیع لا ردقج هلوا زوک ولنافل ریش دارم هکهیلوا عطقنم

 دتحو ردشللا تد قفاوم ه«یرهوج هدنیعلا رصتخ یدب ز هکربد حراسش + ردشلنا مهو هلکلیا لج ہراکیپ

 | روهظهدن راکب لزوک یژنک اهکردتلعرب قالسو ردرازوکش ما غوا هنتلع قالسهکرون د هب هقاسنمنویع هلنیت |

 ردقل وا ظیلغ بورازقیراقابقزوکیراتءالع رول وا ید وم هنن داسف لزوک بولیاب لرهدیکر دت وطر ولتدح ردا

(vo) 
1 

 ب ةل مهم اءاطا لصف =



 جو اذا *یشلا دامسا لاق نت ها ی را قلو ا

 ہا اوا دانا لاقت ؛ ردهتمانعم كمما مزکو دوج ندمدار و ادیج هبلطوا |
 ون هدهمدآدرماوج و عرکر دنفص هدننز و باه( دا وال اداوج هبلط اذا س رفلا داسا لاقت ر رد هنسانعم كلا |

 د زر دواجا و داوجا یعجج ةبه«یاداوجةأرما و یض-یا داوجلجر لا رونل وا قالطا هثومو رک ذم

 قالطا هنا رک ویوص لزوکیشنرپد و ینکشا داوج و هاه ر واکه دوج و یک لاذق و لذق هلیمط كيج رواک
 ردهنسانعم كلنا تلدرعناوج هلم كيج (دوطا) عیار ةد و ا نيب یا داوجسرف لا رواکد ایج یعج رونل وا

 اربدوج و ردندنلسق لأفت یکهشطعنانل وا رک ذرونل واقالطا هفاجآ دوج و مزکتاذا ادوجلج راداج لا
 هکردح راش +ادا وج راص اذا سرفلا د وج لاق رد هنسانعم قمل وا داوجتآ هدننز ولیعفت (د وعلا» ردیدآ
 در اجرخم یتیربره كرافرحفورح دوج الثم ر هدهنسانعم قوای هش وخ و كلالزوک ی هنسنر

 داع ینعب نابل وارون هدنقوف لوق یلع هرومغلقوچ هلبعق كیج (دولجا) یبتناردترابعندکلتا ادا
 اص دوج هکرول وا هاکو یک بحاص و بعص ردیعج كاج د وج هداروب روند هرارومب نال وا زاغغاب
 نیترطم ان رطملوقت و نادوج ناترطم لا رونل واداربا هد هلبس هین هنت ودوجءاع" تجاه لوقت رولوا
 هنسانعم كکو د شابقوج كىز وک هدنزودوعقدووج و دوج و رده رامتعا تا رط تیعج هد ران و سد

 نا براقاذا هسفن داح لاق ردهنسانعمقل واهرز وا كمرب وناحو اهعهدژکا اذاادووج وادوجنیعلاتداح | ۱

 امرکو دوج همدآرخآر مدار وهبلغو هقاشاذا یوهلاهداج لاق دد وادا ب اکر یشمهمدآر وا

 دهر شعایرومخ عفان و وماهدننز و هلوقم (ةد وحل اد واب هبلغ اذا انالفنالف داجلاق ر ردهنسانعمقل وابلاغ |

 / و و یررض و یتدش هکر وند هرارومغب عفان و وبا ( د. والا ةدوحم یهف تدیجا و ضرالا تدیج لاق

 هک دووج و دوج نانل و رکذ هدننزو بم ( دیملا ) یکبیشاعت ردقوب یدرف كدب وان وبشاو هبلوا
 داحا نالوا هنسانعم كعا وا تلذک مضاخ یا دیحم فتح لاق ردهنسانعم رضاح توم ردد نم لعاف

 ا زسوص نالوا ددشكب دوخاب هغلزس وص ردعماهدننزو بار (دا وا ) دیج عاش لاق ردلعاف سا
 دوم ) هتسسانعم ساعت روند هفغع ما و هندش وا شطعلا یا داوا هذخا لاق ادو رکذ یردضم

 | دیج لاق روند هناویح و ناسنا شل وا فرشم هکاله ندقلزس وص دوخاب شمهصوص ك هدنزو
 د لصوم هدر نا "هررزج هلع كيج ( یدولا) رکد الهلا ىلع فرشاوا شطع یا دوخ وهف

 د كغاطر  هدنناب لبج مانآجاویدل وا رفتسم هداروا بوشان اکا مالسلا هیلع حون نفس هدنافوط هکردغاطرب

 هک + كرعن ثراحنال وا یه كجاجن ةبعش و ردف ورعمربغیمسا ردناذرب ندنیمبات (یدوجاوبا) ردیعمآ

 | یناهربو لیلد كنسیقنق راندنا لادجو ثح هدننزو لعافت « دواصلا  ردیعما نارفءز ( یداجلا )
 ۱ )دجدوجا ا اورظناذا موقلاد واح لاق ردهنسانعم كلما تقدو رظن یر رهو د ردحصاو |

 هدحوم یاب (هدوحم ) رونلوا رکذ بیرقنع هلغل وا ینا هلل رسک ك يج ( دیا ا) روند دیک لادنو یعض
 ۳ ۰ 6داعباردمض ومو هدنابد یم قو هلرصف؛ل اوج (هدا وج وج ال ردعض و مر هدن راید ےھت لف

 2 ما ف موقلا عق و لاقب ردییبم هنفیدل وا دانم موهفعوانعم ندناعطقف ورح هکابوکرونل وا قالطا هلطاب و

 ام یا هدهج و هدهج غ رفا لاق ردهنسانعتقاط و بات هل وکس كناه و یمض و یصف كيج ( دهطا ) لطاب
 رد هنسانعم تیاهنو تباغ دهج و ةقش یا دهج هنم هاصا لاش ردهنسانعم تقشمو جرو

 تقاط ردلهعتسم

 1 لاج بوها فرض يکرودقم تیاف ینعپ كتبغغلبا یا دهج دهجا لاقب هم |

 "م اتعمقعشاچ رول وا ردصم دهج و رد هلة قحا دهج نالوا هنسانعم تیاغهروکه ناب كحابصم» شلاچ ردق
 د هن انعم قعاغ وا هنقشم وچ رهبن رم تیاهن یب ۵ اداب یمدآ رب و دج اذا ثلاثل ابابلا نم ادهج الا ین دهج لاق

 3 اهنا اذا دز دهج لاق ردلهعتسم هنسانعم كلبا ناما یب هکر و اهدهج غلب اذا هتاد دهج لاق
 ۱ هللا كدوسو هلزه اذا ان الف ضرلا دهج لا رراعتسم هنسانعم قلق لوزهمو نویز یضی نم ضمو

 | هنسانعم كلبا اهتشا هماعط و هلک هدب ز ج رخا اذا نیل دهج لاقي ردلمعتسم هنسانعم كليا جارخا یتغای

 ماعطلا دهج لاق ردلهمتسم هن هتتشانعم ب كنك هغوچ یاعطو هاهتثا اذا ماعطلا دهج لاش ردلصتسم

 ( ادا ) 1



a ۵۵۱ وی 

 هدنن ز و نانک ( داما ) رددآیداورب هدننب لاج ةه هلعض وم مان چا هده دابو رد دآ اطر هدننب صیع هلا عبق

 رد هنسانعمقم ردکو ط هل سک كنءزمش ( داججالا ) مراص یا داج فیس لا ردندنسانعم عطقرون د هلق ىج
 تدجا لوقت ردلمعتسم هنسانعم بوج و و موز یسیئالث هک تن ردلمعتسم هدنسانعم باحا و مازلا هلتتسانم و

 . لی یا دم لجر لاق روند هصص كس و لیخ كب هدنز و نس دما  هتمزااو هتبج وا یا هیلع قح
 .یداجو روند ه هک نالوا دقعمو نیما هدنرانیب موق لوق ىلع نیما هدننو وا راق و لعل یف غلابلا یتعی ددشتم
 عفنلا ليلق یا دمج لجر لاق رونل وا قالطا هصصم نالوا تعفنم وربخ ی و روند هب هسک شا وا لخاد هننآ

 یرامناد هدیسیکیارولل واقالطا ه وشموق كشت یسهناخ هدننز و رواح ( دماحا ) رد هانکندمدع تلق هدارو |

 | كنيع و كيج (ةدمنلبا) تب تدب یراجیا یدماحشوهلوقترازول وا رارق رب بول وا دم هکایوکهدنراوجیرب |
 ۱ ینو هدناتک مان طیحم دابع نا ییعی رده ڪت نددابع نیا و دوخاب روند هنس هموک شاط شکر هدربرب هژرصف

 هن راصتا و ناوعا كمدآرب و هرکسع هلی كيج ( دنا ) ردا فیت ندهرعج نکل یدلیا ریست هلکتآ

 هب هظیلغ ض را هلنیتصف دنج هر وکه ناب هد اصب كفل ؤم + ر واک د ونج یعج ردعجب سا یکش یجو بزح کروند ا _

 | هليمط كيج رلیدلیا قالطا دنج هناوعا و عابتا و هرکسع ینبم هن رابتعا تظلغ هلذخا ندنآ هلغمل وا عوضوم ]
 لاق رونلوا قالطا هفنص هعشب هقفشب ینعب ةدح ىلع ندقلخو رونلوا قالطا ه هندمو رهش دنج و + یهتنآ

 .لجر نالوا ندفنصرب و هع وم هکر د هنو کوب ید یظفل تما هک هت اولبقا دق دنجءال وهو لبقا دق دنج اذه

 | نامصت هک هنع هللا یضر یعخنزشا هکر د ح راش + لسعلا اهنم ادونج لا + لثملا فو رونلوا قالطا هدحا و
 | تیاغب یرلیماش هدنسهعقو نیفص بولوا ندنفرط ههجو هللا مرک یضترلا لع نیشژلارماو ندا

 . نکا تافو هلکلبا لوانت كان رهز لسع ناهک ان یدیشلک هنسهجرد قب رم ینیراتیمج هزار

 | هکروند هراشاط عون رب و روند هرب ظیلغ یغارپط هلنیتصف ( دنا ) یدلیا داربا یلثمو هدنتح یرابانج هواعم

 نیلعو ردنطبر ندنس هل رفاعم نارهشن دنجو رددآ هدلب ر هدنم دنجو رولوا هیبش هروماج «دنواخر
 ناتک ( دانج ]ل و هدنز و هدع ( هدنج ) ردهدلب رب هدنرزوا نوح رهن هدننززو جت ( دنج ) ردندنیئدحم دنج |

 رد راما مارک باصعا هنر هدننز و همام( هدانج ال رد راذزحم دانح ی یه و هدنج ن دالخ ردندانسا هدشز و
۱۶ 

 ههاط ناطلس دننح و ردندناعصا دج یردار و نج رادبع ن دنح ردندیاقلا و ءایا هدنزو رب ز ( دنخ ]ل

 فر

 کس

 هدنسهحات قشمد هل یس هين ههنلت € ندانجا { ردستل كن راترمصح دبع ن دیعس ساقلا وبا نالوا هفوص

 هکر وند هثیشزمو وبا هدننزو سیک ديلا ) ردندنتال و ذا وها هکر درخآ عضوم ( رواسي دنج ) ردعضومر |
 | رواک ن ایجو ردعمجا عججوب هکر ولکت ادایج و دایج یعجج "یدر دض دیج “یش لاش ردیلباقم رکو وتوک
 | نیفوکتاذتمو جزو نخ رش ی و صا و نییرصبلادنع هر وکه ناب كبحاصم رون د وکی هلیس زا

 دوج"یثلا داج لا رد هنسانعم قلوا وبا هنسنر هلی كيج ( ةدوطا و هلیعع كيج ( ةد ولا ) یدا دویج
 یتا اذا نالف داج لا ردلماش هلعف و لوق ردهنسانعم كلشبا شيا وا مدآرب و ادیج راص اذا ةدوج و ةدوج

 ةدوج و ةدوج سرفلا داح لاق ردهنسانعم قل وا العا یسعرکسو شوخ یشنرپدو لزوک کشا تآو دی اب |
 قلوا فرشم هکاله ندقلزس وص لوق ىلع قم هصوص هلی كيج هدوجو رکذیم اکدا وج راص اذآ

 هروک هنا كساسا كالهلا ىلع فرشاو شطع اذا ةدوج لوهحاءان ىلع دا لجرلا ديج لاقي رد هنسانعم م
 | لجرلا داج لاق ردهنسانعم قغغ نما هدوج و یک الطا هزافم ه هکلهم رد یم هلأفت قالطا هد وج ه هشطع

 رد ذوخأم ندنسانعم شطع ردلمعتس هنسانعم قل وا قاسنمو بذح هللا وزرآو قوش ه هسکرب و سمن اذا |
 لوقت اک اهلاقاتشپ یا ةنالفیلا داصا هاو كناقل ىلا داج ال یتا هدساسا قاسا و قاتشا یا كيلا داحال ین لوقت |

 هدننزو هدارا (هداحالال ردیعما یدا ورب هدنع هلعض هدوجو ردشلنا تی هرزوا شبوشن فلوم سپ + ًامظب
 هدوجا و"یثلا نالف داحا لاش رد هنسانعم كمروک وا و قلق وبا یشیارب اب ی هنسنرب هرز وا ىلصا (داوجالال و

 مرکو دوج و دیطاب یا اذا نالف داحا لا ردهنسانعم قلق ادیب هنسن وا ر ای كل شيا شيا وا ر و ادیج هلعجاذآ [
 لاش ردهنسانعم قلوا داوج تآ و هبا هاطعایا ام رد هداحا لاق ردهنسانعم كمر و هنن ه هکر هلتهج |

 | دوجا و نالفداحا لاقت رد هنسانعم قلوا یحاص داوج سرف و اداوج راص اذا لصالا ىلع ادا وجا سرفلادوجا ||
 ااصا اذا لوهحلا لع ضرالا تدیجا لاق ردهنسانعم قلوا رهظم هرومب راراب و لزوکر و داوج اذ راص اذا |

 كمر و هما جارو وا واداوج هدل واذا دلولابنالف داحا لاقت رد هنسانعم كا عا لصاح دل و یخو دا وجو دوج رطم ۱
 أ
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 لر هد ناضمر رهشو نابعش و بجرو رخ الی رهشو لول عبر رهشرفص مرحسپ رد بم های |

 و لی دوجب و دجبو رد ردصلاب هی دم رول
 هردک و ط لصالایف ردلمتسم هنسانعم كی دهب و لغ اذا ادوججو ادچ دجولج را دج لاق زاوا یراج
 انعم قلوا رقتسم و مزالو بجاوو هعطق اذا 'یشلادجچ لاقب رد روصتم ندنسانعم عطق ینانرج هاغلوا هنسانعم
 اس ردلعاف مسا نددوج (دماجا ) بجو یا نالف ىلع قح ن رد ذوخأم ندنسانعم قک وط دل

 ناو راردبا قالطادماجراربد د تماص هکه لام یسهلوقم شم وکو نوتلآ رابع ودج ودماج ءام
 | یدمالا دعسیان دیعس و هقطان و هتماص یا هباذو لالاذه دماج ثال لاق راردبا قالطا بئاذ ردلام یسهلوقم

  ۳ تک ول نمبثمهتیا قک ول هنسن رب هدنز و لیعفت ( دیمصلا رد راوخد یتیا ور هدشدح و رد روهشم دهاز | ۱
 [  ندنظفادماحو یکم رونل وا قالطاهراقهلوتمق (دجبا) دمج نوالواح ادا ءالادجچ لاق رد هنسانعمقل واهرز وا |
 عج رونل وا قالطاهرب دیکسکوب و رونلوارپبعت زوب هکر وند هبوص شکوط دچب و یک مداخ و مدخ رول وا عجا ۱
 .دادغب دج و ردندنک ولم یسهلببقهدنک هک رد برک یدعم نادج و هل رسک كيج رولکداج و داجا |

 روق و هلوا شماغ وط رومغب الصا هکرونل وا قالطا هرب قاروق هدننز و باح ( دام رد دآ هبرقرب
 5 كنسوكيا یلوق امبصب مل هدنل وف رطماہبصب ۸ ةنسلا و ضرالا كفل وم» هل وا شمامغای رومغیالصاهدنآ هکر وند

 ال و|قالطا  هقان لهاکو  دنک ذاجج و ردموسرم هليا ونعرطمال یا امف ایحالداج ضرا و داجذنس و هدساسا
 ۰ e ر واف نلالیا داج ةقان لاق رونلواقالطا هب هقان زسدوسداج و ردلاعف نصو ثنومیک ناصحو و
 کلا داج نالف لاق را ردا قالطا فکلا داج هب هسک لیخ ربعو رد دززبز هد هبسبک كيج هدنو ردیعا

 دعا لعف لودعم ند ردصموب و رونلوا دارا هدنضرعمحدق و مذ یصض لیخ هدننزو ماطق (داججر) لیخ یا ۱
 هضیقن و لاا دوم ليضلا یلع ءاعد هلداج ساسالایف لاق ندکعد نوسلوا یلاخ ندقلوا لالا دماج

 و وردهرخ . الایداج-یرب یلوالایداجیرب ردنآ یکیا هکر دندن راما هب یروهشهدنن ز ویرابح ( یداج )ل
 ۶ یدبا رارید هسج یداج هبیلوالایداجمالسسالا لبق رولک تایداجیهج ردفصنم ريغ هکردشژم و

 دبن 7 هب هرخآ و یلوا هدمالساتف و یدا راربد هتسیداج هب هرخ -الایداج و هلیسحقل وا یآ یعمب ۱

 الا یداسجج هک هتن یدا را ویراماررب هلرمشعانثا روهش هدفلس رد هل راتعا نیع ین أت هکر ید د میزنم

 هد هبات ةعفد یک ناصل و و لحان و رغم ردموسم هدنرللحم ید یرارب اسو یدااعسم هلا ییرهرخآ و
 1 ءرهش هلغل وا اغعوف و نویع دامحا هلی ءاعس كاما هدماکنه لوا هر دارم یمضو روهش

 ج قل وا رادقهلامو یظعم هدن ردنع هلیضعت بأبسا یاس و رانا نایرج هرکصندنآ رایدلیا قالطا یداج
 ردد ناضمر هدننامز ترارح تدشو نابعش ینبم هنعوق و دوع باعشا دوخاب لئابق بعشتو ریدد بجر
 : ریز و هدعتلا وذ هنمایا هب راحم غارف و تلحر لرتو لا وش هلکلثا فداصت هننق و جوک دوخای هقان باتذا لوشو
 یرب دوخابنا ولا و هوج و ترفص وناکر ا فعض و م رحم هنمایا تراغ مرګ ولرت و هما وذ هنماکنه ورظعم دیک

 | یداجو رایدد ناعیر هدنس هبنلت و عیر هنتق و راهب و رفص هتف و یراق دوق یلاخ ورفص ینیراراید هلن راغ یتیرب
e EPOیرخآهدینات ردهنمانعم هرخ اتو همدقنم رول وا فصنم هلا هرخآ هدنانویلوا هدل وا  

 ن مر هکهل وا مولع و +رول وا لقشم یسابنلا نیغل والماش ه هرخاتمو همدقتمهلغل وا هنسانعمهدحا و یکیدع د

 | ناضمر اولوقتال 9 ثیدعا و ریسفتلارهاوج یفاک رایدلیا تبث نیقفح ضعب یتغیدل وا ند هیهلا یانسح ءاعما
 1 هلا رهش تفاضاسپ *یلاعت هل ءاسا نم ناضمر ناف ناضمر اولوقتال تاحوتفلا نو هک هللا هبسناک هوبسنا نکلو

 | ندعی ر نال وا هنسانعم راهب ےسوم هکر ول وا فاض مرهش ید هن رلیآ عب رو ردیتبم ه هتکن و یریبعت ناضعمر رهش

 ق رد اتش تئشذندننزخ تد شابندنبلق ةوسق كنبحاص هکر ول وا فص و هزوکز سشاب ( یداج إلو یهنا رونل وا

 رول والیفص و هدرو نم یانعمیخ دوب هدنن زو روبص( دوما ) عم دن ال ةدماحیا یداج نیعلا تلظو یداجج نع

 رییکسک وب هلنتعف و یمض كوج ( دعلبا ل بلقلاة وسق نع بانک مدلا ليل یا نیعلادماج لجرو د وجب نیع لاق
 هرادحنال وا هدنرانب یضارا(دماوخا ) ردنداصصا هکر دنابح نا هدننزودجا ( دججا ) رونل وا قالطا هضرا
 ردندباعصا یدنکلادچ ردنداما هدننز و دج ( دج )رد هدماج یدرفم رونل وا قالطا هراهلصاف و رونس و

 هدنل و هک هدننز ز روناق (نادج) ردیدآ لج ۳ و هد راډ هد هدننز زو قنع(دجج) ردندجمر هدننز وباتک (داج)
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 | كنه ورکت آ هدننز و هد ع (ةدبلطا آل ردندندح رد هدنزوربما هکدیلخ ایا ن دمع نب هلادبع و ردندلاح را ۰

 a ی تب تم ی و تا

 یترص و ك.عاربط ید و هلناصف ( ةدلطا) هدننز وهدلب ردهدلجیدرفهروک هتنای كحراش» روندهن رانایل وا

 هرله ودنالوا نا وارف یدوس ید و هدننز و بیراح (دیلاحلا و روند ەل و يق نالوا لاله یسیروان اءاد و هر زود

 هن را هرهچ هلکنآ رایراق راک هحول هکر وند هنسهجراب یرد لوش هدننز ورینم ( دلحلا ) ردد رفم دالح روند

 | قعشروا ةلرحتلآ هدننزو هلعافم ( ةدلاحما ) هرزوا سایق ریغارهاظ رولكد يلام عج راردبا ناغفا قرءروا
 دیلج و یدنل وارک ذ هکر ونیدهردامو تسجهدننز وريم( ديلا )او راضت !ذافویسلاب | ودلاج لاق رد هنسانعم
 هل رمسک تان هم دالجالا روند متبشهدیس رافرول واطقاسهرب هدرلا وه بط ر هکر وند هت وطر نانل واریبعت یغارق

 اودلجا لاق ردهنسانعم قلتوط ه یغارق و ديلا امماصا اذا ضرالا تدلجا لا ردهنسانعم قلوا یلیغارقر

 بلا هدلجا لا ردلهعتسم هنسانعم كالا راچان و "رطضم هثیشرب یی هسک ربو ديلا مهیاصااذا لوھجلا ءا یلع
 | هکر د ینوکلا ینادمهلاریعنب دیعس نیدلاحم ديعس وا ندنیثدح هلیسهینب لعافےسا ( دلاحلا  هجوحا و ها اذا ۱
 | هکر د هنسانعم بذکی هرز وا لوه دلج هداروب رايدر وي دلج دلاحناک هدنتح كن آ یعفاش ماما ردندنیمپات ع ابن

 هنسانعم تمدوخاب نظ نالوا یعوزلم كل رب زعت و برضد وخاب رد راعتسم ندنسانعم قمروا ردکعد بذکلاپیهرب |
 نالوا هدباق هدننز و لاعتفا ( دالتجالا )ل ردموسممهلبنا ونع ه "نظب یاریح دلا نالف هدساسا تح ردلهتسم |

 (نادلج) هلک ه رش اذا هان الا نامدلتجا لاق ردکمالتا *ارت هلب یتسیرد هک اب وکر د هنسانعم كمجما نع و مچ كن وص
 اکایکن ادج و ءآدج ردبراعما عضومز رابرب هدزاج ینعب رد هنسانعم نادج و ءادج هلی رسسک كرابج ( ءادلج لو

 هدشزو دعس ( دلجون  نادج ین رکذ اک ءادلج و نادلج تحرص لثلا هنمو رار د ید ءادلجو نادلج |
 ندنناورسم حج اما ردنداروا "یدولجامصاعن صفحرد هبرقرب هدسلدنا هدننزو لوبق ( دولج )ل ردتعاج و |

 یمن هلیلوق طلاب لقتال و ینبم هنمه و یرهوج رد هلرعص كيج یرواسینلا یدولجا یسیع ن دمخ ندا
 هداتسا نایلدلج باتک هدننزو ثدح (دلحل ال رد وسنم هب هلع ماند ولا ةکس هدروناسن هکر د ح راش * ردا |
 رند اریسفت هلازجاعیتو روند هسک راک ان ز ورجافهللاد (ددنلحا ]ل وهدنز و یطنبح ((یدنلطا روند

 یعص كمج(ءادنلح ر روند هناویح و ناسنانیتم و بلص تیاغب هدننز و یدنرفم ( یدنلحا ) رد راشلیا فیت |

 یرهوج ردد زابزهد هلا هموم م مال قر هل وا ر وضقم فلا ردیعما یهاشكنس هکل وا ناعهدفلس هل ادم و ىك كءالو |

 | یناسیفم + اهقم ناع یف ءادنلج و + ردشعد یشعا هک هتن ردشلنادسیقت هلیصف كمال و یرصق كفلا یتبم هنمشو |
 هام( دلم )و هل رسک كيج ( ءدلج الو هدننزورپز ( دیلج)لو هدشزودعس ( دلج )+ فنا توم رطح |

 | روند ه هنسنظیلغهدنن زو لج رفس( دمج ا امتنا وصا یا لینا ة دبلج تعم لوقت ر ون د هن را هماکتهو هن اور وک |
 | ه هسک نات بونآ وا هرز وا یم هقر آهدننزو "طبس هلا هم یخ( تفطج) ظیلغ یا دماج لج رو ق لاھ |
 | هدننزویطنبح (یدغل ج ارد هنسانعم قاي ب واز وا هرزوا هق رآدادنجا سپ قلتسم یا دخل لج ر لاق روند ۱ ۱

 [(تسج)ذف عفنال وریخال یتعیهدنع ءانغالیایدخج لحر لاق روند هصت تعفنم وریخ یی نایمار هشیار الصا |

 | ناسا نالوا ددشوبلص هدنزو رفج دنا زد دآ نصر یزهلوا فر هل )رک
 ۱ هحرحد (ةدعلحا 7 ردیدآ عضومر هدندالبسیق و روند4 یراقهجوق و رون دهکشا همای ندرت و روند هناویحو ۱

 | قمتازوا هرب بوق ییهسک رب و برهلایف ع رسا اذا لجرلادعلج لاق رد ةنسانعم كمك بوچاق هلتعرس هدننزو

 | بوناژوا هلغغلاچ هر هدنازو را رطبسا (دادعلجالا) اعیرص هتددمو هتعرصیا انالف تدعلج لوقت ردهنسانعم ۱ ۱
 هود ثكکرا نالوا اناوت و زواب هدنز و طبالع (دعالخا) اعیرص دتما اذا لجر ادعلجا لا ردهنسانعم قاب ق

 ۱ ه هبلج وو غو هطاعهد وهم نايل وا یتعفنم هدنن ز وهدیلج هل اف (ةدفلحا ) لكف كيج رولکدعالح یعج روند

 | زوایو هنسانعم رضص روند هنایقهدننزو رفعج ( دملخا) امف ءانغال ىتلا ةبلطایا ةدفلج الا هيف سيل لاقب رونید ۱
 | ولتماڪګ و هنسانعمهرش روند هرغص و دیدش یا ةدلج و دلج لج رلاش روند د هدلج هاه روند همدا دیدش و]

 .دوقنع (دوملطالروند هنوبقیروسربنالواز وا ندسآر زوي و روند هن رانل وا هجوقدوخاب هنسیروس هود 0

 | لصضلاناتا هدننزو جر ز( دملجا) روند ه هود یروسر نالوا ولشایدوخایو یریاو هبابق جدو هدننز و
 ةرلج ضرالاقب روند هرب قلشاط هاه( ةدملا ) روند هن ابق شمتیچ بولم وته را وص هجزآ هکر د هنسانعم
 هدر كج هد یدلیا حرط ینتلقت نالف هرز وا نالف رابع و رون د هرلابق هک ردیعج كد ولج ( دیمالخا ]ةر یا

 قکوط هدننزو دوعف ( دوما لو هدنزودج دملا ) رد دآ عضومرب ( دیمالخاتاذ) راربدهدیمالج هیلع قلا



 ۵۸۸ زی

 ۱ ةدوملا ) ردندلاجر*یعاسا دعجو ملل لیلقریدتسم یا دعج هجو لاق دولاوآ فطر درب نالواتحالم یو

 ةداعج و ةد وعج رعشلا دعج لاق ردهتسانعم قل وا ی روف جاص هدننزو هداعس (ةداعطا )و هلنینض |

 عج رابص اذا رعشلا دعح لاق ردهنسانعم قفلقجرویق حاص هدننزو لعفت ( دعما ) طبس دض سماحلا |
 ی زو لبعفت ( دیا ) ضبقت اذا لجراا و *یشلا دعحن لاق ردلمعتسم هنسانعم قلترو بوشرو و

 1 > نالوا ووقف كم هدننزو مظعم ( دعما ) ادعج هلعج اذا هرعش دعح لاق ردهنسانعم كلا قجروبف |

 ن بس هدننزو هما( هداعجونا )و ( هدعج وا )دتیلغ یا دسم سیح لاق یک دعج زونلوا قالخا هنس هل وقم

 هد زو هدعو 6 ةدعطحا ال ردندرانآ "یدعطا ةغبات روهشم عاش ردتعاجرب (ةدعجون ) ردیسهمنک كدروق

 يب هکردهنس یروفو ظیلغ و یراصر هدننزو د.دانص ( دداعطا آل هنسانعم لخر روند هنیزوق یثید

 روهظ لوا هجدقا ندزمتیچ زوغآ ندنسهم كراوط شمروغوط زونه رولوا ولت واخرو ولت وطر یبکریثپ

 7 E عو نم ۳۳۹ اش تیام نون و كمدآرر دناسنالادیلاحت مناسنالادالجا

 الا لرکذیس اک ردیعج جد لدیلج دالجا و هدیلاحت وا هبا دالجاب هدیلاحت وا نالف دالجا هبشاام لاقت

 ۱ ۱ لاش هلوا شلاقیردرب هدنرزوا نامش بول وا لئاز یتا هیلکلاب هکروند هکیکل وش هدننز و مظعم
 | لاد دوخاب هدهقرا هکروض د هکو ینعب لج نیعم رادقمر مولعم یزو دوخاب یلیک دلو دلطاالا هيلع قب ل

 زرا هرز وا یناب كحراش *ردمولعم هدن راند هکر ون د هرادقمرب ندن وز وم و ليکم برعلانیب یتعی رونل وا لیمح
 ال ناک اذا دلح سرف لاقت رونل وا قالطا هنآ نایلوا یسا ورپ و كاب اعطق ندرض دلح و رد رادقم لطر

 نلاصخ و و ردهنسانعم قمرایج بوزو شرف دا یخو مرز و لیفت( ها ) نارا

 هل یچماقهلنوکس كمال و یصق كيج ( دلجا )هدلج عزب اذا روزا دلج لاق ردن وجحما بلس یسانن و

 قمرواا قفتوط هنسی رد كنهسکر و طوسلاب هب رضاذا یناثلا بابلا نم ادلج هدلج لاق رد هنسانعم

 طا هب یچماق ردتلآ مسا هکرایدلیا فیرمصت دلح ندنوب هدعب رد وانعم لصا هدلج تاضا اذآ هدلج لاق ۱

 !هارکاو رج هصوصخرب یمدآ رب دلجو رایدلیا عیرفت ندنوب ینسانعم قمروا هللا یچعاق هدعب زیدلیا
 دلج لاقت ردلمعتسم هنسانعم كلا عاج و ههرکا اذا مالا ىلع هدلج لاش ردلمتحم هنسانعم

 ۱۳ ۲ ۱ فص و دلو تعادل اذا ةن هتدلج لات ردلمعتسم هتننانعم ققوض نالب واهعماح اذا
 [  ءدمب هتسانعم كلی باستکآ توف یسیرد كمدآ رد ردصم دلج لصا کرد ح راش + ییکدیلج روند همدآ رداهو
 دلج لاق ردبس هم ز ال كن رض هکر د هتسانعم كعش ود هر دلج وراب دلیافمصت تدالح ندنآ و ب ودنا فص و ةغلابم
 شلوآ لاله دلج و یدنل وارکذ هکر دتغل هدنظفا دلج هلنیتعف ( دلا ) ضرالا ىلا طقس اذا لوهملاءام ىلع

 ] هلکمریک هنلکش یرواب هنیعب بوردلوط هلبغتف قلتوا یراکددمامن حا هکروند هنسیرد شلزو كنسيرواب
 رول ا ا ود راس الع قلوا ینیزواپیدنکی آ رها ضرع هنسالا
 | نال وا لاله یسبرواب لوا بوربدیکه یر واب راس هکروند هنسیرد لوشهن كنب روای شلوا درم دلج لوق یلع
 1 راومو زودیترص رب یناریطدلج ورولبقاب اک ب ودنا سابق یسیر وابیدنکه لمامشنسا ینآ رار دا ضرع 4 هقان

 نابل وایراکچوکهدنرلجما و هلوا رول وا لاله ییزوق هقدر وغ وط ره هکروند هلو بق لوشو روند هضرا نالوا
 اس توقوروزو تتش هلجو روند ودو هک و نوبت نیو یاب هاو روند هنیروس دلی

 >ضرالاتدلجلاقب هنسانعمقل وا یلبغارقرب رول وا ردصم تاذکر ک ذیساکرول وا ردصم هدانهوب ورول وا مس
 اها و هلنیتصف (دلط ال و هلیعض كج (ةد ولا )و هدننز و هما رک (فدالخ) ديل ااهماصا اذا عبا زا بیل م

 ا ةدولج و ةدالج لجراا دلج لاق ردهنسانعم قلوا ردام و ریلدو تسج قرهلوا ردصم ی ک لومعم و فولح

 ندنآ هدشنزورپما 6 ديلا )ل و هدنزو دعس ( دلخا إل ة وق و ةدشاذ ناکاذا سماخا بابلان رم ادولحم و ادلج و

 . | دلها )یکرابکر ولکدالج و یک ءامرکر واک ءادلج و رواکد الجا یعج كنناث رد ردصلاب همست لوا ردرافص و
 | دلا فلکت اذا نالف دلج لاقت رد هنسانعم كمرتسوک تدالج هلفلکت نکیغو یتدالج هناذیف هدننز و لعفت
  یرالودویرادوس لوق ىلع رونی هراهقا ولدینبب و روب ده راجا نام رخ رکو بلی رج هان نو بانک (یالجا)

ESE 



 هردو یو دا ا ندن رز رادلام داد هلرعق كيج ( هدرجنا ) ردیرعس

 | لرذنم 1 نات هس هب , لعاف ےسا ( هدرهلا ال ردیعما یداو رب هدننب ر نیقع هدننز و نام ( نادرج رددآ

 هدنن زو دراط (د راج ]لو هلبعص كن هز( د راجا )ر دعضوم ر هدنارت قشم»هدننزوروبص دور )ربا یسهجوز
 ریسلایف لجرلا هرجا لاقب ردهنسسانعم كنا تعرس هدننز و دادعتصا ( دادهرجالا ) رد راما عضوم رو
 "قسم و لاطو دتما ادا"یشلا هرجا لاق ردهنسانعم قمازوا بوئوس هنسفر و عرسا اذا ادادهرجا هریغو

 تدهرجا لاق ردهنسانعم لوا یلاخ ندا تابنرب و فسا اذا “یشلا دهرجا لاق ردهنسانعم قلوا مادو
 ةنسلا تذهرجا لاق ردهنسانعم قلوا هرزوا تبوعصو طق تیاغب ليو تدن پف دجو ۸ اذا ضرالا
 رد هنسانعم كلتا تعرسم كب هدکع رو هدننزو دجرحد ( ةدهرطا و طلا اهیلع بلغ یا تبعص و تدتشا اذآ

 هنسیتسد وص وب هدهرجو روند 4 هدنور نالوا ررو هلتعرس دهرح ردردص» هرزوا یاب كحراش |
 .هدنزو لبنس ( دهرا و هدننزو رفعج ( دهرا ) هدننزو هبزم ردتفل ید هدهرجو هنسانعم هرج روند 3

 * كنيس و كيج ( دسا ) ردنداعصا دلیوخ نب دهرج و روند ههدنور كباچو تسج ولطاش
 هل وععلایوذ ردصخا ندعسج دسج هروک هننای هدراصب كفلوم + روند هند و مسج كنهکئالمو "رج و

 قالطا هراس سپ روللوا قالطا هئاداج و ناویح راس هلغلوا لقشم یی ثلث داعبا عج نکل ردص وصخ 3

 مد هلتمجو رونل وا قالطا هنایلوا ینول یک اوه و وص ےسجو هلال وا ېحاص نول دسجو رول وا هلیهجو هییشت
 ندنابلح یرماسهکرونلواتالطاهنسیغازوب كالا رسما یب ور وند هلا رفع زدسج و + یهتارب دلی قالطا هنآ رفع
 تدابع کاو بولوا تایحرهظم هلدتکرب قاربط یغیدلا ندنتلا یغایا یتآ كن راترضح نیما لیربج ب وزود

 هلا دج اذراضعب رول وا لد یسک دسج سپ چ راوخ هلادسج الع مهل جرخاف لک یلاصت لاق کر ایدلیا

 دسج لاق ردهنسانعم قعشبای ناف هب هنسفر رولوا ردصمو رونل وا قالطا هناق شع روق دسجو رایدلیا لی وات

 مک یادونو هنارفعز یدو ةدنز و تاتک ( داسطا ) 4 قصل اذا عبارلا بابلانم ادسج هب

 (دسحاا و هدنز و مرکم (دسحلا) روند هناق شع روق هدرانو هدنن زو ریما ( دیسطا )و( دساطا ) و هدنز و

 هدننز و یظعم دسح و نارفع زاب عوبصم یا دسح و دس بو لاق ںوند تست نعپ هلنا رفع ز هدنن ز و ےظ

 تاما کوک لوا نف وا بیک رو شقن هرزوا هیچ ٹا و هابل تاج کز ول وا یا ه.زاوآ لوش

 هندب قالبج هدننزو ربنم( دسحما ) ةنسحم و تام ىلع موقرم یا دسحم توص لا ردشفل وا دیسح هلک

 هننطب كناسنا هکردیعما عج ور هدنز و بارض ( داسا ) یک ازاو كاموک روند هسابل نالوا قصتلم و ٩
 هدناذلج نطب هدننز و ءارص (ءادسح ]ل ردتحهلوا یسیدن ربص كروب هروک هناي كحراش * رول وا ضراع

 (دسلجا) ردل واندا غبص هلنا رفع ز ییائادتا ردسقل ثعشج نام هرصف كم ( دساحلا وذ) رددآ عضومر

 یصف كيج ( دضلا  ردهیلصا یمال ردلکد هجوم و دیدس نکل یدلیا رکذ هدارو هچرک ی هک وب یرهوج

 لادا هداض ییال رابع یدبا دلح یلصا روند همدا | رداهم و تسج هکر د هنسانعم دلج هلبن وکس كنه داضو | 1

 لرقم ردیلباقم طبس روند هلافص و هجاص قجروبق هدننز ودعر ( دعا ) دلج یادضج لجر لاق اردا ۹

 فص و 4 یثک یجاص قجروبق دعج و هنم ریصقلا وا طبسلا فالخ وه و دعج رعش لاق روند هتنالوا هصیق ۱

 قالطا هغاربط لانغدعج و ةدوعح هرعشیف ناک اذا ةدعح ةَأ ما و دعج لجر لاق روند هدعج هدشؤم رولوا

 جالو وابروچ نالوا ظیلغو و وق كي و دنیا دعج یر لاق ردهلیسهظح الم قلوا کارت هلسیس یتیل رونل وا | ۱
 رول وا بتم هلطلخ یکشک و یناب و ییامرخ سیح و ظیلغ یا دعج سیح لاق رونلوا قالطا هماعط یسهلوقم ق

 رلبرع هروک دنناب كساسا عرک یا دعج لجر لاق رونل وا قالطا همدآ درناوج و عرک دعجو ردیدآ ماعطر
 رونل وا قالطا هدهصعت لی نیدیلا دعج و دعج و راردبا هبانک ندنسیع هلغل وا فوص وم هلا رعش تدوعج أ

 افَلا دعح هبهبک نالوآ سا مو هامورفو لیان وبلا هیچ ج لس زا لا |

 نا واریصق یرلقمرپ و بسا مث یا اف دعج نالف لاق نوچ غیدل وا زارفرس هدمراکم نادیم رونل وا قالطا

 یا دعج دخ لاق رول وا فص و هغاکی و هزو نالوا رود بويل وا و وسدعج و رونل وا قالطا عباصالادعج

 شلغب ءلوپک تاق تاق دنا رولاریثکیا دمج ارب لا رووا قالطا «هود قوج كب نون دمو ۳

 |یهرکد یک یرازوب ینبج رج و لوفمو دیزلا ک ارتم یا مافلا دفج سی لاق رونلوا قالطا ماغلا دعج هبهود |

N: 
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 O هلمګا زا

 ردهنسانعم قمالبج بون وص هدننزو لعفت ( درجا 2 رارد رداروش یتماما هرکص ندنراترضح
 در لقب روتلوا لامس دن شامه لا نکاس یسانبق تنم ناتو دره هو نم اد |
 ۳ ۰۰۱۰۰ رداع تسم هنسانعم قرفیچ ندنراقوصق هلبنسو هنایلغ ن هرکس

 ب لاق ردیمزال ثاکلیا قاس ریعشن و بوننوص نوجا تفخ هکرونل وا لامعتسا هنسانعم كليا مادقا و یعس

 اب در لاق هلشسانم قعوص نوجا مارحا ردلمعتسم هنس كلنا هبشت هجاج و هيف دجاذا هال دز

 ۳ ۱ EFE TB هثدح وبشا هلکنو فا وم + حاطاب هبشت اذا

 او د رمق ادیز دزجلاق ردهنسانعم ق وص یخ دوب هدننزو لاعفنا (دارحمالا) "جاا اونشت یا اومرحت

 ردلکد ع واطم دارحا هکیدید یععصا نکل ردرهاظ قلوا عواطم ندنلشغ كفلوم هچرک هکر د حراش

 وال وا رببعت هللا قغ وص هدفدل وا هسأر و قلا وص هدقدل وا عوالعم سپ ردهنسانعم یرعت قغ وص ءادتا
 كس كم رو دوخاب لو و درج یتعع سرفلا درجا لاق ردهنسانعم قلوا یلیوت هتفو و قفوا تآ

 ریسلا هبدرحا لا نوجغيدلوا در ندکعشبا دوخاب بوباص هررب ردلمعتسم هنربانعم قوا دتم
 یش ىلع یل ریغ نم لاطو دتما اذا يملا ان درحنا هدساسا اعقا و :ردف رج ىس همت لیسلا هدارون هکر د حراش

 ج د یچوا هلبخق كنار ( درجا ) و هدننزو مظعم ( دز )و هل كيج ( ةد رطا) ردسسوم هلرابع |
 لیا درصلا و درحما و ةدرلا ةضب ةأرما لاق ردهنسانعم قلن وه وص نال وا ردصلاب لصاح

 ۱۹۰۱۰ نکل رد ردصم هلق كنا ریسهلک دّرصم يبا زنك زات نلنوتیونص |
 ۱ ۲۲ OR ارا مج نا

 ا یراوس نایلوا م داپ AEA N EE هدیکرت

 ناز یکد رجا دنرجو رونلوا قالطا هنس هی لامو نوچ يدل وا در ندهداب رونل وا

  E iEار سما یر ۱۱

 ( E E CDهنان و و یو

 ِ ۳ ۲( رج )رد رضا ىرىن ها هطرض یتیم هند ور نام بدالانوناق» رونلوا یالطادمدآآ ۱

 رجار روشن ۳ اپ ی 7 زدد ر as داو را با هددشم |

 ار وعضومرب داود زین زدرل و راب رو هن شین مچ رک دعا کردتاوا ندرخآ
 هدارج ییغ وا ه بهذ سانلا "یا یا هراع دارج "یا یرداام لاق رونلوا لامتسا هنسانعم سان دارج و ردیدآ

 . ] هکرکچ (دورحا)) دارا ةريثک یا ةدورح ضرالاه روند هرب قوچ یس هکرکچ ( ةدورحما ) رایدلیا هیبش |
 دارج لا لكا نع هنطب یکش اذا لوهحا ءان ىلع لجرلا درج لاق روند همدآ نالوا هلانمج و یراق ناک |
 ۱ .( یدارطا ) دورح وهف دارا هباصا اذا عرزلا درج لاقب روند هنیکا شلتا تباصا رکو ورع یھ
 دیدآ .لاسموقرب هدننا همام هلباهیصب هلیعص كيج (ةدارطا)ل رده رفرب هدنساضف نم ء ءاعنص هدنز و فارغا



 زا

 ؛نایلوا یربا تام الصا هلزیتعف (درطا ز ردشل وا نا هدنهق نیت ردندتیعل ات هکردیلکلا باطخ نیا | ۱

 ! ردع رفتم ندنآ هراس «ناعم ردعوضوم هنسا قغوب وص هداموب هروکه ناب كاما + روند هناضف وار رق

 و ا

 e kala SE تی

 ورک رندا سرا د دمآ ی دخ ن نادجو راز ایش كيج (نادج ال ردعضوم

 ردیعما هنیصح ٌةعلق رب هدننرق یک نصح ا رغصم , (ةدیدجا) رده رق یکیاهدرصم هلبعف كج (ةدیدطا)) رد ردي

 رد ههظم ةیرقرب الاح هکر هدزاچ رو نم عض وم هکر دطلخ دن ارهاظ رددآ عضومر رب ول هاب ولغاب هدندالب دحنو
 | ٿرا ان ورعن ةا دبع (ندجاوذ) ردعضومرب هد داب , هلرصف كنه زمه (دادجا )ر دیدآ وص رب هدهوام هد دجو

 | هدننز ورپز ( ددج ال رد هنسانعم بیصندج هدارو رونلوا قالطا هب هعی ار نب ورع یراکدیدءایهضلا س راق هلا

 | هص ع رول وا ردصم درج و تاب الب ءاضف یف یا درج ف انل زا لوقت رد ردصلاب هيمس قالطا درج هروب نم یاضفو | 1

 ولیوت قفوا تاو درجا ناک اذا بارا بابلا ن نم ادرج ناکلا درج لاق هنسانعم قلوا یلاخ ندنابن ناکءوا ۱

 صوصخ هلا ود درجو رددآ عض ومر هدندالب مع ون درج و درجا ناک اذا سرفلا درج لاق ردهنسانعم قملوا | ۰

 یتشادروق ندکع قوچ ین هکرکچ درج و ردقل وا نکشیش یریکس درآ هکرد هلا هج” لاذ و لوق ىلع ردیعما بیعر ۳

 یجدوبهدننزو درف (درطا) دارا لکا نم هدلجیرشاذآ لر لادرجلاش ردهنسانعمقل وا التم هکیک یراکد د |

 كن هنسنرب و 4 تاب ال یادرج ناکم لاق ردتفص یکب عص دوخاب رد ردصل اب فص و روند هناکم نابل وا یرثا تاب | 4

 بول و یییرلی وت كن ردو همشق اذا لوالا بابلا نم ادرج دوعلا درج لاقب ردهنسانعم كمردیک ب وب وص تغ وق |

 یلوئسملوف ىلع قمل وام ورح وعونع بو هتسیا هن باز ندوسکر و هوم اقا Cr رد هنسانعم قمر وق | |

 هکرد هنسانعم قت البج بوب وص و نیه راکه وطعا وا هوعنف هل اساذا موقلادرج لاق ر ردهنسانعم كلر و هها رکلا عم

 یکسادر جو هححاذا ن طعلاد رج لاق رد هنسانعمقاج الح یت وع وها عاذا هب و نماد ز درج لاق ردیلصا یانعم

 قلخ یا درج ةدرب و درج بو لاق رول وا ساما بولیک ود یراواخ هدکدیکسا بوث ردردصلاب هیت رون دهسابل ||
 روند هقرآ ورونل وا قالطا هننالق هیشندلام ورونل وا قالطا هناقلق ورونل وا قالطا هن رب رهندرک ذوجرفدرجو |

 درجا لج ر لاق روند همدآزسبوت و هيف تابال یاد رجا ناکم لاق روش دهر ریز ست وا ځد و هدنز ورج(درج الا
 یرا راس هدش رایو هقبقر و رعشلاریصقیادرجا سرفلاق ردهدیج هکر ون د هنآ ولیوت هتفو و قفوا و هیلعرعشال یا |
 هنسانعم لماکو مات درجا و قابسیادرجا سرف لاق رول واد رج ندر وشك اک لول وا قالطاهتآ نال وا رداقبس |
 یانادرجاذم هت أرام لاق و ماعلا و رهشلا اذکو مان یادرجا مود لاق نوڪغيدل وا درصندناصقن رول وا لامعتسا |
 هب هقرآ و نوجاینبدتیجبولب وصندنماقرونل وا قالطاهن رک ذكنا ویح یلقن رطنوت درجا وناماننارهشواناموب ۱ ۲

 (ءادرجا) رول وا قچآ یترص كنس مناط بارعا یژثک | هرهظ یلعیا هدرجا یلع نالف یر لاقب یکدرج روند |

 تابنال یا ةدرج و ءادرج ضرا لاق روند هضرا نایلوا یرثا تاب هدننزو هحرف ( ةدرطا) وهدننز وءارج |

 | هدنن ز و لبعفت (د رهن ةبفاص یا ءادرج رخ لاق eee ندوص هکرونل وا قالطا هاش یناصءادرج واف

 یر شف كنهنسنر و ءآدر > اهلعج اذا ضرالا طع اد رج لاق رد هنسانعم قایت یلاخ ندناب یرب قلقاروقا ۱ 1

 درج لا ود هنسانس قوت بور زف زا قند زا در دز رد هنسانعم قع وص |
۱ 

 مولا درج لاقب یکدرج ردهنسانعم قلوا لئان هها رکلاعمدوخای قلوا مورخ ند هنن یکیدتسیاو هرعش عن ا

 یوم و هاع اذا ه و نم ادز درج لاق رد هنسانعم قءالبج بو وص و نیه راک هوطعاوا هوعنف مهلأس اذا |

 هلساذا فیسلا درج لاق رد هنسانعم قعریص ندننف یحق و ملح اذا نطقلا درج لاق ردهنسانعم قاجالح

 ناری و هطبضبم اذا ةباتکلا د رج لاش ردهتسانعم قم زا ا ندهلباض یسهلوقم باعا و هطقن یوزاب و |

 لاق رد هنسانعم كيك باو هنهکو نرشلو هدرفا اذا ما درج لاق ردهنسانعم كلبا دارفا مح بویطنا

 هب دن قاروف تباغب ردندهغلابم نا کهدننز و لوعاف ( دورا ناقلینا یا دورا سال اذا لج رلا درج

 موش زسروغوا و تابثلا درج ییعی ةطح یا دوراج ةنس لاق هدا درج ندنرا تاب یر ره هکرونلوا قالطا |

Tkریلناد رګ ینعب موئشم یادوراجلجر لاق هلوا ردنایلاخ ندږیخ یرب یغیداضوا هکرونل وا قالطا هد  
 هاکلیا رارفهن راب اد ب ولآ یییراهود شم اخوا دیش مور < ردبقل یدبعلا و رع ن شب ندب اعصا د وراح و هموئشپ

 هل.ص كيج د رج و رای دلیا بیقلت هللا دوراح نیغل وا كاله یمهجب لار دن رود اد روپ زم شرم

 (ذیدوراطا ) رول وا كاله یرنکا و رول وأ رهاظ ین لزتبق بوبل واق یزای ردو یرلیوت ل راءود هکر دضم رب |
 ی رات صحت رقاب ماما هکرید ح راش + ردراب وسنم ه هسک مان دایز ییا ن دایز دوراح وا هکر د ههاطرب ند



 اومو زود نیلاق یعاربط و رول وا ثداح هدنرلنویب كنم 5 هود oR 4 هض رام کوا
aرد ځد ۰ لن هش ةقلابماک ول ؤا زود ممدآ یلبیصت تم ید وب یخ  

 کردیا هوب عون روروندهکلدنمونت و روند هکل زوم و رون د هندناج كئیشره و رون د هنلحاس كن هکمیک
 وم وهی وف نالوا قوچ وص وروند هی وق نالوا عقا و هدقل اچ ور ون د هڌجهدندرفمرول وا هیبش هنس هويه
 و د هوس م دقورونبده وص نال واهدنج وار كناپای ورون ده وص هجزآو رول وادض هلکغ ده یوق نالوا زآ ۱
 لا مارص روند هلک امرخ هل رسک ك يج ( داد لا )ر وند همدا و لبیصت كنید وب دزى ) ردا عضوترپوا

 ایج ( دادا ) روند هکشا قاق زوم" یک ص ولق و صالق رد هلع هکرول وا مج -ندنظفا یاس دا

re EERO TEE۳۰ با  

 ر رد هنسسانعم كلاش شش وکو یعسو هدادج ناح اذا للا دجا لاق ردهنسانعم قاچ ب ولک ی ق و یک

 طرمالا ین جا لا ر یک دج ردهنسانعم كللشيا مزج نع ن او دهتجااذا مالاف دحا

 5 ود نیلاق یعاربط و ادددج هریص اذا بوثلا دجا نارا نا نکی كلیکی یب هنسن رو

 رطلا جلا لاق ردهنسانعم قلوا یوتسمو ظبلغ لوب و ددا كلس اذا لج را "دجا لاقن ردهنسانعم

 هدنکرت رارد هنم ی ورف تدجا هدر كج هد مدلیا كرت ینا بودا ضایعا ندهنسن نالف راب عواد دج

 :اعالا و ضفرلا یسفن تدجا هلغلوا هنسانعم ماکحا و قیقحت دادجا هدارو روند ه هقطان سفن نورف
 هلبا يفت هلا همکحا یتترابع كلذ هرما نالف "جا یععصا ردذوخأم ندنسانعم عطف دوخاب ردهدن دقت
 :لاق ردهنسانعم قعاب ندیکی و كلی ییهنسن رب هدرلنو ( دادحتسالا ) و هدنزو لیعفت ( دیدم )
 دم ٤ كراوطو ددجب# هددج لاق 5ها كفلیکب هدننز و لعفت ( ددعا 7 هدحا ییعع هدهسا و نوُلا

 روش بهذ اڏا عرضلا ا لا و و ندنسانعم عاطقا زد هنسأتقم كاكاو بولیکح یدوس

 و دج و و روند هنسانا كنابابو هنسانا كنانا ردیث قم دج نانل وا رک ذ هلیصف كيج
 ؟ هرزوا ینا اع ۵ روت داف دنهک هو ناقز( دال یک یئ لاک رد رقص هرز

 ج روند هرلغاطكح و ک ویکی سهلوقم یرالاد جاغا و بیا روند هب هنسف شل وا دن هنر یر وردی زرعها

 ۶ هدننزو ناتک( دادا ) هللا هلم یاح ردقلوا لابح نالوا باوص هکړد حراش + هنسانم

 e هشت( ناذجال و( ناجا ) نوهکیذلی عطم یلوقع هنسانعمرلا عناب رونلوا قالطا
 اج )روند هضرا نال وا راومش وز ودقرهلواكي یغا ربط هلی ءلراهج ( دجدجا )) رونل وا قالطا

 از قارواویجو نوتمخآ هدي رت ردیدآ هدنرپ كجوکرب هببش هب هکرکح هد ز و

 ۱ - هدهینرق هقبط هکر دقج هل وا یرلکدد تاطافت ءابطالا نیب و و ردا روهظ هدنکو ک كنهابس كز وک هکر دعا

 کرک - قاح وا هدیکرت رددآ كجورب هرج اخر کلو هح ول وص قحهف وا یک یرادرولوا

 همعظعرح رون ده یا كیدجدج وردا دایرف زارد و رود راد 5 اب د ید لیلا زاّرص هديب ع هکر دن راک ید
 2 ریغص تناک اذاءاذج ةأ ما لاق روند هنوتاخ نال وا كچ وک یسهعهلددشتكلاد ویعف كيج ( ءال ا )
 تناک اداء دج ةاش لاق رون د هناویح شلیکج ید وس هلسیس هضراعرب ورون دهب هیشام و هنادكيسکیغالوقو
 اجل ردیدآ برق رب هدزاج ءاتج و اف ءامالیا ءادج ةالف لاق روند هناباب نایلوا یعسق وص الصا ویلا

 ۲ 11 ی هلوقم رج و مش قج هنلوت وف و كجهدنا تسنالصا وزود یکی م هل هدنب ارت فثاط هلبرمسک كيج

 1 هژدقدل وا لوکشمو هبتشمو سبتلم رابص هلتبسانمو رار د یجدنادح و "دجاک ا وردا عضومر قجآقو

 |رصنامدع دح و هلف ارصنادح و *ءادح و ءادخت تحرمص+ هلی رط لثم هدنقح هدام نالوا نابتسمو هاو

 هد ریخا بیک ارت ردب یعض ءادج ٹی ات ءا هروک هل وا بیکرت هنسانعم ساشلالا دعب حّ و راربد نادح و ۱

 دودا ) رده راتعا هعش فارصنا مدعو عضوم فارصنا « هدنظفل دج و ردنرابعند هطخد وخاب ندهصق |

 1 دیدشت (ةداملا) ربیدآ عضومرب و اهنبل لق اذا دودج عن لاق روند هنوبق شلازآ یدوس هدنز و روبص

 7 اعدا ورد ردهدفرط منبقح یرب ره رد ةنسانعم كطا تسولضخ هلیساعدا تیفح هلا هسکرب هدنز و هلعافم هللاد

 3 مظعم ردنرابع ندنطس و هکر وند هن ر ولوا تالو ( ةداعا ) هتفاحاذا رعالا یف هداعلاش ردت رابع ندکلیا

  رونل وا ریبعت يافا هکر د رغم هلبا لوب ولو اقلطم هدناهما ضمب رولک د اوج یعج هنتسانعم قی رطلا
 یکیا هد هدم قیقع هلیض رایج ( یلاولادجا) و ( ىفاثالا دجر) یی رطلا مظعم یا الا الاش

e) e 



 ىاثلا بابلا نم اج تيبلا دج لاقب رد هنسانعم قق ماط ندرومنلو تا مظعیا دج لجر لاق رد ردصلاب |

 | طاق دوخاب نو*لدل وا موزح و عوطقم رونلوا قالطا همول وا ددج و ررس و ر رس رولک ددج یعچ |"

 نیر نیا تب سا ROT یاب

 سی ۵۸۳ ی

 یعجرونل وا ریبعت اباب وپ و هددهدیکرت رونید هنسابابكنانا و هنساباب كناباب هلدی دشت كلاد و یصف كيج ( دا
 ضرا عطق لصا یسهدام دج هروک هناي هدر اصب كفل وم * یک هموع و" رولکهد ودج و دودج و رولکدادجا

 | رانو لیل هلتبسانمو و فلكي نالوا یمزال بوث عطق و صاخعطقو دهج و یعس ردع وض وم هنسانعم هب وتسم
  تمظع نالوا نیعم ناش و بیصن و تګ وانغ هکی هلا ضیف یس هسبالم هناعا نال وا هدننمص هفاسم عطق و هقب رط و

 تڪ یا دجوذ نالف لاق ردهنسانعمكي علاطو تڪ دحو# یهتنا ردعرفتمندنآ قالطا ہرا ریبک با هبا ووز

 هوظح و عفو و ردقو ه تظظح اذا عبارلا بابلا نم اّدج دجا 4 تددح لوقت ردهنسانعم بیصت و ظحو

 ڳن وس وب اباصصااذا و ءارقفلا اهلخد :نمةماصاذافنلط | باب یبع تق ث ید ا هنم وح راشلا لاق + ردهنسانعم |
 ردهنسانعم تمظع قل ولوا و قوزرم یا دودح وه لاق ردهنسانعم تعسقو قزرو ةوظخا وظل ا ودیا

 ارجن رونل وا ریبعت یف هکر وند هنب رانکیق مربا جو مظع اذا یفاشلا بابلا نم اج سانلا نویع یف دج لاق | |
 دیش رون د همدآ لو تعول بيصن كىو رونا وا عطق هلبا ریس هکرونید هنبزوب كر و رول وا عطقنم هدا روا یر | ۱

 | اوت است دج و یازده ھئا یزدی قس 4 رک ری هلیرسسک كيج هدن وب ورطلا نع فکو اذآ ۱

 روند ځد دادج ردردصلاب ریست هکر وند هک ارز هعطق اذا لوالا باسبلا نم ادج ؛یثلا دج لاق

 هدام لوا دح رددادج نالوا فراعتم هدنا نکل رد رسم هلا لحن مارص هچرک هکر د د جرات کذب وا

 | هنسیق قمرا دو هل رسک كيج ( دملا ) یهتنا همرص اذااذج ةللا دج نولوش ردد راو یر

 یا بابا نم ادج مالاف دج لاقب هنسانعم قلایچ بوشلاچ رول وا ردصمو هنسانعم رېن “یطاش روتد ||
 ادج الا فن دح لاق ردیلباقم هفیطل و غالو لزه هکر د هنسانعم للشیا ندکچرک ییهنسن رب و دهتحا اذا

 رسان كليا قیتحتو لماذا مالایف دج لاق ردهنسانعم كلا هلعو لزه دض یناتلاو لا بابلا نم

 | | لاتو هیف غلام قق یا دح باذع لا رونل وا قالطا هقفحم ما نانل وا ناعماو هغلابمو قمح اذانالف دج لاقت

  رونل وا لامعتسا قرهلوا فاضم نیمه یلوق لعفتال ؛لدحا كراب عو ةياغلا غلاب هانتم یا ملاع دج مع نالف

 نوچا كنقيقح و تاذ كنس هکرول وا كمرب و نیم هنتقیقح كبطاحم هسرول وا روسکم ےج ردنعضتم یممق و وا
 دودا یم مجرب و لتا ها ورا یال هنلابقاو تخ هدننروصیصف و رول وا كعد
 فالتخا هدراتروص یکل وا نکل رولوا رورح یسهلکدح هدنآو ردرهاظ مق هدنروص واو هکرید حراش

 تیضفاخ ع زن دج بونل وا فذح ءاب یدا كنم دحا هروک هب یععصا ردهیماهفتسا هزم هدلاح ره ردشٌ وا |

 | كلامورع واو رول وا كعد نسیمزشیا ینوب کی زن وی هکتخ دوخاب هکتفیقح كنسیدل وا بوصنم هرزوا
 ایم انها را زا یی تاج ےج هروک هکوب رولوا ءرزوا تیردصم یب ن هلکلنا ریسفت هلا تب او ۱

 |هناشتراولهستو رد را نارق یا فاوم سپه رووا كعد نیسزاشبا یقرهلوا ندکچرک یو |

 0 روند هن زو ر و روش ډ هرېن لحاس یتدو هلیسک كيج ( هدا ) رد هطوسبم یسهعونتم تالیصفت كن و

 دج لاق هنسانعم قل وا یکی رول واردصم هدج و رونل واریبعت هطلاخ هکر وند 4 هدالقیراکدروک هنن وي كب وک و
 هلیعض كيج (ندلجا ورک ذپس اک رونل وا قالطا هدج هد ه هقرخ و اد.دج راص اذا یناثلا بابلا نم ةدج بولا

 الاح هکر دیدآ عضومرپ هتل هداروا و ردیعما یلحاتس ةصاخ كرش رواج ه هکم و رونید هنيا دو

 درص رولکددح نیک د حراش» روند هب هقب رط یدازوا نوزوا هدج و ردردن نانل وا ریبعت هذچ هلا سکا

 روند هناشن و تمالع و لبا ن نول فلاخت قّئارط یا چ رج وضی ددج لابلا نمو یلاعت هلوق هتمو دن ز و

 | فلاخ ها ول هکروند 4 یکزج قیلخ لوش نالوا هدننرص كراج ضعب و هتمالع نم یا هندج نم تفع لوقت

 اک ا بودا یآررب دوخ دوخ هکر قرهلوا ذوخ ام ندنسانعم یکزج دوخاب هش رط نانلوا رکذو رول وا
 | یک هدج هللا رسک رونل وا قالطا ه هقرخ هدج و ردیدآ عضوم رب و راربد رمالا نم ةدج نالف بکر هسا وا لماع

 همدآ ولبیصن كو رونل وا قالطا هنزو كرب ید و هدننزوریما ( دیدطا ) ةقرخ یا ةدج و ةدج هیلعام لاق |

 | بو لا رد وعنم ندنسسانعم عطقهکروندهزب شلسکز ونه ندهاک دا یظع یا دیدج لجو لاق روند

 | ردشقلاو | قالطا ددج ه هنسن یکیره هلتبسانمو ردنوجما تردابم ناک كنظفل کهدارو كالا دج دیدج |

 ي رورو دانو ەق وب ووو هول ى دب هلنیتکق (هدباردیع هنر هد همام ددج ون وچغیدل و |



 4[ ملا لصف لوس

 رد هنسانعم قلا زای وس وصو و رافحالا وایاکزاف TEES ادم هذا اذا ل والا بابلا نادم هاما |

 وم همدآ لوار دکمد رایدلیا انفا ییبلص ءام كنالف ران و اخ "3 ۴ نفر را رد ءاسنلا هند

 رنو ( داغتسالا )و هل رک ك نەز (دامالا ) نعس اذا لجرلا دم لا ردهنسانعم كمر وم“ دعم و رکذیس

 انعم كلا بلط ناسحا و هیطع ندمدآرر داغتساو هدمت نعم هدتساو ءالا لجرلا دمنا لاق ردهنتسانعم

 الف ید ھاسا ساسالایف لاق هف ورعم بلط اذا هدسا لاش یکسال + رش ندنرشک لام هکرونل وا لانمتسا
 :همانعم لکه وص دح زا هللا هددشم یا ( دامنالا و هدننزو داقتعا (داقثالا )ز تیطعاف یناطعتسا یا تدق |

 ۱۳ ءدنهدام درا العا كنسهک دو دافلا درو اذا دما و لج را دنا لاش |
E INEدفن اذا دو ءاملاق هلوا شلاق هجرادقرب نامه  

 م ندکمر و هلغثلوا اطعتسا قوچ كي نددنکه کر ونل وا قالطا ه هسک لوشو هلال هلع ماح زا نم
 ۳ و هلامقتف ییح اریشک مهاطعاف سانلاهلأسیا ءاطع هدنعام فاغ لئسدق ناکاذا دوم "لحر لام هل وا ش

 جر لا هلوا شا انفا و عطق یتسهفطن نال وا هدنبلص ران وتاخ ندعاج تژک هکرونل وا قالطا + ی ک
 روند هنشاط همرس هل رسک كنم و كنهزمش (دغالا» همنم نعي هءام نفر یا ءاسنلا هتدمدق ناک اذا

 ول و ۱۳۱۱م یمو زدم طایفه اله ردرووتموندیاهنصا م هە رارایدوب هتسانعم

 رد دا عض ومر رددزنابز هلیعط كی" وهدننز ودجا( دغا )رارکچهز وکب ودنا هم رس هلق ر ول وا ځد هدنرابد برغم
 دا ۳۳۱۲۱ 62 هرز لا ماوهدمالب كابل راست وا بینا کرد راش

 ۱ رکن ارق فو ET و هلبرامتعاقل وا االق وا رول و و هل رابتعا هلق ر دف ر صن مریخ
 "و رهاظ یسهرمشب هدننز و لسم( زمشلا ) ردمالسلا هيلع خاص موق رنو و ردشفل وا تمارق هدهلعط | ۱

 ردا رالدی ور یرلقدل وا شخناح كنارعش هکرون د ه هرهچنال وا كزان و نیکن رو مرن و فیطل یلیهو |
 ۷ Cen ل رهاش یا دم

 a e eR هزم راهو یا نود 9
۰۱۰ ۱ 3 

O EOE زی ACERS 
 .هنسهشاط د وهب هلک عمهرکنا اذا ثلاثلا بابلا نماد وحج و ادعج هقح و هقح هدعجلاق رد هنسانعم كلا

 دع "و ) رول وا لهجنعراکنا و طع نع دحج و ردینبمهن رلکدتنا راکنا ر هلی یهانپتلاسرت وبن قالطا د وج
 ارم هکر دهنسانعم ریخ تلق دسجو البض هفداص اذا انالف دحج لا ردهنسانعم قلو ليڪ ییەنسکرب یو

 ۱ ۳ زلا بابلا نما دسج *یشلا دحج لاقب ردهنسانعم قلوا زآ كنهن سفر هلنیتصتف ( سا ) ردشاعم قبض ورق
 شاعم قیضو رققهسکرب و لطي( اذا تبثلا دج لاقن ردهنسانعم قلاق رودو بویمازوا تابو دکن و لق اذا

 رد هنسانعمربخ تلق و رقف دو هلیعص كيج (دعحا ) رخ لف اذا لجرلا دحج لاق رد هنسانعم قلوا هرز وا
 ا 16 رقف ینمی نالواربلنالیلق هدنز و دعسا ( دعجالا و هدنز و دعس (دصج او هدننزو فتکدصحا)
 و رشم ود ردت رابع ندلخ هلبارتفریخ تلق هدساسا *ربطنا لیلقیا دحج او دحج و دحج لجر لاق روند هب هسک

 روش د .دیج هدننن ومریصق ظیلغ یا دحج سرف لاق روند هنآ نالوا هصبق و نیلاق یس هدوک هدننز و فتک دس و
  هلوا ردنالاززا مک هلغل وا كن لب هکر ون ده یثکل وشهدننز ودا دش ( داسا ) هدننز و باتکر ولکد اسج عج هاه

 | اس رو شنا وا تل مه و یر هدنزو اض( یاس )لازز الا یطب یا داعج لجنر لاق |
 1 :یداضمجا لر ون دهرارخ نعب ه هرا ضنالواولط هل ادفبدوخاب هم رخو ر ون د هه رق نالوا ولطب وط هل ادوس هه | ۱

 یرمو و یربا و رولیغاص دوس کا هکروند هاق ناواب نانل واریبعت نعص لوش هدننزو ۍارغ هلا هه یاخ
 ۱ ردي نکن کر کچ هدننزو باغ( دا وا روند هنیش نامزد و یر افاطم لوق یلع روش هم ودولدوک

 (دجا)



 .هزات و روند هنغیروق نالوا غلاب هنسهج رد قل وا یتعی نال وا بلاغ باطرا لوق یلعیک ب طر روند هبامرخ هزات ۱

 ندقوچ ندزآ كنهسک نالف رابعو نیل یادعژ یرث لاش روند هب هنسن قثمو و روند هنسهلوقمهرتو هرس |

 | هدنا ويح ر اس ردص وصخ هلبف وب هکر د ح راش +اقیق رل اذا یتاثلا بابلا نم ادلث لیلا دلث لا رد هنسانعم كسرت

e OA\ روح 
Wiehe 

 یهتنا ردسسوم هلبت رابع قرع هل م هتفتناوه و ربللا تدر ځد هدساسا اعقا و ردفلاح ه هلج و و رول وا قلوا

 تلوهسهکم هنا یناویح یلقاشط و غبصل این هس# اذا بوثلا در لاق ردهنسانعم قم ردلاط هرجا 4 و ییوئدرئ و

 | ینو ی هصبذو ءاصلنا ناکم اهکلد اذا ةيصحلا درب لا ردهنسانعم قمردشوغ وا ىي رااشط نوجما كلک

 الت اذا دصبذلا در لاقب ردلبعتسم هنسانعم كل لتق قر هيل اچ هلغاجم روک ی عب نیزسکیا عطق نیا رمط
 كنهددشم ةبق وف یانو كنهزمه ( دارتالا )ل رددآ تاب ربو روند هرومتب فیعض در واهحاد وا یرشنآ ربغنم

 لا ردهنسسانعم كلا درت یکمتا ردهدننز و لاعتفا لصالا یف هدیسیکیا هک هثلث» یا ( دارثالا ) و هلسسک

 یرلج رخ هدننز و لمتفا یدا درا هدلصا درثا وبشا هرز وا ینا .كحراش# ادرت هلعج اذا هدرناو شنا درتآ |
 ندهروهح هیفوف یانو هب وم هتل یا و بول وا مافدا بخ وبس .یاقجا تب فرح ءات وات نالوا

 لیعفت ( دیژتلا ل رایذنل وا ماغدا و بلق هب هثلثم یا ءاتو هبات هثلثم یاث ندنفیدل وا عنام هنتعص كماغدا هلغل وا |
 دژتو اهدرت یتعع ةصبذلا دن لاق ردهنسانعم كليا لتق نیزسکعسک ینیزرمطنوی یناوبحخدو هدننزو
 ندهاکنج ی ورح دلت و فیفخ ع یارطمنم درت ضرالا باصا لاق ردعما یک نیت روند هغشال و هجزآ

 لج اذا ةكرعملا نم لوهح ءانب ىلع نالف در لاق ردهنسانعم كىك بورتوک هنسودروا قرلوا راد

 نانل وا ریبعت درت هکر ونده هد رث هدننزو هروبص (ةد وژلا)لو (ةدوژمل الو هدننز و ناوفنع (نادرثالا) اتم
 یدلیا ضرعت اکا ادا فلوم ندنفیدل وا فورعم هدر رونل وا بیرت هلفعهرغوط كم هن وص تا ردماعط

 ةد مو ةدوژم ضرا لاقن روند هرب شلتا تباصا یسیدراشاب رومی رادقمرب هدننز و ریظعم هد مو هدوژم و

 یقشت یا در هبتفشیف لاقب روند هغلوا قیراب قادود یکیا هلنیتح ( دژلا ) رطمنم عطل اهباصا دق تناک 3 ۱

 هکر وند هن هسک لوش هدننزو ثدح (د لا )ل ر ديما كن دج قفاغلا ےھا ربا نب یسیعروهشم ثدحم €( دوژنم ) |

 دوب هکروند هباصق نايل وا نیکسک یغاجم لوق ىلع ردندت ایهنم هکه لبا ځذ هلبا كيکدوخاب هلشاط یناویح
 نّوکت هدنزوب كبامث یکر ابغ هدنزوریما ( دال رون د هتلآ نانل وارک ذ هدننز و حاتفم (داژملا )لر دندنایهنم |

 رد هنسانعم قل وا ولتا یسکو ک كن هسک ر هدنن زو ءادنغا((ءادن الا رول وادی هککدیکساهدب وکه کر ون دهتیش ندا ||

 ردیس هدنك یرصلا بلاغ نب ذوع ندامص هدننزو باح (دارئوا ) هردص م ژک اذا لجرلا یدنرثا لاق |

 مو هلع ءاسا اذا محملادمرث لاق رد هنسانعمقمهلوب هلوکد وخاب كمروشب هجکیچ یتا هدننزو هجرحد ( ةدمژلا )||
 عض ومر هادم (ءادمرث) ردیعماكت وارب ندنعون توا روش نالوا یساعرم هود هدمرث و دام راب هخطل وا حضني

 | هدننزو دعر (( دعشلا ال ردیعما بعشر هدغاط مان اجا هدننز و دمرس (دمرثال رددآ وص ر هد راد دعس یب دوخاب

 هدننز و نمطم(دتعللا )رد هنسانعم دعت حد دعمر شک ال و لیلقیا رار د دعم دع هلام هدر كجه د ردق و یس هنسذ رب

 | هدننزو لی وارس هلاف 6 دیفافثلا ل عا یا دتعثم مالغ لاق روند هنالع وا هزات نالوا مرو رت یکه ز ولا یدوج و ۱

 عونرب صوصخ هارعا لوق ىلع روند هن راراتسآ نال واهدنزوب م. | كسابل و روند هراد ولب ضاس شلوا تاقتأق

 ندنآییعی ر ددیفاثف یس هلک دیفافت وبشا دوخای ر ون د هب هیفخءايشا یراق دلقاص هنتلآ ك ئیش ر ضعبلادنعو روند هراسابل

ردلکد عوعس یدرفم یکطیطاعت و ددابعاب هدنروص یغیدل وا بولقم سپ رد ولقم ۱
 . هل ادرفم یسهلوقم دیش د وخاب 

 | كرلەماج خدو هدننز و جیاصم ( دیفاثلا ]ل رول وا یدرفم كنلصا یدرفم هدنر وص یغیدلوا بولقمو ردقم

 قاراتسا یسابل هدننز و لیعفت ( دیفنتلا ) هلبمسک كو” رددفتم یدرفم هروک هنلوق كحراش روند هن راراتسآ

 | عرد ارز ردطلخ هلغل وا موسم هدنناونع اهنطب هلثن ًاتربعض هد راهه هنطب اذاادیفت اهع رد دفن لاش ردهتسانعم |

 برک كفاکو یصف (HES ردطلغ ی را هه هع رد كلذک ردرکذ م هآر لا عردو ثنؤم ددا

 | قیویص یم ليف هلینوکسكمال و یصقف كناث (دلثلا) ردیدآ وصر هقشب هلنبتعض (دکن) رددآ وص رب هدندرو

 , نایلوا یسهدام و لصا هدننزو باک( داملا لو ردتغل هلدیتحفو هلن وکس كيهو یصف كنا (دشلا) زفل وا لامعتسا

 0 هج رادقمرب نالقبولیکر ا هدرارب تشرد یس هل وقم قاشاط ضعب لوق ىلع رول وازلک یس وریکه کر ونبد هب وص هجزآ

 | وص رول وا ردصمهدنزودعدم ورون د ه وص نال وا لئازهدنماکنهزاب و روهظ هدنم" وم شقد وخایر ون ده وص

 , لجراادم لاقب ردکلیا ظفح بودلیکربا وص رادقمر هرب یسهلوقم روقچرب هکر د هنسانعم كل ذاا قرمل وا دم |



 سا ۸۰ ۱

 وردنا یرلکدید شنشکهکر دیعما هر زکهلیخق و یرسسک كل (ةدقتلا) ردنداروا یدیرتلا ملکتاا | |

 4 رسا اپ ورک یخدوب هدننزو جرب ز ( درقتلا ) روند ید هنابن یراکدید توا هجولتط وین ویک نامرف | ۱
 هال و یعع و حق كنات (دلتلا )و هدننز و بحاص (دلانلا)ردسنج مسا روند هرازبا عوجم لوق ىلع ردشویک |
 52 (دلتلا) و هلیصق كن هزم( دالتالا) وهدنن ز وريم ا( دیلتلا) وهدننز و باتک( دالا )و ردتفل هلنیتصف و هلی وکس |

 فر و ورونل واریت دق لام هکر وند هنسهلوقمیشاومو باود وه راجو لوف نال وایداز هناخ كن هسکر هدننزو |
 i لاش ردهنسانع,قل واع دق لام و 3وعف دولنا ) زونل وایت تدان لات هکر دیلباقم فیرط وا

 اقا اذا والا بابلا نماد ولت ناكل ابدلت لاقب رد هنسانعمیل وا میقم هدر رب وا دل ناک اذا یاثلا ول والا بابلا نم
 4 یو نا نم تا دی لاس نك كنهزمه ( دالتالا ) ردهلدبم ند واو ءات هدرلنو هرز وا ین كحراش

 إد زو مظعم ( دلتلا ) دلات لاماذ ناکو هدنع جتا اذا دالتا لالادلتا لاق رد هنسانعم قلوا یبحاص مدق لام
aEدزو ریما 6 دیلتلا ) عدق یادلتم قلخ لاق رونلوا ریبعت یکندقوچ یو والا قالطا ه هنسن شلاق  

 نکیا كچ وک ت ود اذلتهدب ربغ كن همالس اید نعي هدم دالب کرونده هسک ل وش هلنیتصق ( دلتا )و |
 : لصالایف یک یرلهراج و یرامالغ یر وکو سکر چ هلوا شاو امن ووشن هدمالساراد هلکلروتک ۱
 رادندبع هدعب روند هننالوا شا وام ووشن هداروا بولیروتک هنسهکل وا بع نکیا كچ وک ب ودا

 :رکذ م هسیا دبع رک | ردص وصخ هنسنجلوف لصالا ین نوسل وا یرناسلرکو ه راج ودبع كل رک ی دنل وا بانک
 4 ه راج و دبع نالوا دّلوتمهدهیمالسا دالب هدلوم و دلوم هکهتن رولوا هلی ونع هدلن و هدیلت هسیا ه راح و

 رف ةدیلت اه دج وف ةدلوم اما طرش و ةي راج یزتشاالجر نا حرش ثیدح یو ةياهللا ف لاق رونلوا
 ولل وادر هدا رول وا روم هتعف و ضع هدهروک ذم "هدامرکا عقاو لا ین مالسالادالب یفتدل ویلاةدلولا و

 .دلتو ردشغ وا بلق هات نوجا قرفو تلالد هروکذ م یانعم بول وا یوا و رلهدام وبشا و روئل وا اشا
 رک | ( دالتالا ) ه ماقا اذا عبا رلا بابلا نمادلت ناکا دلت لاق هنسانعم قل وا ےقم هدرر رول وا ردصم

 كنشوف لصشوط هلیعض كنات ( دلتلا ) رونل وا قالطا هرلنطب هجين رب بعشنم PE سیّقلادبع
 ۱3۳ تا اسناو لض بویمریو هندنر ی وا اقر لیس عااد ام
 مدننزو رب ز ( دیلت) و هدننز و ربما ( دبلت ) هربغ نع عنم والام عج نم عنمو عججاذا اديلت نالف دلت

 هلرج ان وارکذ هکر دیدآ عض ومر, ( دوتلاوذ )ل رر دآ رجشرب ندن راضا ه داب هلعص نا( دونا

 ۱ یااذهاب لدیتلاش ردهنسانعم ینآتو تلوهسو قفرهدننزو دز( دشلا إل ردشفل وا دیعست هلکنآ

 ادت وبشا و هلهمایا ادز ككدبت لا و ردواو لصا ځد كنو هلغل وا ندنتسهدامذآ و دیتا لعتالو

 هفل وا لض مسا كلام نبا و یبک لب و رد هیاطخ فاکو رد ما لعف مس ادوحاب ردر ورح فاکو ردردصم

 كنان (ددیت ) رول وا ندنلببق باقرلا برضف هکردینبم هفلوا ردصم و و دز رګ دز دیت لاش و ردشلنا
 وند هغاربط شاب نالواهدنمز رز هلنیتعف ( دأثلا )جج هثلثلا ءاثلا لصف ل ردعضوم ر هلعف إل هج دل اءالا ل صف يح

 دشت لاقي هنسانعم قوا كان رول وا ردصهدأثورونبد هغلق وغ وص و هنسانعم یدن روند هغلشاپ و هنسانعم ۱
 هلیئوکس كنءزمه و هلنیتعف دأثو درب اذا لجرلا دث لاق هنسانعم كموشوا و یدناذا عبارلا تابلا نم

 هجا زعورونل وا قالطاهنابننالواعالم وهزاتورت وروند هنیوقام رخ نال وا دمو و رد هنسانعم بق ما |
 شوش ون یاشناکم لاق رون دمر انن هدننزو فتک نیر شاب رونلوا قالطا هناکم شوخ ان نابل وا ۱

 اغلب وا نوفلوطو قشمو ورتهدنزو هحرف (ةدئلا) رورقمیادثث لجر لاهروند ه هسک شه قوغوص و ۱
 اب كماسا»هرونل وا قالطاه هراح هدننزوءارج (ءادأثلا)) ةت ءار ىا ةد ذخف لاق رول وا فص و

 روقالصای رف هلغل وا هرحاف هک اب بوک دمانشد ةا دا کی کی لک دید هبط رانی اایرل رب دءاد الا نا دنلحر بت رابرع

 ۱ زا زجم یزنکا هبراخ دالوا ارز رارد E نااناام هدرب كج هد کد زجام ن و راردنا هتک ھدف

 ! لا رونلواقالطا هنوناح نو ءآدأثو رددال وا یسه راج تبع دام هدارو و رارول وا فصتم هلأر سو

 [  هدشنزوهلاهج ( ةد» الا ) یکه بط ررونل وا قالطا هنوتاخ ولنا یم هد وکه دنن ومذبن (ةدأثلا) هاقج-یاءاد اثارها |
 | [ هدرخ هدرخ یکما هدننزو درب ( دژلا ) ةلاهج یا ةدأن امف لاقب ېک تبوطر ردهنسانعم نم” ثاازوعم |

 یت هدحابصمو هدب ذب را حراش » هتف اذا لوالا تانا نم اھ یادت لاقب رد هنسانعم قمه ضوط |

 ۱ ]شوک رو كف هسخوپ رب داکا دیرتوردرسض هی یاسمن بوبءمشول |

 ۲( قلوار 0



 سی ۵۷۵ زن

 لاق ردنرابع ندقلوا راک بویلا هجوت هثیشرب الصا نده ورخاو 4 ويد روما هکردهنسانعم قل وا ندنسلاطب |

 | ردهنسانعم قلوا هرزوا كاما و لخت اما بولوا هرهب ف نداهو دوجو *یشا هب ادا ادیت لج ادب |
 هسش برض اذا لجرا دلب لاقت ردهنسانعم قلاچ هر یتسیدنک مدآ ربو دح لو لخ اذا نالف دلب لا

 قاق وریک یآ شرایو رطع مل اذا باحثا تدلب لاق ردلمعتسم هنمانعم كلیارطم كاسما دولب و ضرالا

 | روند هئیش نالوا ضرع كن هلا مصق و یعق كمال و كناب ( یدنلبلا  قبسب مل اذا سرفلا دلب لاقم رد هنسانعم |
 روندهنا ویحوناسنا محل اریثکو لتا یسهد وکو رون د هبه ود تاک ا نال وا یوقو بلص لب ینب لعاف منا (یدنلبلا)
 رکد هکر د هنسانعم قلوا ولشاق قجآ هلیعض كناب( ةدلبل | ) روند هض وح شلاق ندیکسا هدننزو نسحم ( دلبلا)

 دنسهرهجنال وا یم هجهرناد هلزوب هلتبسانم لوا و ردذ وخأم ندهدودح ضرا نالوا یسانعم دلب و و یدنل وا ق

 | عضوم رب هدنسیحاو هندم هدنزو سورف ( دودلب ) هتئیه یا ههجو ةدلب مماام لا رونل وا قالطا هنعلف و
 ةاصح و نوسل وا ندنوشروق رکو ندشموک و  ندنوتلا رک ردیعسا عقلا ةاصح هلیص كناب ( دلبلا و رددآ |

 | یرلن آ هن رزوا و عضو هرجا باقرب هدرارب یغیدل وا زی رع وص دوخاب هدرفس هکر وند هرلشاط هدرخ لوش مشلا |

 | ندساح وندنوتلا هکر د حراش * رار د ید هلقماک او راردا ےسقت هدنرنب هل رط و و رارکو دوص ردق كجهتر وا
 كنون ویصف كناب (دنبلا روند هنکو کك نجاغا هنق هدنن زو دنعم (دنلبلا) رارزود ځد راهقدن ېکلقچ هدرخ
 هدي ع تغاصس رون ددون هدنعج رد رعمندیسرافهرز وا ینا كحراش * هنسانعمریبک ع رون د هغاخس كوي هلينوکس

 | هدقاحهءل وب یکدنب ه ار ور دله عتسم ی دمرقاصس كاچ وکو ردلمعتسم هدقاریبءآ ول نکلردرا ویرلع-ایک هارو ءآ ول

 | هلغل وا بصنم هنکب قاج رب و ردعبات هرکسعرس ءاول و هب ه ار نالوا رکسعرس ردمام هنسهلج لعو ردلمعتسم
 قاصس و ءاول و دن هدنراید مور ردفاتخم راریبعت هد هکل وا رهنکل ردشل وا حالطصا ءاول هد ههاکتموکح نابسچ

 هدنع وقاتسرردیس هکل وا ناهفصا هکهدلابج و ج وسط هدزاوها و هروک هدقا رعو ضم هدزاج و دنج هذماش و |

 هکر ون د هن دس وص ورونل واریبعتنزو دودنف هکر ونده هب وصنمو هلیحنال وا لمعتسهدن و«یبتنارونل واربعت فال
 هقدب نال وادقعنمهلبازرف هدننوب وا چ رطنس وردندآ عض ومر دن و ردذ وخأم ندیسرافرانو رونل واریبعت دنن وص |

Êبتکه کر د جزم * یدا تعاجرب هکر دیع"ایراشادنرق كن هسک مان دنس ند هفلاس ماهل رسک كناب ( دنبلا )ل روند  

 | دنس و یتاتسدنه دنه هکیدا راو ولغوا چ وا مان دن و دنسو دنه كحول نم ماح نب نطق نم نیفرب هد را وت

 ( هودن ل هنسانعم رد روند هتوک هدننزو هدوفس (ةدونبلا )ردح ورشم وید رایدلیا دابآو رابتخا یناتسدنس
 هلینوکس ك وا وو یصف كناب (دوبلا) ردراثدح ه ودنب ني دنګو هن ودن نفع ردندلاجر مالعا هدنز و ه وطفا

 یده وذدوخاب یدهم ورد هبلعتن راد | نی دعس ن اند یریهاشمهدنن ز و یرکس (یدې-) هنسانعمژب رون ده یوق
 (داوبلا )رون د ه یهاودو تافآهدننز و دهاون(دهاوبلالردنوتاخ هفورعمر کرد هعی رتن (دجما )ر ددا عضوم ر
 هسکربهدننزز و هدودبح(قد ودبلا )و هدننز ودوعق (دوسلا )و هلع كناب(داسلا)وهدنز و دیک (دسبلا )لو هل كناب

 | اداوب دیب لج زاداب لاق ردترابع ندقلوا ادیان و دون یناشن و مان کرد هنسانعم كنك رزواهجو قلوا عطقنم
 یریسفت لأم كفلؤم بولوا سسغم هلا لاله هدهرئاس لوصا عطقناو بهذاذا ةدودی وادویوا داب و ادی و |

 ءارصص ( ءادسبلا إل تبرغ اذاادوب سعشا تداب لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم قاب شنوکدوی وردوا ید

 یزودی ار زردقلوا تاوادی نالواسایق هدنو وهدننزو دیعرولکدی یعج یکه الف روند هناباب لوچ هدننز و
 هنارکس ( ةنادبلا ) ردیدآ كضرا زود رب نیمرطا نیب ءادی و رداعما ریسکت ینزو تاوادب و ردنافص ریسکت
 | یرهوجسپ روند هننال وا نکاس هدنابایب اهنت نعیهدءآدی لوق ىلع رول وا سا هکروند هنکشا نام یشید هدننز و

 هرزوا ح*كلادو یوکس او یف كناب ( دی ) رولک تانادنب یجردشلطا سر قردهلوا مسا یشان ندنمش و
 هنسانعم یلع و هنا ریغیا لیګ هنا دابو ها ديب لاللاریثکن الف لاق ردهنسانعم ریغ هلیعابشا كناب (هداب) و هلیسان

 | ندنآ کر ول وا هنسانعم لجا نمو ردتبثم هلیسانعم عم هد هراس لوصا نکل رول وا نوجگا العتسا ینعی رول وآ

 ا لاق روند هماعطرتکدی وډ شیرق نم ادیب برعلا حفر مالسلا هیلع هلوق هنمو رونل وارببعت هلا یروت وا

 | هننعاج بالك ن رفعج ون دوخاب عضوم رو رددآ لجر رب هدننز ونادیم ( نادي  "یدریا دي ماعط

 هد رت هدننزو ید رف( ۍدزلا )رد دآ عضومر هدننزوج رز( درب )-ءانلا لصف ]= رد دآوص ر صوص ]
 هکردتل وا هل هڅه یا ز نال وا با وص ر دف و هر وکه ناب ل راح راش »رد عاش مان دم ن رعدا رس هکر دکع د ب وسنم ]|

 رقما د و ن دمع ن دمع روصنم وا یدهلامامارده رقرب هدنساضق یراخ هلص كنات (درتام#) ردهدلب رب هدنع

۱ 

 لطم

 سگ ءاتلا لصف روی



% OVA 5 

 ا نالوأ مزالم هننطومو رونل وا لامعتسا هنن زا مارلاوساقاو موزا رابعا تماقاو روئل وا |
 7 ورجره لصاسللا رونلوا لا معتسا نب رانعم نهذ داسم او تشهد وربحت هلتیسانم قمل واریت
 هض را ةعطقره نالوا نیعتمو ریتم و ریصسمندنفارطا و یهتنا رونل والامعتسا هدانعم ررب هل رابتعا هج وررب
 وقم راصا و تعارزو ندان و ندکلنش ینعب ماف رکو نادابآ یتعی ماع كرک رونلوا قالطا هدلب و
 مس و ناخ ورونل وا قالطا هلاتسرانمو هرا زم ورق دلبو رونل وا قالطا هغاریط و نوسلوا ییاخ ندنرثا ترامع
 بر 6 تذكر دیم لر هش رب هدرمنا "هو زج دلب و رراقیچ هط روع هدنآهکرون د هنسا و كنشوق هود ورونلوا قالطا

4 
 اس وهدد سج دلب و ردیعنا كغاط رب هدهب مضیجو ردیدآ هب رفرب هدنساضق دادغب و ریشر ین توکقوا

 هسکو ک دلب و یک راثآ و را رولکد البا یعجج هدانعمو رثا یادلب هدلج یف لاقت روند هناشنو رثا نالوا هدهنسن
 2۱ دعس هلا ماعن هکردیعما ا لزانمو ووا وا قللطا ھا لا هننسانعب رد نوتآرفا قالطا

 | کردا لوزا E RR هداس ندېکا| وکه دننیرام رال زنم مان

 هت لیدنقسا ك رابچ هک دلب و رد هدنج رب سوق رانوب و ردهدنلکش سوق و ترابع ندهریدتسم بکا وک
 ردنا سابق یتیوص كزکد هلکنآ ردییشرب یک لوقاش قلاوب ع ونصم ندنوشروق هکر وند ه هنس
 نع ل ؤزج رونلوا قالطا هضرا اقلطم داب و ءاملا ح 241 ااه سيق صاص ر نم ةنهوهو دلبلاب ءاملا ح الملا

 جک كناب رد هنانعم وب ی دهدلب هکهتن هنسانعم قلوا قچآ هداس ندلیق یغلارا رشاقرول وا ردصم دلب و رایدلیا
 لن هنسن ر دلب و رددیتم قرهل وا مسا هدلب هلعض هدناهما ضعب مبا ناک اذا عبارلا بابلا نم ةدلب وادلب لج رلادلب لاق

 بوی وا رفح یسهلوقم قاح وا و روقچ رب الصا هدنآ هکرونل وا قالطا هر لوش و رونل وا قالطا دن مصتعو لصا
 دوخاب هنسهروچ هل روقچ كزاغو و هلوا هرز وا یمهیلصا تقلخ یتعبهلوا شمالناریبغت ینیربر بوی شتآآاعطقو |

 | هصصخم ۇزج ندن آ ردقج هلوا هکلواو تیال وهکیک ماشو قارع روند هناکم سنجو روند هنطسو
 ۳ دلب نم قشد ةدلب سپ یک ق شمد و هرصب هلباه روند هدلب ردلوهآأم و روم هکهب هعطق رب نالوا

 ي ند هلاعم خویش رددآ رېشر هدنراید سلدنا هدلب و روثل واریبعت ندنناونع رمصم دلب نم ةرهاقلا

 A زار و

 دل دض ةّالاو لجرا دلت لاق ردیلباقم دلحت ردذوخ ام نده آ تدالب هکردهنمآنعن یلوا لهاکو
 هو هتشکر سو هد قفص اذا لجراا دلبت لاق ردهتسانعم قلاچ ه رب یر یرالاو د ددمیاه یشات ندتمادن

 جزا دلت لاق ردهنسانعم كلتا فهلثو فس اتو رس هب هنسنرب و ريح اذا لج را دلبت لاق ردهنسانعم قلوا
 ۱ ۱ ودح شراب هتسهدلب كن هسک رخآ و ضرالایلا طقساذا لج را دلبت لاق ردهنسانعم كعش ود هرب و فهلتاذا

 هنسانعم كلا لوز هدلب نایلوا یکلنش اعطق وریغل دلب یلع طلستاذا رمالا دلبت لا رد هنسانعم قلوا طلسم
 الت لاقبردهنسسانم كمردن ود هنسهفرآ ینیرللا یکیا یشان ندفسأت و دحا هبام دل اولرت اذا موقلا دلبت لاق

 وا لدروکو  لقعلا صقا و دنک زسناعذا و ز4 ه ر هدننزو هدالج ( ةدالبلا ) هبفک بلق اذآلج را

 بالا )و هدننز وریما(دیلبلا لا دیلبناکاذاعبارلا و سماحلا بابلا نم ةدالبداپ و لج رلادلپ لاَه ردهنسانعم

 بودارپسفت لباقم هدلح یدلبت فل وم * ردیلباقم یکذ و نطف هکروند هب یثک نالوا لدروکو  لهاکو نهذ

 3 هو تدالج مه دلانا عج نکل رولوا شلوا یلباقم تدالج تدالب هلکلبا هلاحا هننوعصم كنآ یرانوب
 ۳ هسذل وا كیرح و ضکر ردقنره هکر وند ه باد نارباق زسنکشادیلب و ردنیبم قرهاوا یلپاتم تناطف |

 ۱ [تدالب هکر ونید هب هسک نامزد هل مظع دلباو كب رګ هطشنیال یادیلب نونرب و لج لاسقب هلوازعشا |

 3 ا دل ) رر توترف وهوتعم (دولبلا) قلا میعلا یادلبا لر لاقب ردندنس همزال |



 دجهاکو یکن افخر رولکن ادعب و یک فغرو فبغر هلی رولکدعب و یکه امرکر ولکءآدعب عج كنس هک دی | 1

 | نک یا نیته#ب دعب ربغ و دعاب ربغ ودیعب ربغ مت لاق و ةغلابمدعایدعت لا » رونل وا داریا نوجما دیک ات یسهلک دعا ۱

 رود اسم اد هدننزو لحم هلن رسک كی ( دعبلا ) ردکعد هک هضا ربا كمال چ خر ال راد یی اب رفآ

 ردهنسانعم كلا دیعب هب رسک كنهزمش ( داعبالا ل رافسالا دیعپ یادعبم لجر لاقب روند همدآ ندیا رفس زاردو |

 یآ لاعت قح ییعیربطنا نعهاحن یا هللا هدعب | لاق رونلوا لاہعتسا هدنعق وم ءاهد د و 4 رقدتض هدعزآ لاش

 هلعافم ( ةدعابملا )ن وسايا دیعب ندنجر ین آ یلاعت قح ینعب هنعل یا هللا هدعبا لاق و نوسلیا دیعب ندحالف وربخ
 اداعب و ةدعابم هدعاب لاق ردهنسانعم كما دیعب هدننزو لیعفت ( دیعشلا )و هدننزو لاتق ( داعبلا ) و هدننزو

 هنسانعم تعفنم وریخ هدنص رغم حدقو مدهدننزودرص (دعبلا)وهدنن زو برقا ( دعب الا هدعبا نعم ادیعت هدعب و

 هلغل وا راعتسم هدنسانعم رعق و هنکو روغ دعب و دعبا لصا هیفربخال یا دعب و دعباربغل هلا لا رونل وا لاتا ۳
 هنتعسعح و هنک كشیارب ییعب روغهدص وصخ ر نوع انالف ی وقدعب ودعباریغنالف سپ ردشاک مزالاک ار و نم یانعم

 ردکعد ردلکد خاص هج وکه شيا هلغلوا مدآ لدهداس هتفو یبهشیدنا ردقو یرظن و نهذ كجهدا عالطا ۱

 نالوا هک كن | لدل وا نجا تعزل یسهلک ءامهدارو هکر د ح راش * ةنافو لئاط یادعب وادعیا هدنعام 19

 تعفنمرب ولتقیقحو روغ هدنناب كن آ هللا لج ه هیفات دوخاب رول وا كعد رددعبا ندنالوا هدرا یاس بولطم و عفت

 بیر هنوز وا ةا و یا سرقت واک ادرفم ردیلباقم لبق هکر دکعدهرکب )او

 ردهنسانعم عشق ربا (داعبتسالا) کمپ یا اهگیدعب تج لاقت و بصتلاب ادعب لعفا و راب دعبنم یو رول و
 هدع اذا *یشلا دعبتسا لاق رونلوا ریبعت قفسقار | هکر د هنسانعم كليا دع ا او دعابت یتعع هنع دعبتسا لاقب

 ریبعت هلا هجهرکص ندن | اک زا یک تارب ود ردیعج تادیعب ردرغصم ندنظفل دعب هدنن ز ورییز (.دیعبلا  ادیما ۱

 هروک هناب كحراش + راربد ید نیب تادیعب قرهلوا ریکمو قارف دیعب یانیب تادیعب هتأر لاقب هنورونل وآ

 هتأر هدکدروک یخدرب ۳ رکصتدک دلبا | تقرافم بور وکه نب بویلیا تقرافم هدعب بور وک هعفدرب یدسکرب مدآرب

 ریفصت هدارو رول وا كعد مدروک قلا رآ قلارآ یلضاح هکر دکعد مدر وک هدن ر لهجه رکص قارف کر د نب تا دیعا

 | ردهرز وا سایریغ یعج كلوب و ردن یب رقت یریغصت كف ورظ ارب ز زا وا یل هلصاف كب نیب ام هکر ددیفم ییرقت

 دارا دادن اتم هد هبطخ یزد لبابا چنان ما رعا برج یان کردا ,(دعباما ) ردرک ذمار ز

 سما ۇم س ردشللا م کت یول ن بعک لوق ىلع مالسلا هيلع دواد ادتا ردهدن رب دقت تل ییامد دعب راردنا

 بسن هکردیلباقم براق ( دعابالا )رول وا هدنردقت ةیلصتلا و ةلدما و ةلمبلا دعب یرللوق دعباما هدرهجاید

 (دادغب) ردیدآ هیحان ر هدنع هدنن ز و ناب( نادعب )دون: نوا موج بقا ,| نعي قاربا ندنتهج

 هلن ون ( نادغب ) ورول وا تغل ترد هک هلع دقت هرز وا رخآ یتیربرهو هلا نیت نیل اذ( ذاذغبا) وهلا نیتلم#* نیلا د
 یکللا راد كقارع هکردیعما مالسلا ةندم ردنروص ید یعوج هکه لی" ( نادغم) و هلیسهیب هشت ( ندغب و و
 هیطع هلغل وا یم منص غب ردهیسس اف ۀلک هکرددادفب یروهشم هکر د ح راش + ردقج هلو دایآ تشم ر - رهش نالوا

 ناذغمو نیذغب و ناذغب هللا هع” لاذ راضعب و ردموسره هرز وا قل وا نفح داد غاب هدعطاق ناهرب و ردکید منص

 یمهعلق راشوق هدنساذح كطش رپ هدفلس ردشلیا غالبا هبیکیا نوا هلا هدای ز ځد یی رت روص دادم و مادعب و |

 رهش هلغل وا مالسل ایدا و هلجد مسا وان یداوسس نالوا دوج وم الاح قناود روصنم هدعب ید هدلحم یراکدید

 م ول دادغب نن نعد قلوا بستنم هدادغب هدننزو حرخدن ( ددغلا را یدلیا اعم هلبا مالسلا ةندم ید یرول نم

 دادفب ىلا بتلا اذا لجرلا ددغبت لاق ردهنسانعم قغلول دادغب نعي كما هبسشت هنلها دادفب دوخاب كعد
 هات او هلط ایه ر وتل یا یلدا: هاچ تن و ن یا ری مد دا ندهداموب هکر د ح راش *اهلهاب هبشت وا

 هدنتلایا نامرک رد هلدنک اس عاقجا هک نوکس ( دفاب) ردندنرلارق طسا و ردهف ورعم ٌةيرقرب ( هدنغاپ ) ردندنلمبق

 حراش + ردیعما یلاعت هلا اهف رش همرکم ةكم هلن وكس كمال( ةدلبلا )و هلنیتحف ( دلبلا ) ردیب رعم تفاب ردهدلب رپ

 هن اکملوشنالوا نیعمو دودححو طيح هدلب ودلبه ر وکه نابي هد اصب كفل وم» ردندنلبیق قالطا مه رامین ور 9

 ردهلتهج و قالطا هدلب هرهش ر ولکن ادلب و دالب یعجبهل وار تم هلب رلتماقا و عاقجا كنناکس و ناطق هک روا ۲

 ردینبم هنغیدل وا تاومانطوم 4 هرقم وتارشح نطوم هارو شوحو نطوم قالطا هدلب ههزاننایلوا نادابآ و ق

 دنسهرهم یبسکو کک نهود تلذک رد هلهیبشتهروک ذه ناکم نالوا دودحم ینالطاهدلب هفلتجنآ نالوا هدنب نیبجاح و
 نایت هنسانعم ناشن و رثا هلب راتعا رثات نانل وا رک دو زولوا راعتسم همانا نان هکرول وا هاکو ردهلتهجوب |

۱ 
1 

۱ 
3 

(ve) 



f ها 

 ر نم یا نیلا ةدو نم تبرش لوقت رونداونین هل روا اراک هات (ةدرلا)ردیآهبرقرب

 راد هدننز ودامرک مدل ونل وا قالطاهدوسعونر هر كل (نأضلاةدر )رد هندحم هکرد جی ن

 وو ځد ءاضحر هرز وا یغیدنل وا نایهدره نم هکر د مجرم + نوهکیدلکه لر هقشوا رونل واقالطا هنتلع

 ارز ردوم نالوا دراو هدننز و ءالعف یک ءآرنشع و االق و ءآدعص زات و و روند هنئلع هقسا نالکه لار

 داین«ا رهاشم و ردیبقل لروح نم ماه هلیعض كناپ (نیدربلا وذا) ةرقلب ىجلآ یا ءآدربلا هتذخا لاقب ردشنوم
 : روا و بودیکهنس هل لس یب کیدیا مر ندنسلپقریح هلس هی رفصم (دریالا) رب كحایر نتعی

 داد ریل ردندناوسن مالعا (ةد رابلا )رد رخآ عاش "یرذعلاةئره نیدرباو ردندارعش یعوبربلادرببا و یدنل والتق

 یزو نال (نادر )ر دینی دع دادرب ن ها را ردنداعسا هدننزو لاصلص
 ا ا فی تان نفره

 لا تباور تیبح ندنردپ ردسبتل دملا یھ "یشرقلا ملاس ن ما نادر و ردعضومرب ف

 ۶ مو رھن EON PARR ارا المول طش وللا

 ۳۳ ر اور داور ضومر مشری دوو یوق دماذح لجل ةزاد هدهاابتو رخ

 ار رد قو it اکیا دل ومف یا در )رب كن رب ندنیثدح هدننزو رایدلادرف (رایلنادرب)

ARG1 لا یدرلا نب رود ج ( یدرلا) ردنداروا لبا  

۱ e EET 

 ا ةريثكلا یا ةدنربم ةأرما لاش روند هنوتاخ هجاعشيش ولتا یدوج و هلیس هب لعاف مسا (ةدنرملا)

 روند "یودز و یدزب هدنتبسن ردیدآ ه رفرب ندنلامعا فن هلن وکس كب : رحم یازو یصق د

 ا هن رف ن دم نب روصنم نالوا یسیلاها "هدرکرس ینعب یناشهد هموق رم ةیرق ندنن رم هلیسس هداب ز
 (دعبلا) رد رخآ كا كراثدحم ندا ثيدح ىج عماج ندب راس ماما ردنداروا رد ون هک نب نم

 وا ردصم دعب و برف دض یا دعب ام لاق ردیلباقم برق ردعما هنسانعم قلقاربا هلی وکس كنیعو یمط

 لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم تومو + برق دض مالنا بابلا نم ادعب "یثلا دعب لاقت هنسانعم قلوا قاربا
 لوا یلاعت قح هکر اردنا هدارا یتسانعم هللا هدعبا راربد هلا دعب هدنعقوم اعد دب راب صو تام اذا لجراا دمب

 ال وا راتخم هدرلن و و هدانعموب رار د هلاقص» هک تن ردکعد مهمروک ی نآ یخدرب نوسلیا نوا

 دردص دوب هکهدننز و باتکداعب و دعب و رار د هل قو هل دعب هلعفر متون ردقلوا بوصنم هرز وا تیردصم
 هل ادعب لاقت رول وا كد نوسل وا دیعب ندنایح دوخاب ندریخ هکرونلوا لامعتسا هدنضرعم نیرفن و نعل

 كن هشیدنا رود ارود هکرونلوا لامعتسا هنسانعم تسرد رکفو مزح و یأر هاه هدعب و دعب و انعلیا ! ۱

 شضرالا نم ةدمب اننيب لوقت ردسا هنسانعم قلقاربا یک دعب هدعب و مزح و یر وذیا ةدعب و دعب وذل هلا لاق

 تبرق دض عبارلا بابلانم ادعب رادلا تدعب لاق ساتم قلا قار ,ا دو هلنیتصف (دعبلا) ةبارقلا نم و

 !ردردصلاب فص و ةغلابم هکرول وا هنسانعم قارا دعبو تاله اذا ادعب لجرلا دعب لاقب ردهنسانعم قتلوا اله و

 ۱[ روند هئیش نالوا قاربا ردرانفص هلبعض كلاب( داعبلا) و (دعابلا ) و ( دیعبلا) دیعب یا دعب لازم لاقب



 دا تضم و رش تارا 5 و تش تادا و قاتشو

RT :راوشد كب 2 هال وا رو  

 قجهدوفوص وم هدب راو "هاچ (تداربا) زىب لجرر هر و رولوا فوق م هاصا هه ةثداح رب قحا و

 روند ه قصاو هلاکنچ یرقدصآ قدر نوجا قموغوص وصو رونل وا ریبعت قلراق هدرارایدوب هکرونید هباق |

 هلا روک ذم فیرعتو بول وا ییرعمزر وآ هزوکه زا وک ن د هراس لوصا هلکلیا مسرهلبت رابعاهلع د رپ ةزا کو فلۇم

 یقیدملوا بّرعمو ردح ر صمود رار د نایهط اک | فئاط لها یتح یدنلق هجرت هرز وار وکذ م هج و هلغل وا فّرعم
 (:درب الا ژرولوا ندنلمبق هنابجر ولوا كم درب یس هلوقماپ هس یراکدت  عضوقدرب نوجا ققعوصوص هزا وک هدر وص

 كنار و یصف كناب (ةدربلا) رولواهرزوا تدورب یسب رجا كناسنا هکر دیعما هضراعرب هلل رسک كنار و كن هزه

 ردیلع كنوبق یشید هدر و نوهکیدلیا دیربت یهدعمو یتعببط روند هنتلع الا و هم ردنفل هاو هلینوکس

 (دازبالا) ردیدآهب رَ ةرب هدنس هک وا زا ریش وردندار وا "یدربلا علسنبزب نعندنیژدحم رددآ ه رقر هدنساضق فس و

 وص قوغوص نوجا قغفوص یکرو دوخاب كف و د وص قوغوص نوجا | لولنیرس هسک ر هدننز و لاعتفا :

 قوغوص هدننزو لعفت (دّربتلا) هدبک د ریل هه رشوا ادراب هیلع هبصاذا ءاملا نالف درتبا لا ردهتسانعم كا ق

 حابص هلیس هی همن بن (نادر الا ) هیف عقنتسا اذا ءاملا ف دّربت لاق ردهنسانعم كفش رس لتمر وخ توری 4

 (داربا) رونل وا قالطا هثیف و لظ ا راربد د نیدرب هه نوچ راقدل وا نیرسرونل وا قالطا هماشخا و

 : لجراذر لاق رونل واریبعت قموغ وص ندشدا کرد هتسانمم كار و ند ەت رە دوعف (دوربلا وا) هلع كناب |

 | (ةداربلا  ردتل آسا ندد ر نالوا هنسانعملتق هتسانعمناهوسر ونده . کا هدننز وربنم6دربلالرتفاذادورب وادار هنع

 ۱ هفلزاسیراکدددیتواریصح و قل هغوقهدننز و یدرف یدربلالروند ه نکا نالیکو د ندنآ هکا هلی كاب
 سنجر هدننز و ید رک "یدربلا رد وسنم هنظفل در و هر وکه ناي كحابصم رول وا چ هن ریصح ندنآهکر وند

 ه هدر و نکل ردندنب دندح "یدربلا "ینایطادیعس ندجا نیدم و رد راکدید كنکشاكنس هدیسرافرددآ امرخالعا ۳

 ریبعت یراول لام روند هر رارطاقو هرانآنالوابترم هدر هناشنزم نوا قالوا هدننزودرف (د رال رد وسه

 هکر وند هب هفاسم حرف تردوردیسهلوقمیعاس و قال واو یچلیآ نالیردنوکهلحربهکرد هنسانعم لوسر و رونل وا
 هلغل وا موس هدنناونع ناخ رف هد هخه ضمب رد هفاسم ليم چ وا حفره ردنرابع ندهفاسم ليم یکیا نوا

 رد هیع رش تقیقح یریسفت هلا هعبرا حح “ارف كفل وم بول وا مسفم هللا نا رف دب رب هدنفل بتک هکر د حراش |

 ندنسهلک مالهدنرب نالوا یمراف ین هلک درب هرز وا یقیدل وا دافتسم ندح سش و ندقن اف و ندهاجنو ندناسل هکیدلاق

 | یدا راردنا عطق یتیراق روق نوجما تمالع كن راراوط لازم هدفلس ردکع د شلسک یب ر وق هکر دن رعم و فوم
 دوخاب یکیا یسهنایم ییعب هش نکس لرد هک یا وا قالطا هد هغالوا و 4 یا نوا کر

 ak رف ترد دوخاب یکیاره هدفلس یدنل وا قالطا هد هننایم كن هایم یکیا نال وا لقشم یی هفاسم حم رف ترد

 | هدنتآ لره ردناکم مسا لّنم لصا هکردربعم هللا لازم هدزغاسل ریبعتو و یدا رول وا برم هنا رنه رر هدلحم |

 یناویح لازم هدفلس هکر د د حراش «ردهدن دقت بترملا لغبلا یلوق بت رملا كفل وم سو +ردلمعتسیخد هدقال وا و |

 دیقت هل رابع لاغب ةکس لک ی بتر ناکو كلذ وحن و طابر وارغت یفییلوق بترلا ح راشیتح ید | ص وصخ هرطاق

 قیرط ردذوخامنددرب نالوا هنسانعم م وزاو توبث نانل وا رکذ دبر هکرد و نالوا مهفتم ندناهما ضمب و ردشلنا ۱

 ندهلج لوا و ههدن ور و می رس ره هلتتسانمو هدعب بونل وا قالطا ه یچلیا و هغال وا نالوا مزالم هئسهمولعم

 ناکم كراقالوا هدعب رابدلیا قالطا نادر هد هنحانج یکیا كشوق یتح یدنلوا قالطا هن وک كغالوا

 اد می ار هر نی رد ریسفت فطع یلوق الیم مشع ینئا و كفل مو + رایدلیا قالطا هد هنن راص وصخ |

 نوجما راذنایکكيب هک وا كنالسرا رونل واقالطا هدهروناح یراکدت اریبعت قالوق هرف ندیکهدنکو ا كنالس را |

 دنر تللذک رول وا فرط رب هلباسح ی ج هلک نالسرا رلناوبح ندیشبا سس كن ارز نوهکیدتک قرمرقح | ۳

 مزراوخ (دربلا ةکس) راراپچ هجن رلکوا كراقالوا هکرونل وا قالطا هرابح روس نانلوا نییعت هرزوا یراتآ لّنم 3
 ,یزجج (یدر)ردنداروا نایدربلا بتاکلاد نروصنمو مهار ا ندم میها ربا ندنیٹدح رد لحرب هدن رهش

 لبجر هدزاجو ردهدنسهیحان ینادیز یر ردیفتا كرهب نالوا یمظعا لرارمن یراح هدماش قشمد هدنزو ||
 دوخاب عضومر هدماش هلا هددشم یاب و هلنیته (ایدرب) رددا رهنرب هدنارت سوسرطو هر قر هدنساضق بلح و |

 هدنساضق رامذ هدنع هلا هددشم لادو هلنیتعف (نودر) رددآ سرد جرد )را رج |
۱ 



 ا 6 رد

 اا و قورت و % یلاعتهلوق هنمو :رونلواقالطاهوق و در ودراب یادرپ ءام لاق رولوا
 2 نوکسو ټو د هدرب یک یغیدل وا ص تح بارطضاو تکرح هّرحا هروک هتناب ا |

 لو تومو مون و توبث هکهتن رونل وا لامعتسا هدنراضرعع و هدن رام الم ك ران آیهاک و هدنوکس و توب
 هعاندوخاب یضورع تدور هن دلج رهاظ كم ان قالطا درب همون سپ ردنبثم یدهداروب یلامعتسا هدنرلانعم

 دا زرد یاب ودر هب هنسذ فیطل رهبارعارونل وا قالطاهن ریزغآدرب و رد یتبم هننهقالع ینایرط
 د وتاقلطم هل يجه دعب بویلیا قالطادرب هت راییزغآ كب وب هلتبسانمو رول ؤا بایک و زعادرابءام هده راح

 | بونقوطقوغوص ه هنسفر اب هب هسکر درب و + بنشارغثلا حط او ایانثلاد ورب * هلوف هنمو ریدلیالامعتسا
 "اب تدورب هلېبس ح ور نا دقف هتيم ررلیعتسم هنسانعم تومو دراناصایا انلع و ليلا ا ما

 ۳ ذ هکرونل والامعتسا هتسانعم موز و بوج و و تاماذالج را درب لاق نوجغیدل وا ضراع نوکس
oa۸  

 در لوقت اکرول وا نیتیئرع زاحم هکر دذوخ أم هر تب لمعتصم هنمانعم لتقدرب وک
 ا وزوبص کردفیصتم ندنظفل دور انهم وپ و اهلکاذا نیعلادرپلاقب رد هنسانعم كیگچ هدرسهزوکو |
 ودنا جنم وراد درېم ضعب هنا نو ګا یعفدنیع ترارح کوونل وا قالطا اب ویمن |

 ا ا ررکچ هزوک ب

 هرز وا ماعطریاسو كما در ورابدلبا یمعت هدعب بود قالطادرب کرج هزوک ی اینو و لک لوا فرصت
 مایار (or كکود A SRA یاد رد نیم تکو دا

 قر او دورا )رتا اار )ر5

 ندل وا بابد ورم ودرابو یدنل وا رک ذهکدتن ردفص وةغلابمدرب هدارو د ورم ودار و دور و دراب و درب |
ER EEEهاح بعتب درابو ردفلبا ندد وردا ردندسماخ بابدار ودور و ردنال وا  

 ص هن وکه ن هدقدل وا سزسد هلغل وا بایکدراب ءام هده راح هیدابرونل واقالطا هکل رد ارا وکو شوخ

 :دورپ و دورو"ینهیادرابشیع هنمو راردباقالطا د راب هب هنسنزب نعوفبطلو شوخ ره باعا هلرب |
 بوث لاق رون وا قالطاهوث نابل وا یواخد ورب وروند هنسهلوتمماعط و كنا شاک ود وص هن رزوا نوجا
 رب لاقب ردهنسانعمق# وغ وص هلا راق ةصاخ لوق ىلع قمت وغ وص یه وص هدننز و لیعفت (درټلا )رز هل نکیل
 هل هدرپلاقب یدنل وارک ذیذخ امهکهت رونلو|لامعتسا هنسانعم قلق ن و ز و فیعض و حاب هطلخ وادراب هلعج

 2 دار وادراب هماجاذاهدربا لاق ردهنسانعم كمرونک هنسن قوغوص هلی رسک ك هزه ( داربالا  هنعضا اذا
 هنسانعمكم رک نماکنه راہ نظر -] نالوایتف وكلن ,رسواد رابهاتساذا هلد رب الاق ردهنسانعمكمر وا اوص قوغوص

 ۳ و فیعض و كمرب و فعض و رابنلا رخ یفیانیدربمكلانتج لوقت وراهنلارخآ یف لخ داذا لج رلا درب | لاق
 لادن رب هلس را ادا انالف دریا لاق ردهنسانعم كمردن وک درب هلحمرب و هفعضا اذآضرلا هدر | لاق ردهنسانعم

 دربلا مع عفو اذا لوعفلا ءانب ىلع موقلا درب لاش و راربد ید ماهنلا بحراف ندکو ک هکر وند هب ولط هنیتعتف
 او درب باحص-لاقن روندهدولب ناریدغایولطهدنن زورجا ( در الا ) وهدننز و فتک درب )رددآعضومر

 ةد ورم وة درم ض را لاق رون دهر شمر وا ولطو شنایولط ( ةد ورب ا ) و هدننز وهمرکم 6 ةدربلا ) دربلا رطم

 | ورولکدا رپ |یعجج رددززابز ینام درب ردیدآش اف یلق وبچ ینعیططخ عونرب هلیعص كناب ( دربلا ) دربلااعق و
 هرج هدراراید و الاحوردهدرب یدرفهردفج و و رارون رو هد یک مارحاهکروندهنابععونرب و رولکدورو
 یاب هدنمهدامسجخ كف مدح او العف ناف یا«ساجخ در فام »للا نمور ونلوا قالطا هد رب هد هما مینا

 | ضەبلادنعوىد ردتنا چمن لوا ل والا یشاف فورعم یراکد.د سجخد ر هکر د ر ندنم ل ولم هل رسک ك ناخ سهر زوا ۱

 ۱3 لم هدنرفدنوا te r TEER یرب مدآیکیا رول وا عارذ شب یلوط هکر دشا هل وکر |

 کیا هکردندلاثما نیو ردکښد رددوجوکی هر اک هکابوکز ردبا برض یروبم



j= 5هه 0۷۳  

 دی دن ورک ک ذیساک رار د جد دادب روند دندن هنر رهو نادیدب هنفرط یکیا روئلوا ریبعت یکنیت ةدنالا و ونلکت هدرکا |

 Do pS و "هزافم روند هناباب شیکک ورود ا ناو رزم خر

 | هدد یعچچ ردب رعم ندنظفل تب نالوا یسراف هکر وند هفص و هنسانعم ضوعب روند هکتیس یرویم هلیعض كنا

 ازدا تبيصنو هصح و هنسمانعم منصلا تيب روند هب هنا و هدننز و دارفا رولکد ادا و هدننز و هدرق رولک

 وشح نالیئوق هن راثلآ نالاب وربا هکرد هنسانعم دد و ردهنسانعم بیصت وهصح دو هل رسک كناب ( دادبلا )ل

 دادو راروف هنتسوا یغاب ككراوط هکر وند هنسهچراب هک لوش و روند نادادب هنسیکیا یدنل وارک ذ هکر وند ۱
 هن راتام6*و جیاوح بودن اجارخا هنسن رادقمررب یر ره هرزوا قیرط هنافراعرلمدآنالوا قیفر هدرفسرولوا ردصم |

 هد ران و هلیعص كناب تاذک (ة دبلال و هلی كناب 6دادبلا) رک ذیساکرونلوا ریبعت هدنام وق هکرد هنسانعم كلا فرص

 رد هنسانعم ماجا و تیاف ه ب و ردشغل وا هثطخحت هلکطیا دسقت هل سک كتاب یرهوج رد هنسانعم بیصت و هصح

 ندنفیدلوامزالموزاوقنمقارفهلغل وا لخاد نن ءال بول وا هنسانعمقارف دب و رد هنسانعمهلاحمال و قارفال ( ال

 هدن رترابعنیفنصم ردد ومهدنابا ردصوصخ هیفن یلامعتسا كنون هروک هنناب كحراش * رولوا كعدهتبلا و ردمزال |

 اکو ا تباث ال یکن وکی ناو الو هنس الو نیناوقنماهل ال الثم راردا داربا اونو ردعوفولا تگ |
 یربخ هلیعما كنال د وخاب نوجمامالک نیب زرد از لوقیلع رد هنسانعمنموا و عقا و هدربخا بکرا و ردهدن ر دقق ۱ ۱

 | ضعبلادنع وردشفلق هدایز نوجا یمهو ساشلا هنسهلک نا دب نالوا "بهشت دوخاب نوجما دیک ات قوصل یهدننب |

 | در ار ارت کی نا و دروب نا "دنال الاثم رونل وا ر دقت هيلع فوطعم بسانم هماقم رد هفطاعواو |

 ندهلعافم هکه ب رسک كناپ 6 دادبلا ل و رد هلیصقف كناب ( ةدادبلا ) یهتنآ رونلوا ادا هلا تسي هراچ هدیس راف

 | هلیهج و هنافراع یربره ندرفس ءاقفر هدیچ وا كنو هدننزو هلعافم 6 ةداسبلا ) و یدنل وا رک ذ هک رد ردصم

 ندنوب یه هوقفناف عج مئائیش مهنم دحاو "لک جرخا اذا ةدابمو ادادب موقلا داب لاق ردهنسانعم كا هدناق | ۱

 هعیاب اذا اداد و ةدابم هداب لاق رد هنسانعم كاا هعیابمهض راعلا قيرط ىلع هرزوا يۇك هجوو ردهداد مسا ق

Eیرارانک ك نجرف هدننز رو ءانز (ءادبلا)ردقج هلوا طو هکر وند هوا ما باقلوا هلل اد دیدشت ( تابلا ز ةضراعم ||  | 

 دسک یکیا هدننز و لاعتفا ( دادن الا ) نیتکسالا هم ىا ءا ةأرما لاقت روند نوتاخ نالوا یرمو و یرا |

 | لا ردهنسانعم قلوا هلاوح بولک ندنف را۲ لوف نام یو ندنفرط یکیا یهسکر دوخای هنر

 ندنسانعم هصح ار ز زالوا می كد ها هژیس هی د رفم هدو واټ ءا تاو هیاناج نم هاذخا اذا ادادتا هادتا

 | ناموتلا و بورضلا ناس نابراضلاو هیناح نم هاینا اذا لج رلا نا دن ناعبسلا ساسالاق لات و زدن ح

 رده تقاط و بات ی کد دن : هب رسک كناب ( ةدبلا ) و هلیصق كناب ( ةدبلا هی ناعضت ر یا امها نادتب | ِ

 ین 94 کردیفدارمو هننزوغ هل ل رلاب (ددا) ةقاط یاةّدب وة دب و ددب 4 هلام لاق | 9

 شدا دات لاق ردهنسانعم قاشاتنض هنشاته و نرف هدهاگنح سک ره هدنز و لعافت لصالا یف (داشلا) ۱

 | ردشلتا تراشا هعیزوت نال واه هدننعص مچ "دلباقم هلیلوف لجر "لکل فل وم * لحر لحر لکل معنا را ۱ 3 7

 .هداتمشونرف نال وا هدهاکنج هدعب بولوا هنسانعم هصح بعشنم ندنسانعم هقرف لصالا ی هدننزو باح (دادبلا) |

 نقاط دادبلاناکول لاقب هنمو لجر لجر "لکل مهنارقا اوذخا یا مهدادب شیطاقل لاق هنمو یدنلوا لاعتسا ا
 | یکیا هدفلس یدنا رازم هدنا تمواقم هزر راآیدا كسلیا ش شا غوا هدنادیمررب رر , یعد لج رو لجر مهان زراب ول یا /

 | هدنسانعم درا دام : هلبیسح هروکذ م تپسانمو یا یرلتداع كن ا كنج هل.-اتمه سکره هدنادیمرو رر رکسع |

 و ,ر ر سکر ههدکتج رد ما لعف ےماہدننز و ماطق(دادب دت ربع نده راع هلیس اتم سکر ه هک ی دنلو ا لامعتسا |

 لقتسم ( دادبتسالا ال هنرق لجر "لک ذخأبل یا داد داد موقاب نولوش ردکعد نوسلیا شاضوا هلبساتمه و

 ( داد الا )ت لله دقف هنر "دبتسا نم لثلا هنم و درفت اذا ھاز نالف دبتسا لاق ردهنسانعم قلوا هنشاب ۇشۋ

 هکر ه ندهیطع و ضرالا ىلا اهدم اذا ادادبا هد دنا لاق رد هنساتعم قعازوا لا یرغوط هرب هل رسک كنهزمش ۱

 هدننزو دفدف ( دبد )ا هبیصت یا هتد مهم الک یطعا اذا مهن ءاطعلا دا لاق ردهنسانعم كمر و یتسهصخ |

 هلن وکس كنا ر ونة كناب ( دربلا )ل ردیعم ای دج عاش من هورکمن ةزلج هدننزورییز ( دید ]ل ردیدآ عضومر
  بلتجاف+رهسلآتقو ايس عییرلادرب متعاف + عاشلا لوق هنموردکلسا وداق رج زدیم گر هفلق وغوص | ۱ ۱

 ادرب لوالا بابلانم میل ءاملا درب لاق هنسانعم قموغوص رولوا ردصم درو + رطلا تق و ايس فیرفنا درب | و:

 كم دقوغ وص رول وا فص وةغلابم درب را هلعجاذا هدر لاق رۈلواىدعتەدنسانعم ىق وص و ادرابزاص اذا 1
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 ((نادح نا رد هیاعص هکر دیسهشکد زب تن ءا وح (دیحمما) ردیمسا لیزر هده ز ورب ز
 زو زاحو صج و قلج هک هی رک كنهددشم مج و كناب ( دج ) ردندیاعصا نادح ن رع و ردندنیعبات

 ۲ ۳ فورح هک ه بهت كنءزمه (دحما) ردقو یسماخ كنهروک ذم تالک زان دک مضومرپ

 ]ډب ناکیدبا راهاش هدنسهکل وا ندم ردرفن یتلآ هک تشرق و صفعس و ناک و یطح و زّوه و دعا لصاالایف
 ورم یتح رایدل وا لاله یسهلج هد هلظ موب رایدیا ندنموق مالسلاذیلع بیعشرانون و یا یهاشنهش ن نر

 8 سو هکله + * یتکر مده نک * ردشطا داشنا و ےظن ییهتفک و بشا قرهل وا هیئرم هنردب یزف كهاش مان ن درک

 هب ع تباتک ادنافالسا + هلمضصلاک مهراد + ماع ران تلعج + هلظ طس وا ران فتا » هاناموقلادیس + هلحما
 ران هلال وا بابرفظ هد هن راف ورح غظض و ذخت نامزدعب بودناعض و هجاددع یف ورح كن راما ران وب یف ورح

 ورح ررکت یدبا داجوا یم ءلدحا لصا هکر د حراش + رایدلبا قالطا فادور هف ورح یتلا و هلکلیا فیدر

 یا )و هدننزو ةادنلع هلا هم یاخ( ةادنعلا )ردن دلو یریبعت هداج ا ف ورح یتح رایدلیا رصق هلہببس

 ار ولک دنا یعج رووا نال واهدنرب ول رب یمادنا و هثج بول وام یراریکسو یرلکیک هرارصق
 ج | تدنحا لا و مظهاذا ربعبلا یدنخالاق رد هنسانعم قلوا لکرهلا مظع ىع هود هدنز و ءادنلعا

 : ۱9 ن بولبزو و هقرف اذآ ادد *یشلادد لاق ردهتسانعم یځغاط هدنن ز ولیعفت (دیدشلا ) امصق

 ۲عاط هدننز و لعفت ( ددشلا )دق رالدعاق وه و سعنواایعا داد زد لاق ردهنسانعمقلق و وا هدرب ینددروت وا

 شش اد۶ ءیقلا | وددبنلاقب رد هنسانعمكعش وب هصح هصح ین هنسارب و قرفتیا بری ڈلادد لاق ردهنسانعم

 لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم كلا باعیتسا و هطاحا یتیرب ره نت مد كلا ون در واضعا ادد

 مرزوآ عمق (دادداد) و هلیسانم هرزوا رسک كرالاد و یصق كرااب ( داددادب  هاک هذخا اذا ةيراطادص ا

 ردهنسانعم قتغاطقنغاط قرهلوا نّونم(اددادد ) و قرار ثالذک (ددددب ) و قره واییبم
 ددم ردهدنعف وم لاح ران و هکر د ح راش* ةقرفتمىا اددادد و دددد و دادندادن و دادندادب لیلا

 | ه هرکن دوب ردسنج ٍع یمط داد داف هلامنک هرزوآ یفندل وا خورشت دلا رش هکیدلاق

 ۱ لج ر د لاق رد هنسانعمقمرآ هد دشت تلاد و یصفكناب (نبلا) یهتنا ردلاح هلیلب وأت ةددیمی

 انسفرب یی هسکرب و بعتیادب هنم یل ضع لوقت رد هنسانعم لالک و بعت قلرو دوام هة رف اذا ل والا

 بیا و هفکو هدعبااذا هنع هبحاص نالفد لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم كلا فرط ر و دیعب هلعنم و
 تم یادیدابا و ددابت اوبهذ لاق ردکعد قنغاط قلطاط هدرلنوب هلص كنءهزمه و كنا (ددابالا) و

 فت یرهوج ینعب بول وا فحصت هرزوا یرهوج رو زم ظفل و ةقرفتم یا دیدات و دداباریط
 ادانیلاریط هسیاوب ردشلناداهشتسا هلبتروص»د اب ربط اجراخ ین ور * وبشاو وسر هدنناونعدی داب هلا هش

 ُ ییقعتو ۲ ۱ فل وم هکر دح راش +ردکاشمان نارقندراطع روکذ م تب ودر کد راک وا

 ) ردرلاصقا عجب رنو و ردشلئا فارغا یتیراتا ور ددابآو ددان یناغص نکل بود ذخا ندیافص

 ۱ ردتفص ندنسهلک دد یئآ یرکذ هلبصف كناب و كنهرمه (2الا) یبتا ردلکد ع وعسم یرادرفم یک ر راعش و
 راقب وا دوخایدعاسنم ندن ر یر یماضعا هلغلوا هقلمنا مظع دوخاب نالواولنادیمو شیکک ندن ناب یرالوق
 ابتلا قلا مظع وا نیا دعابتم یا دا لجر لاق روند ه یک نالوا هداشکو شیکک یرلقلا را

 | ةيشم یشعدلا * وبشا یکیدلیا داهشتما هدننف روب رم ظل یره وج نیذخملا نیبام دعاستلا وا صعب نم

 و نوناخرب ارز ردقل وا هدنناونع * لالا ةیشم یشغ ءادب + نالوا باوص اریز ردشلی طلغ هدنغارصم

 !دنوط قجا یییذخف هنایم نکر دا جن رب هنسسانعم كناح رول وا قالطا هاهلوح دناو رد شه وا ےظن

 را كنرالا رونل وا قالطا هنالس را ( زر هلآ نالوا ولنادبمو قجنآ یراقلارا كن رللا و
 با هکر هژنیتهف (ددبلا)یدنل وا فیصوت هلبا مئز نوچ ےکیدزک زکلاب و یک ےئل دا نوچغیدل وا ولنادیم

 ۱ 4 و ةضراعم ددو با راص اذا عبارلا بابلانم ادد لخرلا ددن لاق یدنل وا کد هکر دهنسانعم قلوا

 1 ۱ هض راع یتعپ ةضراعم هعاب اذا ادد هعیاب لاق ردنرابع ندنعب هنسف ررب هلباقلاب هن رب یرب هکر وند هکلیا هعیایم |

 13 ۱ هلل رسک كناب (دبلا) ةجاح یا دد هلام لاقت ردهنسانعم تام ورک نیم اردک شام تقاط و بات ددب و عسبلاب

  ردهنسانعم اتم و لثم هدران وب هلرعف هلراپ (فددبلا ل و ( دیدبلا) لثم ىا“ د هلام لاق رد هنسانعم ر ظن و لثم

 راروق هلنلآ كنالابو كغاطلق ود نوسسعصاب یراوط و ینآ هڪ روند ه هنسا شلوط یا لو دیش و



 سی ۵۷۱ =

 لجرر واور جا ع وجر اسر هلکمکا تاق یکیا هکابوک عجر اذا لا دآ لاقب ردلمعتسم هنسانعم كا ۳
 دوعلا تدالوقت ردهنسانعم قل وا تاقیکیا بولیک | ردع واطم ندنسهلک د وا هدننز و لاعفنا (داشنالا) ردیسا |

 (دوتلا) ردهنسانعم كلنا تاقیکیا بوک | ی هنسفرپ جدو هدننز ولیعفت (دیوأتلا) فطعناف هتفطع یا د ناف

 سمالاهدّأت لاقن ردهنسانعم كمر و تلقث همدار هنسنو و دوآتف هتد وا لوقت ردع واطم ندد وأت هدننز و لعفت |

 (دو الا )هیلع لقثاذا الاما ات لاق ردهنسانعم كمرب و تلق جدو هدننز ویدافت (یدآ الا هيلع لقئاذا |
 كحراش+یها ودلایا دو : لا یدحاپ هام رلاش هلسیس یتنحمو تلقت ر ونل وا قالطا ه یها ودو تافآ هدن زودعاقم 1

 كسان هلیصق كنهزمه (دب والا رددآ عض ومرب هد هاب هلی كنهزمه (دوا)) ردقوب یدرفم هروک هنلقن ندیکح |
 لواوو یصف كنەزمش (دواوذ)ل مهسحو مهزپ زا یا موقلادب وا تعج لوقت رون دهنسبتل روک و یتلفج و هنس هناعت

 (دبالا) ردشلنا قلهاشداب هدنع هنسزوبتلا یدادترمیعمآ ردمبقل كن رب ندنعلولم نانل واقالطاءا وذا هليو کس |
 تبالص و توق رولوا میسادبا و یو و دتشا اذا دبا دی "یشلادآ لاق رد هنسانعم قلوا دتشمو یوف هدننزو دیک

 تبالص دو یدادا یبصا هک لدم كنهزمش (> الا) ردعض ومر هدنندم داوة وقیا دنا ود لاق ردهنسانعم

 اذا ةدأوم هتدنآالوقت ردهنسانعم كمرب و تیوقت و قاق یوق هدننزو هلعافم (ةد: ًاولا)ل ردهنسانعم توق و

 تیوقت یدو هدننزو لیعفت ( دیأتلا ل كت و یاد سدقلا حور كندا اذا  یلاعت هلوف "یرف ه و هت وف 3

 راو یا ندید أوم هکردءدنزو مرکم دۇم یوق یا دمو دوم وهف هت وق یا ادات هتدىا لوقت رو ۱ 1

 رادم و دی أت ت تلآ هدشنزو باتک (دایالا) ردع ومس ءرزوا سا یفریغ همی نکن ردوا دارد نال وا 0

 نیصح و عمنمو رونلوا لامعتسا هن رلانعم المو ءاوه و فنکو هدر و لتعمو نصخ و روند هئیش نالوا تیوقت |
Eهیت وق هک ات رارکو د هنسهروج راداما راد لرداچ و كض وح هکرونل وا قالطا هغاربط لوش و رونل وا قالطا |  

 هغلم وق نال وا عفت رم ندنفارطا و هیلیا عنم ندل وخد هرداچ یتیوص روم ندنایرج ه.هرشط ینیوص كضوح
 ا یدایا ىلع رک لاقب روند نادایا هنسیکیا رونل وا قالطا هنلوق لوصو هنلوق غاص كرکسعو رون د 3

 لبالا ةژکو كفلؤم + رونل وا قالطا هرلءهود قوچ كبو ردیدآ تعاجرب بعشنم ندنسهلسف دعم دایا و هاحانج |
 هدیهادو تفآ و یظع یا دی ومرما لاقب روند هعظع رها هدننزونموم (دیولا) ردهدنکبس ةرثکلا لبالا وی وق
 هب لجادأت لا ردلماش هب یونعمو یروص ردهنسانعم كفلتوق هدننزولعفت (دأاتلار) رولکد اوم یعچ روند

 بلا لصف ]و ردهنسانعم ډدش ویوق ردتفص ندنس هغیص ديا نالوا کد هدننز و سیک (الا) هی وقتاذا

 "باودو هب ماقا اذا لوالا بابلانم اد وج ناکلاب دح لاق ردهنسانعم قمل وا ےقم هدننزو دوعق هلوج (دوصلا) ۱

 عترلا تمزلا ذا لبالا تدح لاق ردلمعتسم هنسانعم كما تمزالم هشيم بويل ر ندقالتوا الصا یثاومو |
 لصا هدننزو هذبن (ةدصلا دحج ینعع ناکلاب دج لاق ردهنسانعم كلما تساقا یدو هدننزو لیعفت (دیص |

 روتسم كالعفر عب روند هن زو جا كشيارب و روندهناباب و ارععو هلصایا هتدګوه لاق ردهنسانعم ساساو ق
 كناپ هدانعمو و هنطاب و هتلخد یا لرما ةدح ملاعوه لاق : دبل وا مرح اکا سکره هکر وند هنتعم نالوا ځو

 ةدح هدنعلا هنم و ردیمزال كتماقا هدلحمر هکر ونل واللامعتسا دنمانعم روعش و لع هد و ردتغل هلنیتمط و هلی [
 هد نا هلی رط لاثما همدآ نالوا مع و علطم هلیهج و ناقنا هنس هت اث تقیقح گن هنسفرب هلتیسانمو هلع یا كلذ

 لصالایف EER كموقرم یاری هدارو يالا فذ ملام یا امتدح نا وه لاقت رونا وآ قا ۱

 هض راربعض هکرونل وا دارا یخدهدنتحربهر یداهو قذاح و ردشل وایراح هرزوا لث "بت و هلغلوا عجار هضرا |
 ثالرپهراقلطم دوخاب هدلو و نالفالثم رول وادارا هژبس هت رط لثم ةظحالم ربغنم دوخاب عاحرا هم رط دوخاب

 هدنز وس یکیدلبا هوفت كلذک کر دکید نره و نا او راج نس نسربد اهتدح نا وه هدنراکدید یمرولی هدا 1

 تی هدز وس دلم طا ن کب ندر ر ف ےک ناف روش وا دارا د هدنقح هسک نالوا رارقرب و تباث

 یادحن هیلع مه لا روند هیناسنا تعاجج هدننزو دحن (دصا 2 رار د اهتدح ناوه هدر كجهد ردهرزوا |
 ططخح لوب لو هکروند هنابع و لولو باتک (داصلا) روند هنسف تآ د زا ځد سأرزوب و ةعاچ 3

 نالوا بایفرش هلیتمدخ یتلز وغالق كن راترضح لسو هيلع هللا یلص ملاعرخف هدناوزغ ضعب هلوا شغل وا مچمث

Eیداجلا لیفط ندارعشو ردینبم هن راکدتا ادرو رازا یداح هقشیکیا ییقلت هلکنآ یتیرابانج ندا ا وذ هللا دبع |  

 ردیعما هف ورعم عضاوم همت رب هدن رايد دعسون هلرصف كناب (تادوحم) رد وسنم هب هسک مان داڪ ؛ نالوا یدج 9 3

 ((دیجم ) ردندنسیلاوم كن راتضح مالا هيلع مانا رف دد نب نابو ردندیماسا هدننزو ددعق (ددج) ۱ ۱

 سگ ءابلا لصف لس



E OS 

 ۱ ۱۳1۳1 دادا و و رو كاا یسوم مپ كفش د وع رصم هلرعف
 هدشنا رب هلی كنافو كنهزمه ( دفالا إل هتل ۱ دن یا هکلم هللادطا لاق یک دیطوت ردهنسانعم

 هدشبارب و عرسا و ل اذا عبارلا بابلانم ادفا لجرلا دفا لاقب ردهنسانعم قمت وط ریت ریت ینعی كما
 هنسانعم قاچ بولک نیش ك هنسنر و أطبا اذا لجرلا دفا لاقت رول وا دض هلغلوا هنسانعم كمن رد آ
 او لجا دفاو ردلاثم یلوق لحزلا ارز ردصصخ الب یصیصخت كنيلوقناو فزا و اند اذا *یشلا دفا لا

 هد زو فنك ( دفالا ) ادعا و الجا یا ادفا هل برض لا ردنرابع ندنن دم تیاف كنهنس رب هکر دهنسانعم
 بواکن بش كب هنتسفرپ ۱۱۱۲ روید هاد یک نیو لس ندفص ندم روت ما نام

 ًاتمدنزو ثدح ( دقولا ) رد هتسانس ريخ أ هلناصق ( ةدفالا ) فذاو اند اذا < یشلادفأتسالاقب رد هنسانعم
 ولجا نانلوا رک ذوب و تقولا و ارهشلارخآیف یا ادق وم ج رخ لاقت هنم و رد هنسانعم كليا ریخت کر دلعاف مسا

REنمرخ اهلی وکس كفاکو یصفكنءزمه ( دک الا ) ردلقح  CY۳  

E RNرم( رد دد اوتو دباو  

 ۶ قلوازم ی E کیا رد هدل و

 اان ثعاب یوقو هدد ودح ا ردیسهدعاق كنتلايا رکب راد ا هدلب رب ی

 ا ادیمأت هل دما لاق ۳ a شوت هب هیس رب ردننزو لیفت

 ۱ نامح" رج تم Re وا 0

 وا ومد رو زم نزو قردل وز ل واد نمک 0 NEG ورون دهب e وا

 مهم فلم 2 هلی ونع نامصاةفص ر ناوخا را

 دنا ) ردشلتا تدث امومصم هدا روب نکیشلیا هطص یعص ی

 روا رد رهنشم هلباغاب دنیا هک یدنالازبزعلادبعن فس و ندظافح و ءاهف ردهدلب رب هدنس هکل واسلدنا هدننز و

 را ولش رولیکندنرز وا كنوط جا هکردین وط یتایآ هن وکر هب رهه ك وا و و كنهزمه(ةیدر وردنالا )و( دروردنالا )ل

 ؟ و ردیف رح نابت کروند د ناموط ردینوط جم. لصا هکروند هنابت لوق یلع رول وا هکر ج هکی کر یشقچو
 ۳ دهتسمانعم قل وا یرکا هلیصف كواوو كنءزمه ( دوالا ) ردراشلبا لامعتسا برع ردهیمحما هرو رم
 ه روند هثیشیرک | ردتفص ندنآ ردلعفا هکهدننز ومدآ( دو الا ) ج وعااذاعبا را بابلانماد وا*یشلاد وا ۱

 ذعم كلا تاقیکیا بوک | یهنسن رب هلبنوکسل وا وو ىع كن هزه ( د والا ) یبکءآرج رون دءآد وا | ۱
 1 بوروشود هتلقث ه اغلا قوف لکم مما رب یعدآ رب هدننز وودوعقد وواود واو هتفطعاذال الا بابل نماد واد وعلا تدا |

 ادا ادوواوادوا هدوبرالا هدآ لاقب ردا تاقیکیا ینلب هکای وک ردلمعتسم هنسانعم قمنا غوا هتفشم و تجز |

 جاحوعالا وهو دوالا نم ذوخأم هلقش ال ویا ةي الا اهظفح ىد ۇيالو $ یاعتهلوف یواضبل این و د وهحملا هنم

 | عوجرولماذا "یشلادآلاق 3۲ امامت طلا دود ردلیقت لوف یل وا لا ا



PO Eسو و هدندالب ن  REرد دلبر هدا تر هلع كند  

 ردیعما هاشر ند سوح ك ولم هل رڪ كن زمه 6 ریشدرا إل رده رو ر هدن رقناهفصا هژیصف كنهزمه (.ناتسدرا )

 عفا هدنوب و یدبا یردب كن هلسبقر ندنع هکر دیعسا ثوغلانا هلی و 17 كن ەم یا ز و یعف كنهزمه ( دزا )

 رد ةارس دزا وناعدزاو هونشد زا ردفنص چ وا هروب نه "داربق و ردندنلسن كن هلم جاب مارکر اصنا ردقل وا هلنیس نالوا

 | روش دهن الس را هکر دف ورعم هلک كنيس و كن هزمه ( دسالا رپ رد هلیصف كفاکش کو ردندنیثدع یتکلا ما ندزاو

 ندنیتعض هل وکس كنيس و یعص كنهزمه رولک دسا و هلبعص كنهزمش رولکد وسا و هلیدم كنهزمد رواکداسآیج

 رولکه دسأمو هلبنوکس كنيسو یعض كنهزمه ر واک نادساو ردهدنن ز و سلفا هک لدم تنه و ولکد ساا و ردففح

 ادسا لجرلادسا لا هنسانعم كفل تشهد هدکد ر وکی السر! رولوا ردصمدسا و هلبااه روند هدسا هدنن وم یکه کشم
 لاقب رول وا نددادضا هلغل وا هنسانعم قلوا ریلد و"یرچ یک نالسرا ودسالا ةي ور نم شهد اذا عباا بابل نم نت

 بضغاذالج راد سا لاقت ردلهتسم هنسانعم كتا نضع ومشخودعاصتلا و ةأر ا ف ییعیدسالاکر اصاذا لج رلادسا

 هب زخ ن دسا ردایسردسیک هججن هلا دسا و هفس اذا لج را دسا لا ردلمعتسم هنسانعم قلوا هرز وا تهافسو |
 ريج اف كنیس و كم (تدسألا ) رد ردب یرخا "هژسفرپ رازت ن ةعب رن دساو رد رد هلدبقرب ندرمضم |

 قاقشو هنتفهلس وک كنيس و یضقكنهزمه (دسالا روند ہر یغات نالس را رول وا ناکم ےس ہدس امو ید وا رک ۱

 یمدآرب ها رازآ ورتشو م وقلا نیب دسفااذا یناثلا بابلا نمادسا نالفدسا لا رد هنسانعم كلتا داسفا ی هان هنایم هليساقلا

 | یدنل وا رک هک رد وصف تغل هدنظفل دزا دسا و هعبس اذا انالف دسا لاق ردهنسانعم كما هدر زاو هدیحر ۸

 کرد نمنهیطخ هدنز و هح رف( هدسالا)ردقج ها یردا دامن نام کردی لج رر هلنیتع# € دسالا ود 7

 رونل وا ریبعت شه وابو شمناق هدیکرت هنسانعم 4 راض روند وله بلک ش ع ج واب بوترکوا هدیص و روند هلیغآ

 راصاذا لجرلا دسأتسا لاق ردهنسانعم كلا تعاصش و یریلدراهظایبک نالسرا تعب قان الس را( داستسالا )ا

 چ ۳ شا اذا هیلع دساتسالاقب رد هنسانعم كلا تلوصو تاس یکن السرا هرزواهنسن لوهم رب و دسالاک

 | لاطاذا تبثلا دسأتسا لا ردلمعتس هنسانعم قلاص را یلبفوراخاشهف رطره هلا امنو وشن بول ر وکر احا وتاب و
 ۱ لجررلادسوتسا لاق رونل وا لامعتسا هنسانعمقمترتشف ب ؛ر هرز وآ هسکر و بهذم لک بهذ و فتلا ویوقیاغلب و
 قغ رشف یناوبح و ناسناهرز وا هنسنر هل سسک كنهزم ^ داسب الا )یا یا هیلع ججاذ|لوه ۳ لع هيلع ۱

 | ندهزمه یواو كنس هلک هدسوا هروک ناب تحراش + هارغااذا اداسیا هدسوا و هیلع بلکلادسآ| لاق ردنا |
 یرسک كنهزمه( هداسالا  هدسآا نعم اديس أت هيلع هدا اش رد هنسانعمداسدا هد ز و لیعفت دیسأتلا )رد هیلقنم ۱

 باوص هکر د ح راش * ردع ا تاب عون ر هدننز و یس درک "یدسالا زا رون د هغیدصب هکر د هنسانعم هداس و هليو ۱

 هدننز وریپ ز (دیسا رد اعم تاوذرف شب ندنیعباتورفن ید ندما رک ب احصاهدنز وربما(دیسا لر دل وا بایت نالو | |
 هک ء ادا یبا نى دیسا و ریهظ ن دیساو هدعاسن دیساو عو رب نیدیسا و هبلعت ن دیسا وریضح ن دیسا ردندیماسا ځد وب ۱

 | ریما هیعس نب دیسا لوفیلع ردندما رک باعصا | هله جاب هرعسن دیسا و جدخ نب عفا ر ان دیسا وردف ورعم هلا هتلادبع |

1 

 ان ادهه ( دایآدسا )ل رده وسرع هدنسهدامدیس هلا هددشم یاب ارغصم € دنسا و ردنا دیسان ةبقعو ردهدننز و

 هن رازق برع كجوک هلوکس لداص ویعط كنءزمه 6 :دصالا لردیعما ۵ رف ر هدنساضقر واسو هدلبرپ هدن رق |

 کاو روند هکلجا وهلو ز كچ وک نالیکندنتلآ ناتفق كوي لوق ىلع ردیعماكلموک ك اچ وک هن وک ر صوصخ |

 یصیق نانل وا رک د هدننز و لیعفت وید اا ) هد زو هیظس روند هدص "ومو هدننز وهنیفس روند ځد هدیصا |

 كموق هلل رسک كنهزمه ( ةدصالا ) ةدصالا هتسبلا یا اديصأت هتدصا لوقت ردهنسانعم كمردیک یو دوخاب

 ریما ( دیصالا ) یکر سکو هرسک رولکد صا یعج كنوو مهم یا موقلا ةدصا هذه لاق روند هتهاکتیمچ
 ( داصیالا هتسان همهریطخ روند هنلیفآ تاناویح هدننز و هنیفس ( ةديصالا ) هنسانعمءانفر ون د هنک و ا واهدنزو

 اذا اداصیا هدصوا و بابلا دص لاق ردتغل هدهلباوا و هکهت زد هنسانعم قمرصاب بواابق ینوبق هل رسک ك نەز

 كلموچو رولاق بولبک را وص د روید هروقح نالوا هدنرلقلا را غاط هدننز و باتک ( داصالا ) هقلغأ

 (ةدص الا ) هلرمسک كنهزهه ردهدصا یدرفم ارهاظ هنسانعم قابط روند دن راقابق هل تا راسو 1 :

 البو كنم (دطالا ) رددآعضومر هل رسک كنوز ( داصالاتاذ ) رد هنسانعهداص | ید وب هل دم كنم ۱

ET) ما ی ر 



 OF f هو زوج

 ۳ وو جانا اشا رایدلیا لادا 4 هزمش یواو ربا لافتسا نیهحوتفمواو برم ی یغیدل وا
 اهکردندنناغ هموق رم نم و رول وا ندنآبلامعتصا ءروکذ م هوج و بول وآ قالطالایلع یلوق كج انن

 اسم ذا دارفا ماکتم ءدکد ید ادحا تیر ام ال رول وا یضتقمیتاعین هدنعضوم قئدحا ردراو قرف دحا و

 ةوفام بویمروک یصض رب هدکدید ادحا و تیأرام هلکللا اضتقا یصاخ قن دحا وو رولوا شءروکی درفرب

 نا وشنو ردلکد اج كيد دحا لج ریتح ردصاخ هیهلا سدقاتاذ قالطالادنع دحا مسا و زول وا شمزوک

 رد دن ؛هنسانعم دحا و یبسهلکدحا هکردشل وا نایب ناشفا وترب هرز وا نیمزوپ هدنماتک مان مولعلا سعث یریبطا دیعسینا

 : صئدقدل والدم ههزمهوا وید ادحاویلصاینا یکدحالاموب رد هنساتعم لوا ادتا ردرا و لوق جوا هدنوب و
 تاقلعتم لئا وا یلیصفت كنو و ردهنتسانعم دحاو دحوو هنسانعم دح و دحا ثلاث یدنل وا فذح همسان هزم

 ۱ تا ردطوببت ید هدحنابصمو ردح ورشم هدل وطم هدنشح هلبا دنسم مدقتو حاتفم حرش هدنشح لعفلا

 ۰ د نورمشع و یدحا و ةرشع یدخا الثم زاغل وا لامعتسا درفنم نکل روند یدعا هدنن وم كنسهلک دحا و

 شو لکشم هافلا قوف ردقج هوا یعج كنادحا هک ليف كناح و یرمسک كنهزمه هديا 6 دحالا یدحا)
 تعا هیهاد ثینأت هدنو و قافتم مما یا دحالا یدحا هب تلزت لاق رونلوا قالطا ییهنسن لئاه و

 6 دحالایدحا )و ( داحالا دحا ول و( نیدحالادحا و إل و هلیصف ءلرلاح و لر هزمه ( نیدحالا دعا ))

 ی هدزغاسل هکر دکعد ردقو یریظنو لثم هدننب رلنل وا درفنم هلالیضف یتعب رد هنسانعم هللثمال هدیع وج

 لثمال یا دحالا یدحاو داحالا دحاوو ندحالا دحاوو یدحالا دحا نالف لاق رونل وا رببعت یسهنادکی
 ی ادح الا یدحاب نا لا رونل وا لامعتسا مرهظع رکنم ما كج هينا ل وف لقم الا یتا و حدملا غلبا وهو
 دحا لجرلا دحا لاق ردهنسانعم كلا ناع و دهع لوکس كناحو یکق همه( دحالا )مع رکنا مالا
 وت ندلابج فارطا ردیسا قورعم لبج رب هدنرق هز ون دم بخ دا زدم ۱۵۱ عبارات ابل حر

 8( دحا ال ردفیعض نکل رول وا فرصنم ریغو ثنوم هلبم وت هعس هروک هننابب كحابصم + رد هيم ثعاب
 , (داصنسالا ) ردر وک ذ می دهدنسهدام ددحوب و ردعض ومر دنس هکلوادح هنآ هدّنشم لاد لوق ىلع

 2 al رعشب ل ردهدح اتمام ربع ودرف دن را دحاتسالاقب رد هتسانعم دا 3

 ۲ ۳ ورم دخلا اهرم اذا ةرشعلا دحا لاق ردهنسانعم قلف هدابز دین

 عمارهاظ یداربا ا ودار كةلۇم + ةدحا و امهر يص اذا نبنئالا دحا لاق ردهنسانعم

 بساک | هلغل وا تبثم تبثم اثشّوم هدرکذ لا یتآ ثیدح وبشا هدم راس تاهما هقشب ندنکیدلبا سایق هرم هلبا رظن

 ۱ ا سا سا هم رمز اه شا درب

۱۳ هم لاذ
 ۳ ۳ TE ا 

 ف | اذكو بجیا ةا و داب ءاح لاق ر روند ههنسن مجبق و عیظف زواج یدحو رونل وارببعت قاکط هدیکر

 تنعرو داو هلن سنکنءزمه روک دا دا چ رون ده هنس رکنم كج هيلا لوبقلقع و روډ ه هیهاد و تفآو

 13 روندهرکتم* یش د و هد دشت تلاد و یصفكنهزمه( دالا )رد هنن رلانعم توفوروزو هبلغ و رهف داوهدنزو

لاق هنسانعم كمر وکو هود رولوا ردصم و ردع *ا هکر د هنن رلانعم تاوقو هل ۱
 39 لوألا بابلا نم ادا رعبلا دا 

 توردنوسی هنسلرب ,واهدلو لا نعي تنحاذا ةقانلا تدا لاق رد هنسانعم كف گچ بوبل زوا هنىسۈز واب هقا وردهاذا |

 | هبهسک رب 7 اهبف بهذاذا ضرالا فدا لاش ردهنسانعم تاهذورسو هدماذا ؛یشلا دا لاق ردهنسانعم قعاز وا ۱

 ۱ ددشن (ددأتلا) هن هتهدادا عبا راو یاثلاو لوالابابل نما ةيهادلا هدا et دین قعشاتص الب لیتر



 | قدروط نکرا بویللا لهأت هددم تن فا وا فیعض و و قلف لارهفش كمدآ رب و فلطاذا هجولادنا
 | شحوتهدننزو دوعف ( دوالا ) نهب عقلا یف یا ءاسنلا برا "لقو هت ع تلاط اذا لجر ات لاقب ردهنسانعم |

 | رد هنسسانعم قمل وا ےقم هدلحمر وتشحوت اذا ل والا و یناثلا بابلانم ادوبا ةي#لأ تدبا لاقب ردهنسانعم كلا

 | نایلوا فراعتمی كس و نایل وا لایعتسالا سو ام هدنرعش لعاشو ه اقا اذا یناثلا بابلآنم اد وناناکلاپ دبا لا |

 هانعم فرعیالام و هرعش یف صیوملابینا اذا یعاشلا دبا لاق ردهنسانعم كما داربا تارا نت وات

 | لیعفت(دب الا ل هصاتعم ةيشح ویا ةد وملبالاه رون دءهراهود نالوا شک س و یشحو هدننزو هنسح قد وا ) |

 لعاب هضرا فقو نالف لب دنمو هدلخ اذا ادیت هدا لاق ردهنسانعم قلق دلم و قاب هدنزو

 هل وا زولاق بول وا ناتسادهدرالدهدمدم تدم هکر ون د ه هیلب وهیهادهدننز و هدام (ةدن الا)ثروتالو عابنالْثیحم
 قناص یکم اشک س هکر ون د هپ ال وش هدنن زو باتکه لا هبقوف یات (دانالا) ردغلیا دار اهدننمط دا وا ینو فلم

 هلا هثلثم یا( ءا ديالا )ردى دآ عض ومر هدننز و هنیهج (هدیتا )رار دنادنن ین زاقایا هلکنآ نوچ تا یطبض ہدکدلیادا رم

 سّوَفم نالوا هدنزرط رکهصیق كحوک هدننز و باتک هلعج ( داحالا ) رددآناکمرب , هدلحممان ظاکعهدنن ز وءالیئر |

 هدننز و قنع هلنیتمط ( دجالا ) یکی رایلع هتع كل رلوباق ردرسف هلا رک كچوک هدهیاس تاهما روند هب هتیمآ 3

 هلغل وا كاشقب هن رب یرب یرا هغروبق بول وا قیص و مکح یسهینب و یموروف و یوق یدوج و هکر وند هقان لوش
 تناک اذادجا ةقان لاق زال وا فص وه ودكکرا ردص وصخ ه هقانو ورول وااناوت و "یوقتیاغب هک وا یکه راپکی |

 قلت یوق و دنوق هرزوا روک ذم فص و ی هقان هل رسک كن هزمه داح الا ) اهرهظ راقف ةلصتم قلذنا ةقنوم هی وق

  یدن وا لامتسا هدنسسانعم قلق مکحو یوفاقلطم یهنسنر هدعباها رقاذا ةقانلا لا دحآ الا ردهنتسانعم |

 مرکم( جو لآ )روت ال هاص هل هاب ینهزمه كنس هلک داتا وبشاو هاو یا دنعض دعب لا دجآ | لاق ا
 رجز صوصتمهنحف هود هل( دج )مک یا دجوم ا لاق روند هثیش نالوا مکحو "یو هدننزو

 كب هدیسراف رداسحددع ل وا هکرد هنسانعم دحا و هلبصف كن هلمهم یاح و كنهزمه ( دحالا) ردندننالک رازآ و

 قلخردنوکۍ جنر ردندنز ان وکه تفههکدح الا موب ورشعیدحاو رشعدحاو ناتناو دحالاق رونل وا ریبعت ر دکر و

 | یتفاضا كموبو ردشلوا لع هدنآ هدعب ردکعد نوک ی جرب , هکردنوک یفیدلوا عقاو یهلا اد هنیضرا و تا وام” |
 یعج كنو لوق ىلع هلیعص كنءهزمه رولکنا دحا و رولک داحآیعجی كظفل دحا و ردندنلبق صافنا ىلا ماعلا ةفاضا

 تاذقحآهبادحا ضعبلادنع و یکنارج و رجاحو داهشا و دهاش رول وا عج لدحا و نادحاو داحآ سپردق و |

 هد رب اصب نکل ردشلیا زاجا هدب و فلّوم» ردصل اخو صاخ 4 یلاعتقح فیش سا و ار ز رونلفصو یلعاو لجا

 سنج قارغتسا نالوا صح هیفن ردهدنماقتابلا یرب وینیرب زونل وا لامعتسا "وکی کیا یظفلدحا هروک های |

 دحا واهفام یلوفدحا رادلاینام سبقارتفالا و عاقح الاقیرط یلع رول وا لماشهربشک و لیلق هلغل وانو | نیقطان ر ۱

 جم یبفن كنداضتم ارز ردلکد جک یلامعتسا هدنابنا هلبیسو ردکعد نیفرتفمالو نیعقجال ادعاصف ناتالو |
 یتاناجدكنفوفام قرهلواقرنفم و عج هلساشا لدرفنمدحاو هدنل وفدحا رادلاینالثم زانوا میناب بول وا

 یسهصالخ رول وا می یلوق نیلضاف دحا نمام نوجا یلوعثهدحا و قوفام و رد هلاحالارهاظ هسیا و رولک مزال

 رول وا یواسم یئنؤمو رک ذمو مج و دحاوو رونل وا هدارا صتماص هغل وا بطاح هدنماقم فت هلا دحا
 هددحاو موعضم هنارشع الّوا رونل وا لامتسا هن وک وا هدنماقم تابا و رونلوا ریبعت هلا هسک و سکن دنا هدک را |

 رونل وا لامعتسا قرمل وا هبلا فاضم و فاضم منم لا ی یک نرمشعو دحاو سنج اا

 قلطم فصو ثلاث نیتئالا مو و لّوالا موب یادحالا مو مهلوفک و ارج هتر قسیف اک دحا ام یلاعتهلوقک

 كنو وچ دحا هلاوه لق لک یلاعت هل لاق اک ردص وصخ هنفص و یناتر سدقا تاذ نیمه ورو ۳
 كتدحا نالوا یهلا ضاخ فصو وبسشا رونلوا لامعتسا ید هدربغ دحو نکل هلا واو یدا دحو لصا |

 هدټ ریست صالخا هروس هچراا هيلع یواضی هک ردکعد رداّرمو هرنم ند ریظن و كىرش کرد هباس تفص لا
 | ةظفل ههتن ردنا تلالد هنس هلج هنيا راو هبا تفص ردقن ره یتمب هلالحت تافص عوج دحا هکردکشم د |

 كنيضاق هکر دشعد یلچ یدعس یشحم ردبا تلالد ه هبلسو هوب تافص لاب ینعب هلاک تافص عیج هلالح

 هدنابنادحا نالواهزمهلا ةيلصااریز ردهبولقمند واو یسهزمش كنسهلکدحا هداروب هکر دوب نال وا یهفنمندن ریبعت |
 دحویبصا كنس هلک دحعا هکر دنا لقن هم" رو ندجاجتز مامایراقلا یلعو رونلوا لامعتسا انورتم هنسهلک لک نامش ا

 لعاف مسآ ندنس هي نسخ نسح یسهلک نسح ردلعاف مس ندنسهغیص دحو دحو ندسماخ تابییعب ىدا

 مړ ا وک سرب :
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 چ ءابلا لصف زی

 سو[ 2م لا دل | باب زس

 بچ فلالا لصف ]ومح

 611 زح

 -و یدمو رسک كناه ( ج ) ردهناکح هدننوص كمدآ نایلتربآ ینیزاغوب هللا عتهلئوکس

 کا ج هکر ده اکحندن وص كج هد رکو چ نم ود یک ا هلیسانهرزوا

 اهم ةسيرهلا حج لاقت ردهنسانعم قعاب ولغاب كب هلقموف قوج یتغاب تا كماعط هدننزو لیعفت

 ن :( ملا  دافسلا یع هثح اذا سیتلا مه لاق ردهنسانعم قمردنق هفعشآ ه یکی یب کت و اهکد و

 aoa هڵوارغاب هک دد جش 0 ه هنسیدنکن وتا كم رکو ج هکر ونده هود كکرالوش

 (زغبا) ردنداروا "یخ اتیلاد زر ن دجشندج |ندننثدحم رد دا هلسقر د وخاب عضومرب هدننز و باح ها هبق وف یا
 لات ردهنسانعم قففوط ا قمروا هنر نانلوا ریبعت قیهدلش هدشاب ییعی هنخوفاب كنهسک رب هدنزو 2

 OR SS ینو فلوم* خوفیموهف هخوفای باصا اذا اب هخقب

 ب بارضلا یا اهاعد إذا ةقانلا حبا لاقب ردهنسانعم قم غاج *ل اربد ابا ن نوچ ا تعماح هلا ود اکر ا ین هقان

 لوک كوا و ویصف كناب(ج و )لرد هلبسان هرز وا رک ك ناخ وی كنون و ی رسک كنءزمه ادم
 > ندنس هک موب هرزوایمانكنوب و ردشمالنا ریسفت ییدل واه انعمهن نکلبودارکذد یو یوغلثیل
 هم نوعب ءانآ تزح ردندنساعسآ سعث هکر دف*ندنظفل حوب هروک هنناب كحراش # ردشعد یدلوا

 مہ ةلمهملا لادلا باب لم |

 >نددودم دماو لی وط نام ز هکر د هنسانعمرهد هلی كنه دح وم یاب وكن هزه ( دالا یی[ فلالا لصف زوم
 «نامز نایلوا یزج هدا هر وکه نایب هدرباصب كفل وم + هلیعض كنهزمه رولکد وبا وهل دم كن هزم رولکدابآ ی عج
 1 رخآ د| سپ زغ داذکد اف رون داذکن ام ز یفعق والثم زالوا یزدی ارول وا ی زج *نامزردت رابع ندنتدم
 و یکی راکدت| صیصخ هن دا رفا ضعب یمنج مسا نکل بویل وا نکع هچرکیسغلعج و هشت هلغمامل وا لباق
 راشو + رابدلیاذع دل و مینعج كنوب راضعب یتح ریدل و غاسم هنس هنو عج هلصیصخت هننالوعشم ضعب
 لاعسا هد هنسانعم رهد و ردلعتسم هدیضام لزایدض ردلمعتسهدلبقتسم ٌةياغب تقوردنامزفرظ دا

 هاج یدمرس یانعمیکیا رونی دلا ز الا لزا وداب الادبا بول وا فاضم هن راعچ ران وب وردت رابعنددیدمنامز
 | ردش ادرس ید فلؤم هکتن +رار د| فاضم نوح ا دیک اترا آب ودنا فیرصت قافتشمضعب ندنظفل دا و
 ک 5 الا دباو هیدبالادبا هب ال لشو ردکعدی ءاد ید را و هشیمهداو

 هلتهج رببک قاقتشا یمانعم شحو سد یک هدنامو داع روند هدنآ هدنش م رددنآ یدرفم هروک هنناب

 و هليبسح یعیدل وا قاب هد هنسلا هد دمت ده یرکذ رونلوا قالطاهیهاود و تافآداواو یهتنا ردذوغاب

 و لوقنم 4 هدیعبدالب ر ونل وا قالطا هراعشانابلوا لباق یکل وریپ و ریظنت هلتهج یتغالب و تحاصف یتعیهدرمش

 لا اواب مل ومنالف ساسالاف لاق ردشلواهدا را لک هللا لیصا وزج ردرعشدا رم ندهبفاقهدار و ییبم هنغیدلوا

 ۱ !وآقالط ها روناج یشحویبکداواهدنزومکر (دب ال ) ةدوج لک اشنالیتلایه ورعشلاد اوابوهنا غ یهو
 )ج رلاد ا لاقب هنسانعءقلراط رول وا ردصمدنا وروندهدل ویکهدنشابرب و یدنل وارکذ هکر دعا هلنبتعف ( دالا )
 € دالا )و هدننزو لبا( دالا )شح وتاذا ےھبلادبا لاق ردهنسانعم كلبا شح وتو بضغاذا عبا رلا بابلا نمادبا

 رو دولویا دناو دباو دنا ةما و نانا لاق روند هن ی هدننزوونق (دالا) و هدناز و فتک
 یشیدهشحتوتمتاکر وا و هنسانعمل رینکر وند ه ه راج رد هلندت مسک هکهدننز ولب | دبا ود ولویاةدن اقا

 1 ا و رنو ( دب الا ) رونل وا قالطا هنآ قارصق هلا ه راج هلبس هين هشت و یرسک كنءهزمه (نادالا)

  ا سلم ( دمو ردهدلبرپ هدنسهکل وا سلدنا هدننز وری هل د دشت كناب و یعض كنه زمه مدل ردندام مم هکر دیفما
 یکیدلیاداشنا داهشتسالا لجال و رکذ هدنلصف دیم بودا طلغ هلیمه و هبتح یاب یرهوج ردعضومرپ هدننزو |

 ناکمر و شحوتاذاهربغ و لجرلادنات لاق رپ هنسانعم لولتشح و هدننز ولعفت (دنلا) ردشلنا فرصت یآ هدننب

 لا ردهنسانعم كاسي“ هرهج و هلها نم یلخیا رفقا اذا لزنلا دناتلاه ردهنسانعم قلاق امنت و یلاخ زسسا

 | (هجولادبا)



 هل د دشت كناخو یصف واو ( خ ولا لهفیعض یا هحتومو قلدنا خووم لج ر لاق ردذوخ امندنسانعیبویص نانل وا |
 رد هاکح ندنسم وا كشوق سنج ر هدننزو هلزاز (ةخوخ ول ) ردهنسانعم هدا راو دصق و رد هنسانعم ما قلشوخان
 نطبلا رسم یا خا وخ ولج رلاق روند همدآنالوا شیککی سیرد وقلاصینراهدننزو لاسلس ( خاوخو لا

 هنسانعم نالسکر وند همدآ نکنشوا وروند ه یثکناوتا و فیعض و روند ه هسک تیلوج ری ونینع و دلا عقم

 هیبش هروکذ م رضشیراکدد خرم هکر دره عور هلنوکسكنار ویصقلوا و (خ رولا) روند هامرخ كشوکو ۱ ۱
 ( خاریتسالا ) روند هريجقبویصو ةلتبمیا ةع رو ضرا لاق رون دهر قالصاهدنزوهنیفس (ةع رولا رول وا
 ريج خ رو و تلتبااذا تخ ر وتو ضرالاتخروتسا لاق رد هنسانعم قل وا قالصارب هدننزو لعفت (خروتلا )و

 كش وکو  قیویصریجخ جدو هلنیتعف (خرولا)) رسا اذا نیلا خ روت لاقب رد هنسانعم قل وا قیویص وول وص |

 كش وکو قیویص یریخ هدنن زوداربا(خارب الا یخ رتسا اذا عبا رلا بابلا نماخر ونيل اخ ر و لاق رد هنسانعم ق وا 1

 قشمراص هنرب یر و روکیرارباچ هدننزو هحرف (ةخرولا )ل هتیخرا اذانیحلا تخ روا لوقت ردهنسانعم قلا
 نییعته هنسنرب هکردتفل .هدنظفل حر أتهدننز ولیعفت ( عر وتلا ل بشعلا ةفتلم یا ةخرو ضرا لا روندهرنالوا

 ردهنسانعم كفل ريكه ليغ كنيسو كواو ( حولا ) هخّرا ىنعم باتكلا خّرو لاقبر دهنسانعم كلتا تقوا

 مسا محو هروکه نایب كحابصم * نردلا هالع اذا عبارلا بابلانم اه“ وح بو محءایو محءوب بوثلا محو لاق |
 لصالاف هکهدننزو لاعتفا (خاستالا )او هدننز ولعفت حس وتلال و(خاسیتسالاوروندهساب و هریکرولواخد لا

 (خاسیالا )خو ینعع جاو حوت و بوثلا حح“ وتسا لاقب ردهنسانعم قغلساب بونلریکه د ران و یدبا خاسنوا 3 6

 هلعج اذا هوو بوثلا حموا لا هنسانعم كلریکر درایدعتم هدننز و لیعفت ( ج“ وتلا ) و هلبرسک ك نەرم
 زکو فيعض و وتوک هل وکس كنه نیشو ىع واو ( حولا  ردعضومر هدننزوءارعع (ءاههوژواحمو
 تپسو لیبنزشلرواندنغارییامرخ تاق ( طش ولا) روند هنتپسامرخ ون وسل وا هس رول وا هر ون دهی نالوال

 روند هساب وریک هکردیفدا رمو هدننزو ځو هلیصف كنهلم# داص و واو ( هولا ) روند هفرظ یسهلوقم ۱
 | حدم(حض ولا هلوا یکیرادقم یی راب كن هغ وق نامه هکر ون ده وصلوشهدننزوروبص ها هڅه داض(ځوضولا) |
 الا لعج اذا یتاثلا بابلا نم اضض وول دلا ځو لاق رد هنسانعم قموق وص یرغوط هن رادقم سيراب هعوقهدنزوا

 ندي وقو اه و ىنعم ولدلا حض وا لاق ردهنسمانعم حو هللرسک كن هزم ( خاضيالا ) بصتلاب اهيبش امف ق

 ربا تط وا لا رد هنسانعم قلازآ ی وص كنب وق و البلققتسا ادا هلرحض وا لاقب ردهنسانعم كیکچوص هجزا .
 وص ندی وق هدننزولعافت (ح ا ول از و هل رسک وا و(خاضول الو هدننزو هلعافم( هح اول الاه ژام لقاذا ل

 ار ابا اخاض و و هام هبحاص حا و لاق رد هنسانعم قش رپ هد راتلاح یس هل وم كمرو و كتر و ك
 عوضوم هنسهدامءاقتسا لصالا یف هکر د ح راش *ریسلا و سلاف ىرابت اذا اعا وت لاق وریسلا و ودعلا و ءاقتسالا
 یی هنسفرب راهسکه چت هدننزو لعافت هلبا ه4 یاط ( عطا وتلا ) یدنل وا لامعتسا هد هضراعم اقلطم هدعب بول وا

 هن زر ناتک عونرب هدننزوریما ( چو لال مب هول وادناذا "یشلا م ولا ځا اوت لاقت ردهنسانعم كمردتار ود هلا ندلا

 لاق روند ەر شاي و قالصا هدنز وهکشوم ( ةت لا و هدننزوهچل و ( ةو لا وهدننز و هح رف( ةن ولا ) روشد |
 روند هروماچ قیویصو روند هدوس و وق كب یک درغوب هما وو ةخر و یا دوم و هحاوو دلو ضرا ق
 هدننزو هذب ( فول ا  تلتااذا ضرالا تلنوتسا لاق رد هنسانعم قمل وا قالصا ب وراشاب رب ( خالبتسالا ا

 ةح ولا هذهام لاق رد رقم ن هلذع یلوق ةهحصولا و كفلوم * روند هڪ! وتو مول زوسلاد نداریثأت هرکج یک شفا

 عو یدنلوا رکذ هدنلحم هکدتن ردنقرو جر ةادا هکردیفدا مو هدننزو مو 6و ا) ةع ولا و ةفرعلا ةلذعلا یا

 یرلهلک سب ولوعهکر دح راش * ردقوب یرایحد ردت رابع ند هلک ی لا هکر دناوخا بی وو لب و وه و و سیوو ځو و |
 ردندرلنوب جد یرلهلکن وو كىو هدندنع نویفوک و  ردشلنانای هدنرلهدام یتسهلج فل وم هکهتن ردندرلنو ید
 رونندهنسان ادوسو هب ه اد ورو ده 4ب راجهدنن زو هاغه لا هشحم یاب وهدح وم یاب( خ4 چچ ءاهلا لصق قع 0
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 كناه (ینع+0 روند هلا وج ول هزات ورت ورديه رد ر ورون دهفمررا وه اچ كو وهه رد وپ و رون ده هک نالوا ِ

 (خاسهالا )رخت یف هشم یهو ینهمهلا یثع لاه روند هش ورو قرەنلاص ردعما ل رصف كفلا و یرسک |

 یرک ك ناه ( مه ) زت یف یشماذا اخاببها لجرلا به لاق ردهنسانعم كم روب قرەنلاص هدننزو زا ولجا



 ہا وا ولا لصف زا

 کر وفوا ردعما لوکس كنافویتال تاکرح كلون ( طه هدیصح ىف ىا فتا لجر لا

 e هو ری

 دیفدا مو هدننزو ءان (ءاخفنلا ) نطب خافتا یا هفت ه لاق رونل وا قالطا هنکلنکشیش نراقو

 هز( یناخمنالا لو (ناخشن الا ردقج هلوا ردلاب ابق هکرونلوا قالطا هنسیراق وب ثاکصا هدقایا ءاخفتویدنل وا
 اخ 5او ناضفنا لجر لاقن رد هاه یراتؤم رونلوا قالطا ه یشک ناعشیش ردهب ات هرلهزمه اف کبک یھ

 خ ال )روند هولنقولد یسبریا چ ک دون هلنیتمض ( نیل ل ةينایناو تاب ةأ را لاقي و نت ین یا
 ۱ *ءآد نم مرو یا خافن هب لاش روند هشيش نالوا ضراع هند یثان ندهثداح تلعرب راق هدننز و نامر |

4 bv 

 ج 3 رونل واقالطا هرللقچ هد رخ ناقیچ هن زو كم وص هدنسهلوقم هعشج و لودج و رېن هدننز و هنامتر (ذخافتلا
 هنو ردعالم قل وا قجرق نالوا ادس . هدنزو كوص ءدام یاضتنم نکل دايما مرات چلو

 هَ 1 عقد وص هلسیس كنا هکردیلاکو باصن لوا كفلاب رووا هدننراق كنم قلا هکروشد هوش | بشرا
 رو ا قالام هك ولن راق لوب (خوفنلا ) ردراشللا ناي هلراکدد یتسروف قلاب یو ی

 باغ هلفاق(خاعنلا ردیدآ هدلب ل هدنیمز برغم هدنز و ناتک (خافن» رونل وا قالطا همدآ ناعشیس و۱ ۱

 و یفاصلا بذعلا و درابلاءالا یا خاقنلا برش لاق روند هبوص نالوا راوکشوخو درابو یفاص |
 هیوشوا نالوا هلشیاسآ و تیفاع و نماو اهصلاخ یا ةي رعلا خاش اذه لاق روند هئیش نالوا شغب و

 اش هفت لاقب ردهنسنانعمقمروا دان رگ فا ورک كنون ( علا زینت زا ر یا باوا

 و د هغماد هغی راب لوا هرسک اذا هغامد متن لاقب ردهنسانعم قمرا ردق هغامد یشاب و هب رض اذا ثلاثلا

 زنا هج رسا اذا ۳۹ لجرلا عتنا لاق ردهنسانقمراقیچ كالا ندکیک هدنز ولاعقا (خاقتالا)

 3ا غامدلا لبلق یا زن قن | ملظ لا یکی مهجاوخ بتکم روند هناویحو ناسنا نالوا زآ یشب هدننز و

 ۱۳ لاقت روند ه هقانناب روب رغآ ضا ندکلز وع كب لتا |

 : ث رب نالوا یوط هندناح كوا ندنرافرط كيكنالوا هدنشب یرزوط یالوق هلقالوق كشاب هدنزو |

 زاغو كمدآر هلقرموب هدننزو من ( یکنلا) ءاشلسطنا و نذالا نم افقلا نم مدقم وه و هخاقن یکتا ۱

 ین هقان ه ودكکر ا هدننزولعغ(خونتلا) هزهل ادا ثلاثلا بابلانم نکن هتل فزیک لاقب رد هتسانعم ۱

 الا تخ تن لاق رولوامزال هدانعمو و دافسال اهکر ا اذا ةقانلا لمآ خ ونت لاق ردهنسانعم كمرکو ج |

 | نکل تكر أ اذا ةقانلاخانا لاق ردهنسانعم كمرکوج یهود دوب هلیرسک ك نەز (فخانالا) |
 : اوج هود (فخانتسالا) ردلکد صوصخحم ه هقا هرز وا اور لف هجو رد هنسانعم كمركوج یهود

 OARS لاق الو تکرب یا تخونت و تخانتساف ةقانلا خانا لا
 انلا) ردذوخأم ندروک ذم یانعم ردع-ا هنسانعم تماقآ هدننز و هح ون (فخولا ) ردرشک یلامعتسا

 روید هالس را هلیعتق كود ( عجل )هنسانع-لب »الا لرمروند هر كجهد رکوج یه ود ردناکممسا هلرعص | ۱

 1 7 مات سش دبع ةعبهل ندنم لابقانانل وا ریبعت ءآ وذا هلن ز زو ا (جان ور )رد هنیانعب هدنعب ضرا | ۱

 ر هداروب یشان ندنمم و یرهوج یدنل وا یرک ذ هدنسهدام حت هکر ددا هلمبقرب هلي كلان( خون
 زو ەد( هک وآل ردهنسانعم كما شازرسو مول هدشز و لیعفت (عیوتلاژ e واولا لصف =

 فنعیتماخو لراک یغیدل وا بکت م كمدآرب و هلذع و همال اذا اح: وتهح و لاق ردعما هنسانعم شنزرسو

 کد هل وکس كن هیف وف یانویصفلوا و( ځو لا هددهو هبا اذا االف مو لاق رد هنسانعم كل غا د دېت ل ردنا هدافا
 رو رو دهقجابقب ویص وا وص هلناصف (ذح ولا )اه رض اذا یتاثلا بابل ا نم اخت و اصعلاب هخت و لاق رد هنسانعم قم روا

 نوم اصع روند هکنکد هل رسک ملل اشیش یا ةَ و هنع یغا ام لاق ردهنسانعم * یو هنسانعم لحو

 ابا نالفای نم تختوا لوقت رد هنسانعمقا وا هدیحن ر بوبا غوا هتقشمو تچ.ز كب لب رسنک كنه خاتالا

 اتم یاو كوا و( فول ال ردذوخ أم ند آانعم و هلغلوا هنسانعم تاعشود غلاب نانل وا رک د خاتا لص ا تدهجا یب
 . | یر ندسنجره هدننزو هغو( هح لا ) ةلب یا هک و ضو ا ین لا وند هغلق الصا و هغلشابنال وا ند وص هله

 1 , طاتخا و ماظعلانم قوام فل وم + روند هکیک هفو نالوا طلتتهنغاب تاو روتد هل راج هزان شل وا طولح ةن رب

 | طلغ ىم هك“ ماظعلا نم هلغل وا موس رم هلن ونع ماعطلا نم هدنابع ح راش نکل * بودیا تبث هلی رابع لدولاب |
 , یاضتقم اعقا وو یک ابروچ رول وا كد ماعطقیویص ش | وا طاتحم هلیغاب تا هزوک اکا ردشلنا صیصت دفیدل وا | |

 | و تاد يا ةحثو ضرا لاش روند هضرا یلروماچ قیویص هلو ردعالم قوا یلوق كحراشهدام



 ی یر

 ی

O ۱ 

 لاقب ردنرابع ندکلیا لیوصت هتروض حقا رب یتتروص كنهنسنرب هکر ددنسانعم عمو هماقم اتش ماقا و هلطبا/

 هبتکاذا باتکلا مت لاقب ردهنسانعم قمن زاب یتروص بودا هن هدنسوشراف یاتکر و همم عم هست
 اهرغ ىلا هل وح اذا ةيلللا قام مست لاق ردهنسسانعم تان لیوحت و لقن هلحمرختآ یی هندن رپ و ةضراعم ن 3

 باتکلا حتا لاق ردهنسانعم قلا یس هسا كناتکر ید رانو (خاسنتسالالو هدننزو لاعتفا (خاشال) ۴

 | توت هکر میسقت لسبق ځد یراثراو كنیمرب هکردندانعم وب هل سم یرکهنا قالطا هضمانم ڭنویضرف عی ۰ 2

 ی . قیرب گز کردن رابع ندنساضقناو ضارقنا یزد دلرترف لوف ل 6 1

 ر وا هدرع) هدنن زو هننهج ( ب دسفا)و هدنازو هنیفس (نفسنلا) ور ونوا تک ۱

ge 

Pu ۳ا  

Êردهنسانعم رطم محض سپ ردهنسانعم هرطم هلتدح و یات هدننزو هذن ( ةحضنلا ) ر زض یا خاضف ثیغ لاق  

Esهلاەددشم یار وهموم میا ز هقارزو رار د هخاضن هماع هکرون د4 هقا رز ردنلآ سا هدننزو هسنكم( ةن او  

 | لاق رد هنمانعمقلق لئازندنرب ی هنسنر هدنزو , حف (منا) هنسانعم نابج روندهمدآقاقروف هدنز و ره وج ۱
 ۱ قاقلئازىرەلوا بقعتم ی هنس رخآهنسن رب 2 ههر وکه ناهد اص كفل قم +هلازا اذا ثلاثلا بابلا نماضس محسن |

 دیکلاب واوا مهقن هلا زا ندنوناضعب یک یسهلا زا ییابش كبيش و یللظ كسمش و یسعثتالظ ردع وض وم هنسانعم |
 اضعب و یکی قنكننر وص هیارخا ٌهفیعص كیوتکمرپ کی کب اتک شر ول وا مهفنم تاب اضعب و ردالئازیکلوا ۱

 | جرا نر لات زده ات ہوا رایت ی اتو حمل و یهتنا رولوا مهتم د هدسنکیا ندنانا و هلازا |

 اذا ثلا مسن لاه ر ردهنسانعم قاق مماق هساعمكنا ین هنسن رخآ بودا لاطبا یهنسنر و امتریغ اذا رادلا را ١

 لعافت (محمانتلاردیعسا كب وتکملصا نال وا هنملوقنم هلبعص كنون (ةڪسنلا) ةصراعم نع هشک اذا رس ۳
 ۱ ثارلایف دانا وحمانتلا هنمو رد هتسانعم قل وا بقاعتم هلا لازا قیر یر هدنز و هلعافم (نضمانلالو هدننز 1

 ۱ خانوار ضمنا اف ای[ هل رانامز هنم زالا م ۳ اتو رد رابعندکلیالاقتا هراز هرحا وزىم لام هلغل و

 هلداض و یحصفكنوت (عضنا) ردیدآهبرقر هدهسداق هلیص كن ون (خوسنلا) ةدیعب یا ی و عسل ةدلب لاق ۱

 مرا حضن وب هدندنع راضعب هشر اذا ثلاثلا بابلان اضن رهن لاق ردهنسانعم كع رس وض هنر
 وص و وقمهلوص یکی کرک هل هکر دن ودندنم وهفم كن هلم لوق یلع زد هنسانعم كع رس وص دل وا کر دفدا مع ]

 عن لاق رد هنسانعم قم رتشف هب یراقوب ندیغاشالوق ىلع قمتیچ ب وانيق ھتدش ندراکی وص حنو ردکم رس ۱

 لاق ردلعتسم هدنسانعم كع رس قوا هرز و | نعش دو ولع ىلا لفسنم ناکام وا هعوبش نم هناروف دم دتشا اذا ءالا ۲

 نا رول زا شلاق هدهنسف راس و هدو هکر ونید هن رثا بیط و رطع لوش حضل و اهقرف اذا ودعلا ف لیلا حضن
 رونلاوا قالطا روغي ناوارف هدننزو ناتک (خاضنلا ) بیطلانم هریغ و بوثلا ف قب رثا وهو هنم حف هيفا ۲

 اخاضن و هصانم هات لاق ردهنسانعم كعرسوص هت رب یرب ردردصم ندهلعافم هل رسک كنون (خاضنلا) :

 نشیشرتاذا ءالا دتا لاش ردهنسانعم قلجاص وص هدننزو لاعتفا 6 خاضت الا رز اهم دحا و لک حضن اذا

 قرقج هدنسیکرت هزشط ردقجهلوا هغوق شارو کز وس ند هک هکروند هنلآ یراقدل وص هچخب هل نا وب |
 ردم الم قالطا هضم هد هنس هبلوط قیرخ هلتبسانموب رارونالل وق یاب تفن هلکنا ید رایج و رونل وا ریبعت |
 رشط وه لاقب ردکعد رش بحاص رونل وا لامعتساهلتفاضا هنس هلک رش هلینوکسكناطو یرمسک كنون خطا 1
 جرخا اذا ل والا بابلا نم اخت همغب عفن لاقب رد هنسانعم كمروف وا هلینوکسكنافو ىح كنون (شتلا) هبحاصی

 عافت را فت و طرض اذا ةر بخت لا ياۋا هللا لفسا مغ هکرونل وا لامعتسا هنسانعم كمي و حرا هنم
 نلوا ینخ امام کرد راش + ر دلم هنمنت قمرا وبنق و قلش وقابذ پول و حتر ناب 8
 لالخا نکل ردشلیا تبثقر هوا الث فرصت ندنآ ف لؤم بولوا موسرم هلبرابعالعادا رانا دمك
 مظعت هک ظعتم هکر د ح راش + رکو رضف یا زیان وذ لج ر لاق رونل وا لا اوما یتا یهتنا ردشلیا
 یعب خن هننورد ناطیشدوخاب یدنل وا ی هاا رضفو رک غم هلیبسح یعیدلفوب هلعج سفن وسفن : هل ردبا

 ردموس رم هلماونع رکت iss ااو یدنلوا لاہعتسا هدنساتعمرک نال وای زال هلکلیا اقلا كلنبب دوخ ۱

 هدننزوریما(خقنا ة ةرکلل یه نژل زف 2 هن نعم قب لج را لاق ردهنسانعم تام روفوا كب هدننزو لیفت( فتا |

 رجا (نمالا) رونبد هکور وکر دتل آسا هلبرسک كی (خافنلا) روند هب هسک نالوا نم و لکم هکلف وا شتآ |

 روندخ واق هدیک ر رد هظیلغ ګر a بوشیش ه روط رونل واریبعت هند هکر ونده یشک هباخاب هدننز و



f ۵۲ - 

 مد هيلا عج لاق رد هنسانعم قاب هتافتلا بو رادقآ زوک هب هنسنرپ وه اذا بوتا مت لاق
 ً سلف هدنزو ست( زن رند سنج رد دارم هو شام عن

 هابمو رف هلینوکس كيج و ىح كنون ( جا ) روند ه یثک نالوا رون روس بیط یراکد هیلغ
 ح اذا بلا ج لاق رد هنسانعم قمزاق رب ورخف اذا ثلاثلا بابلانم است لج را لاقب را

 | لیصفت هدنسهدام ءون که ردقغاب نومغل هان قوت هرزوا بارعا عز دارم رد هنسانعم كل ناچ |

 بوروا یییرارانک نال وا میل نمره داود( ن ملکی هاب یوم لسو جاها خا هو مک لاش

 زو بارض (خامتا الا ساو هذفقداولا دنسیف عفد أذا لیسلا خح لاقب رد هنسانعم مآ ةنسهتروا 1
 هک نرسسکو ا ولسن هدننزو ترنم( جا )و( جانلا ل روند هن زا وآ یکرسکو ا كن ەلىك نرسکوا |
 + و TOIT OANA هزکد ۍج یدلروک جانو روند |
 دشت كيج و یصق كنون (دخامنا ) رون د هزکد یلوتلروک دون هدنژو روبص ( خجلا روند |
 نو وا عاج هلغل وا ولوص كب رف لوق یلع هل وا رتوا بونلسس یجرف هدنماکنهعاج هکروند هن واخ
 PE یرلج وا كن راتسرغب هدعاج نیحدوخاب هل وا رايس یتاصتز ناقیچ ندفرطرب هلا
 لاح ىلا ةا شرا یهو عاجلا دنع توص اهجرمآ ناكاذا خان ةًأرما لاق هلوا الخس

 9ا ) ردذوخ أمندخا ناو کد امت هخ اجت هداروپ تو اذا ةا دلا مس خاحتاکاھم رس سم

 هم رخافت هدننز و لعافت ( خج انتلا)) هبا وط بوشباب هنفارطا كغیا هکر وند هنغاپ هرکل وش هدننز و هنیفس

 او مده یراراب کهدرارانک قر هنقلاج هت وا یرب یرا هغلاط كغمرباو زکد و ارخافت اذا اضجانت لاق

 ازوا نوزوا هدنازو نح( ) فارجالا یف رتا یتح برطضا اذا جوملا حانت لاق رد هنسسانعم كأ
 تابلا نماخن لج را را DEENA OEY قلموقرب
 دا ذخا یتیراتاکز هک" رول رکو چ هننانكن هنسکنالآ تاکز هکر وند هه ود لوش .جوافتعاریس راس اذا
 ران زعم ندیسراف هکردقج هل وا همش ود ولیوت یراکذیدهسنل وو مارا هدنادرف رددآ همش ود نوز وا

 اا )و لب كنون( حا )كرل خاخااهللاقاذااهضت و لب الاب حلاق رددنسانعم كع د خا خان وجا كمت رکوچ
 1 ارکر وند هنکو لغ دبع عی هنقیق ركن هسکر هيصة كنون (2صل)هنسانعم روند هکیلیا هدنن ز و همام ۱

 كنون هدنوب و هنسانعم لماوع رش ردتج هلوا یرارفص تفچ هکروند هرارغص نایلشبا و نوس وا ه زاح
 ده ۱22 ناتن هد واو ردتفل هلال تاکرح نو هدنون و هنسانعم رج روند هرلکشا هخن و ردتفل

 هد هربخ لوش و هنسانعم نولاجج رون د هرلیجءود و رد اج هد هلم كنون هنسانعءاعر روند هرلنابوج و

 روشود یتاکز هسک نروش ود تاکز و روند هز ومب فیفخو هیلوا مولعم یعیدل وا لطاب دوخ اب

 كنون( فصل ) روند هضن هدهنوتلا لواو ردهنسانعم قمل آ نوتلارب اهب ترجا نوهسفن یدنک
 EF دوراآ ییسر هنز و هلزاز ( ةَ ) یدنل وا رکذ هکر دنس انعم
 ۸ ثمرکو ج رەد خا خا ییهود و ادیدشراس اذا دبز صف "لاقت ردنسانعم كف بویروب هلتشو

 لا رضا نشت کرد تماس کوچ سهم زر ور نت | اهکر اذا لبالا مت

 نالوا بهذلا "یعفاشییعپ زاص ا مز جک "نیدلا دعس ردنداعماهدنزوریما (مخح) کک , یا ت

 یلقهدننز و رجا ( خدنالا یدیاراو یتراهم هدراعشا مظن و یتیا ور هدف رش ثیدح راځ رااهقف

 رم ( جدنا ل رروط بول وا جسا ندنکیدطیا كارداو ندنک, دلیل زوس هکر ونید همدآ دیس و قجانال وا

 یا خدنم لجن لاقندیلوا یت الابم الصا ندکلیوس و ندکقلیوس هزر هو شف هکر وند هب هسک راغب شو
 9 هن الوضف هلا هنن یغعیدلوا هدنرادنقا و ال ؛ددهع هدننز و لعفت ( خدا لاقوا شفا نم هل لبق ام

 اچ هلفتع هب هنسنرب هدنز و خدم(خدنلا زا هدنع سیل ام عشت اذا لجرآخدنت لاقن رد ةنسانعم كلا فاذکو
r E SEلاخ یکی نمر اچ بونچهرخآ  E Ra 



  بعل ادا سرما غم لا ردهنسانعم مان وا بولک هن رانش و قوش ی تاو جز اذا ملل نط لا رد تست

 ندشآ قوج نا وح کرا و هب رش اذا هلوبب سوتلا حلم لاق رد هنسانعم كجحا یل ن یدنکی سهکت یکی و ۲

 دف اذإ * لا لاقب رد هنسانعم قل وا ءاتو دساف هنسف رب هدننز و لعفت (یلعت بدل سأرنم هجرخا اذا مالا

 كشوک یعاربط لوشو هنسانعم هعفت رم ضرا روند هرب كسک و هدنن زو ءا رج (ماضتلةدیعب یا هان ضرا لاقب ۱

aeهل وا كش وکی س ) بول وا قلشاط و كقارطا ینعب هل وا ندر قلشاط و كیهکلب بويل وا ندم وق کر وند هض رآ  

 : (| Eشو ردا نا ترور ا یرلکدتا هرب هلقوبچاب هلقمرپ هکر د هنس انعم هتکن هدننزو هذن 6 دل |

e ۵+۱ زی 

 | (ةخاللا و هدننزو دوعق ( خوللا ) بارمضلا نع رفج اذا للا لم لاقي رد هنسانعم قمل وا راو تسس یان |
 | بارضلا ن نع رفجاذا ةخالمواخ ولم و الم E رد فدا رم هدریخا یانعم هلا مع هدرا وبهدننز و هحالم |

 طب یا میم لغ لا هلوا ردنا هبک مچ ؟یرایشید یغیدشآ هکر وند هناویح كکرا لوش هدننز وریما ( خیل

 روند هنسن شوخانو هز نابل وا ین وروتید همدآ نویز وفیعض ورونیذ هب هنس شل واهابتو دسافو حاقلالا

 یحق ندنق و هعنااذا* شلات كاش ر رد هنسانعم قمراقیج بوکج ندنرب ی هنسنرب هدنن ز و لاعتفا (خ التمالا

 اتما لاقب زد هنساتعم قم راق بوزوص ماچ ندنشاب كنه 6 و 4 سا ادا هم ما لاقب رد هنسانعم قمریص

 مع و هنوهوم یا ب بلصا | علمتم لجر لاق رونلوا ق الطا بلصلا علمتم همدآ نالوا كشوک یلب هکردندانعمو

 ی درو امام تاما اهتع نا اذا هنیع باقعلا تک لاقب رد هنسانعم قمر وق بوکچ ندنرب ین هتسنوپ

 یتداع قجاق هدننز و دادش ( خالا إل هقلام و هبعال اذا هام لاق ردهنسانعم كلتا هفطالم بوشان واو ك

 ردیلذهلا بی وذ یبا نب ةمرکع نبا هلیسهین لعاف ےسا (حلم تسال قابا یا خالم مالغ لاق روند ه هلوک نالوا

 (خام)نکساذااخوم خ وم بضفلا خاملاق ردهنسانعمقل وا نکاسقلنغ راد هلبن وکسل وا و و یك چ (خ ولا
 كلجررب (ناحام» رار د جد كخام هکر دیعما كن دج "یراضهلا تبنخن دچا ندننثدحم و ردیدآ هلحرب هدا رام

 قر هنلاص هدننزو خش ( خجلا رد هب رق رفرب هتشب هلا هلودعمواو ( ناوخ ام ) ردبرقربهدنساضقو معو ردیلگ

 خام ییعم : ی لاقب رد هنس انعم یه هدننز ولعفت (عیمتا)یشلا یفرعتاذا اه هک خام لاقت ردهنسانعم كع روب

 | ناقیچ هدناسنا و هدناویح راس و ی و نویق هلی وکس كنهدحوم یاب و یصق كنون (نجنلا) سی[ نونلا لصف س
 | قهغوقو ردتفل هنیتصف هدنوب و روند هفج رابق ناقیچ هدراقمرپ و هدلا ندل تراک و روند هنس هض رام كچچ

 رون" رولي زوسهدنن زو هغبان (ذخانلا) رارد | لکا هدنمابا ط3 هکرون دهنیکو ناب یرلکد اریبعت یتواریصح و
 رون ده هدیعب ضرا ور وند ه هسکریکتمو نيد وخ و ماکتمیا ان لج ر لاق ر ردن وا هغلابمءاهرون د همدآ ےلکتمو

 لحرا حنا لا رد هنسانعم كک |نیک | هدهروک ذم ضرا هلبرمسکكنهزمه (خابالا) هدنزو یلابحرولکیج ابن یمچ

 لک ادا لجراا حنا لاق یدنل وا رکد هک ردنکو ک كت و اررصح هکر د هنس انعم كلبا لک امج و ءاضنا ی عرزاذآ

 (خوسلا ) اناعا نع نح ادا زابلنا نا لاقب ردهنسانعم یقمروغوب ریجخ شا وا دساف بویشک یم هام وے

  صج اذا یناثلا بابلا نم اخوبن نيحلا جن لاق رد هن انعم قمل وا دساف بویشکآ كم یس هام رج هدنز و د وهو

 رون د مریخ شل وا دساف بویشک | كب یس هنا هله كناب و وكن هزم (ناعنالا)و هدننز و ناتک (خابنلا ) دسف و |

 هلوج فل وم » ردهدناز یسهزمه 6۱و انوا تفص ناضنا هدیطویس رها
 یاب ( "یناصنالا ) ردمداه ی آ یظفل ناضنآ وبیشا هاکع د ردق وب یریظن یربغندنظفل نانورا كنس هلک نان

 قرهلوا برم هلیغاب نوت زو هلا لاک لوقیلع هل وا راقیچ یراغوب و قصص زونه هکر وند هدیرت لوش هلا هددشم ]
 ۷ "یناصنا دیر لا هلوا شفس بویشوکه نب ولیکو د وم قوغوص هن رز وا لغ بو ۷ ۱

 یداربا هلب را هيف لبقتسم تافل وم * یجتسیف ءاما هيلع بصرف عع تیزلا و كمکلانم یّوسیوهوا ةنوحس و رام
 خوکدوخاب روند هکمایربا رد هل رامتعافوص وم هکه لاه "هدایز  ةيناصت الا ر ردینبم هغ رعت اضح هن وکه حماس

 ریبانزلا روک اهناک وا ة محط یا ةيناصناةربخ لاقب رد راکد د نوم وص هکر ون د هکعآ نال وا یرکد و نیلاق یک یصرق |

 كنآه کروند هنغنیق یتواریصح یرلکدلباراوتسسا و عضو نا را كن را هتخت یک و روند هتک ق جهق اب غارچو
 | روند همدآابق 5 لکیهدب و شارتانو نیلغ هدننزو رجا ( حالا ) ردتفل هلئاصق هدنو و راردا تایفلق هن رزوا |

 | ی هنتسنز هلن وکس كنهیقوف یان و یصف كنون ( 2 ) روند هغاربط قوچ قتمارق ولترودک تیاغب ینولو |
 شوف یحر و هعلق و هع زر ادا تالا تابلان ۹۳۹ هسرض جا ف رد هنس انعم قم روق بوک ندا 1

 رد هنسانعم قموق وط و هردم هفطخ اذا سا یزابلا جت لان رد هنسسانعم كيکچ بودید یا هل راقنم

(۷۱) 

 + نونلا لصف وم



 یک هوم لس
 رد رد ضومرر هلن (خرم) ولت كيە( ناتخ رعالرون ده هقاب نال وا هک ناو اتم

 ۱۲۳۲ بهم( جام وت )دا ندر اچ و37 ودوران ابار مرک د نم هدر و تاغ

 سم لاق رد هنسانعم كلی لیوحت هتروص نیکر چ و تشزرب ینتروص كيش ر هدنن نوح (جسلاونیمآ ۱
 را اشا هنس هضق دوهب ول وا هناعدو و ادرق هللا هه لاقى هنم و عا رخانلاهتر وص لوح اذا ثلاثلا بابلانم
 ` یا وب یتعی الا رب زانطناوتد رقلا مهنملعج و یلاعت لا لاقاک دل قوا ۱

 زخ یتیراریپ و نوی یی رانا وج كتبس باعصا لوق ىلع یاب دتر وم رب زخ ییاسیع "هدنام رافکو هنت زوص
 7 9 ردلمتسم هنسانعم كالا باتو لوزهم هلقم روب بورا و هنتس وا كي یرآ و طرح و یدلیا جسم هنتر وص

 ت روصیآروص هدننزورا(عیسلا)وردتفس هدننز ورفص هکه رسک ك ي”( حا )اباعتا اهر دا واهل زهاذا ةقانلا
 و قاقرلا تایلا نا لاو نجام نام لا ۶ سابعنبا ثیدح هنمو روند هلک نالوا لوح ه هصبق

 تا ۳ قوه رونی چک نایلاوا تجابصو تالاب ثلذک هابشارناسو هناسنا ولهرهچ نیکرچ |

 اقوا مو هلذحالمالیا جم "لجر و قلا هوشی[ ج "یشولجر لا رونل وا قالطا
 یحاب هنا هدد شم یاب( ینعاما ) رونل واقالطا همدآ زغج ۷۳۹ و ه هسک نویز و فیعض و هلریطالیا
 ۰ هد بونل وا قالطا هرایاب یقیداب ثاتاب مان دحههام لصالاق روند هرلیاب ( ةي املا إل هتسانعم ساوق ۱

 اب داتسارب ندنسم هلدبقدزا لوا و رايد د یضسام هد هیځ اب قلطم یتح یدنل وا لامعتسا ید ءدرباپ

 اش و لفکلا مع لیلق یا خ وسم سرف لار ونل وا قالطا هنآ 1 نالوازسهلچ و هجزآ نژكنمیرغس(جخوسما)
 هداضعا هلبرممک كنءهزمه ( خاسمالا  ردیدآ طاسب عون رب هل رمسک و( ملا اعم یار اة وسم ةا
 هرد هنسانعم قمریص مق هدنز زولاعتفا ( خاستمالا) لا اذا مرولا حما لاقب رد هنسانعمقلغاط شیش نالوا
 اسم هرکی لایلنالوق هنمو رد هنسانعم قل واقیرآ هدننزو لاعفنا ( خام الا آل هلتسا اذا فيلا سما

< 

 ک رت هکر ددا فورعم تان ر هلیعص نزم ( خوسمالا )ل رون دهنتا طوب كت آتاج و هروعضیا سرفلا

 و سباب یتعبط و ردعفا نوجا جر يقو نول نیسخت و ند نمت زدن رلکدد توا هجا وق وب و یقبر وق
 هد قمراقیچ ب وکچ هرمشط یی هنسنرپ و هه ینعم ادص م هصملاقب ردتغل هدنآو هدننز و“ یر
 مق 1 ۲ ننز ولاعتفا ( خاصتمالا )ءذخا اذا هی صم لاق ردهنسانعم قم "ییشر و هع زنا ادا "یشلا حص لاق

 ۳۹ ماندن زوکوهض ا(فخوصم الا )هذخ |! ذا صو رص تما لاق رب تن خاو ران وبهدن با
 و ۱۵ هلوربمک كنم (خاصمال)رولکخ چ ابا یس هینبعج و ردخ وصما یسنج زج عجب روند هنغا رپ كتاب ۱

 و قلاصی ارلکو ک ك ن را هم هلی كم( فخ وصل ) هه اما تج رخ اذا املا حصا لاق ردهنسانعمقفلقا رب

 ۱ ؛خاصمالا)رولوا یرارمشف یک, یرشق نافوص هکر ددآتابنر هدننز ونام ر((خاصم) روند هن ویقنالوا
 تسانعم قم وا لصفنم بولیریص ندنج ریسانا دل و ردندنااب لاعتفا لصالا ین هک لب رسک كنهددشم مو[
 وک كن ههداض و یعتق كم( حما ) هما جر نع یا هما نع لصفنا اذا اجاصما دلولا ا
 .هطل اذا ثلاثلا بابلانم اتم هدسج لج راا ضم لاقب ردهنسانعم كليا هد ول آ هلبا بیط ابات رمن

 _ طخ یدیقت هللا هج داض یثان ندنکیدلیا مهو هل دم داض ینس هدام جم نال واهل داص بت

 ک ۱ اذا ثلاثلا بابا نم سم ل لجر بام لاقب ردهنساتعم كلیا لک | قوچ یعاسعط هدننزو عطا (.زیطل
 ]| عملا رد هنسانع تمکچ وص هلا هغوق ندب وقو هقعل ادا لبسعل| طلاب رو ۱
 ومان و ضرع كمدار و ایه همضاذا هد a لاقب رد هنسانعم قمروا هلا لاو ولدلاب رتبلانم هاذا |

 هکر ون د هغجلاب ولوص نالق هدنید ضوح عمو هند اذا هض ع طم لا زد هنسانعم فلاب د ولت

 وجا هدنز و ناتک( خاطملا )ل روندهنآ نالوا ردرکس قلاص و كشوك( خامل ا )هيل وا لباقكمجما وص |

 رااخ ویرممک ك رلاط و. رای ( حلم طعم )روند هصصت رکتمو قجایا خاطم لج ر لاق روند همدآ
 كم بورو اغ هدننز لس لا )بر وتل پون هدنماقم ردلطابو بذک هلزوصس هنیلیوس نالی رذندتا وصا

 اس دد راو یعس هرادشبا هدوهب و لطاب یژثک او اددشراس اذا ثلاثلا بابلا نما لجر ازم لاق رد هنسانعم |
 نهج بوت وط هلا شید دوخاب هلا هی يشن وژکیو هيف ددي یا لطابلا ىف نالف حل لاق هک شان |

 ب رد هنسانعم قلربف بولیکا هلا هویش نکررو و اضعوا ابق ه ذج اذا *یشلام لقب رد هنا ساتم

 ول زوب یداد كماصعط و اهعماج اذا ةأر ام لاقي ردهنسانعم كللا عاجو ترسکت و تنش اذا ةأرملا ثخ

 ا (



 | یلکیلیا هدنزوریما ( جحا ) هم جرخا اذا هنمخم و هما و هو معلم لاقب ردهنسانعم قمراقیچ كيلا |
 لفلکیلیا كيك هل رسک كنهزمه ( خان الا )  تاذ یا هضم ةاش لاو وذ یا ح۶ مظع لاق رود هکیک

 هجاغا و تنم اذا ةاشلا تح ا لاق ردلمعتسم هن سانعم كمروعم و غم ةبفراصاذا مظعلا خا لاقت ردهتسانعم |
 | هنسانعم كفل وا نيك | و ءاملا هيف یرجو لتا اذا دوعلا أ لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلت وا رط و بات بو رووص

 | روند هکیلیا نالکه زغآ هلقلر وصندکیک هلی كيم ( ةخاخلا ) قیقدلا هبف یرج اذا عرزلا خا لاق ردلعتسم |

 هدننزو بحم ( محا ) رایخ یا عاخ لبا لاقب ردهم یدرفم روند هراهود اناوتو هدزک هليع كيم ( عاغلا) |

 | راسو هدنابع ردا فیرحت یسهلک لیوط هکر د یوانم حراش * لیوط یا ےگ ما لاقس ردکعد لیوط ما
 هدننزوحدم ( خدلا ) ردقل وا هحیوا ید هدام یاضتتم اعقا و رد هنسانعم دیفم هکر د هدنناونع لئاط هدناهما

 ادم هخدم لا ردکلیا تناما و ددمیعبثن اک هکر دهنسسانعم همان تنوعم و ردهنسانعم تمظع و تزعقل ول وا

 "(خودلا )روند همدآ نالوا مظعوزر زع(خداقلا لو هدنزوریما دل لو( خ داملا مت هناعا ادا ثلاثلا بابل نم
 اذاخ داقمو خودم لج ر لا رون ده هسک نالواراشبا ها هل بویع وط هیأت یشبار (ځداقلا) و هدننزو روبص ]

 هيلع خدام لاق رد هنسانعم كن نایغطو یعبهدنزو لاعتفا (خادتمالا لو هدنزو لعافت(خ داقلا )ةا! یشلا لب ناک

 لعفت ( خدا سعاقت و لقاثت اذا هنع خ دام لاق ردهنسانعم كفل وربک بوشل غآ ندص وصخ ر خدام و یغباذآ ]
 اهرریسیف تسکعت اذا ةقانلا تخدم لاق ردهنسانعمكع رو قرهباصهف رط رهیکن الی بویع روب یغوطهدننزو |(

 تالتما اذا لبالا تخذمت لاق ردهنسانعمقفلواط بور وع كنو ریکتاذا لج را خدمت لاق ردهنسانعم كفك وی و |
 هلقم ر وص بول هزغآ هکر ون د 4 هريش یلتج وز نال وا هدنکځ چ كنب ران ناب هلي كن هم لاذ و كی ( خذلا ا ]

 صصق اذا لجرلاخڏمت لاق رد هنسانعم قمروص بوما یهریشنانلوا رکذ هدننزولعفت (خذقلا )رر دیا ددل ق
 اسکا عت اذا لجرلا وهقانلا تخم لاقب ردهنسانعم كع روب قرهباص هف رط ره یک ن الب بویع رو یرغوط و ځذملآ

 ردیرولا عیرس هکر درجش ر هلینوکس كنارو یضف ك ی٣( خرلا ) ردطلغ یراهفسن سک امت لود هداروب ریسلا ف ]
 رار دخ رمو رد راو جاغار رار د رافعلا ر جش هدب صیداب هکه ل وا مولعم * راقیچ شت آ نامه هدقدلقاچ یک قامت چ عب |
 یلاعتهلوق هنمو رد هدنل غم یشاط رافعویر ومد قامت چ خ معراردناذاضنا قامقچ ندران آراب م هک ر دراو ج د جانار |

 امهو رافعلا ىلع خرملا ىح! نابرافعلاو خ رلاک ىواضمبلا لاق ةب الا هک ارارمضخالارصشا نم کل لعجیذلا $

 | هدنابهکه رارب د هدنز ودن زهخامقجنالیز ود ند ران آو رداقلا كلما ناهسف رانلاح دقنف ءا اان رطش ناوارضخ

 ۱ رد هنسانعم كل حا نمو هفیطل رولوا ردصمخ رهو # ا او ران ةرصث لکی ن+لثملا هنمو ردحو ۹ ۳
 هدسج حرم لا ردهنسانعم قمردشغ وا هلرهروس خ ورم ید و هح نماذا ثلاثلا بابلا نماخ رم هخرم لاقت ]

 ل ر کر ون د هثیش قج هل رب دشغ وا بولیروس هندهدننزو روبص(خ ورمل الرد دآ عض ومر خ مو خ ورلاپهنهداذآ |

 رد هنسانعمقم ردشغ وا ر هر وس ځو م هدسج ځد وا هدننز و لیعفت(ځر قلا نوسلوا یس هلو مه ودا رکو نهد
 هققوب هلکلیا هج ول وص یی هنسن یسهلوقمریجخ هل رسک كن هزم ( خا مالا خ ورلاپ هنهد اذا هدسج خرم لاق
 | کردیم ما ج ساد مم هدننز و نیکس( ع ر٣ا ) ردد عض ومر (خو رمل ا وذ  هقف راذا نیلا خ مما لاق رد هتساتعم قلق
 ا رول وا یلکلبترد هکروندهق وانوزواع ونرب و روند هکزفع وقجا 2م و رد ورادنانل واریبعت كنسهد رم

 | رول وا هدسماخ تالف هکر دیمهآب کو کر نده رایس هعبس رم و رار د ات رپ ریت ديس راف هکر در لک دد ق وا لزم هدک رت ]
 | دنعو نوچ دل واریسلا عیرس هلتبسن هبکو ک یکیا نال واهدنقوف ردشمل وادیعسآ ها ر وکذ م ےھس رون دمار ممد یس راق |

 ۱ هجاغا نال وا عالم بويل وا ترسم رعوردشفل وا هیبشن هصس اد رم تعب هخ ملل وا تارفص و ترج هد ول ضعبلآ

 | (خرلا)رولواضای و قشموب یکقادرطق هکر وند هز ون و كچوکنالواهدنجمالزون وب هدننزو لشق( رم ارون د |
 | ناهدالاریثک یا خم لج رلاق رون د همد آنال وارون روس ق وچ یبط و نهد و رون د هجاغآ قشم ون هدننز و فتک |

 | نکر دا شرق رب ی آ نوکر ب یدا ردنازتسن و ایحكب ندسان هکیدنا نوتاخ ر هدفلس هدننز وه رام ( هخرام ) |

 | سبد وخای م ندنغیر وقامرخهدننز و هعرج(ةخ رلا ) ردشل وا لثم برض هل رام د ةخ رام ءایحا ذه هدن راک د روکا
 كن هدنندب هکر ون د هلا ويح لوش هدننز ورجا(خ مالا )یک فض وهف ضر ولکخ رم یجب روند هغو روق ی راکه د

 ۱ هنغی رب وقنا ويح هدننزورکس ( خ را ) رجو ضب طقن ه تناکاذاخ مارو لاقل وا یر هطقن یزمرف و قا ك |

¬ 

0 ۱ ۶ 

 خ رام ءام لاق ردهنسانعم یراح (خراملا 3 ردیعما یسرف كن هسک مان فلدن ثراح هدننز ورب ز €( رم )روند ۱

 ندنشنج و تراطش و اد هدنن ز و ءارج ( ءاخ زلال ءالا یرح یا خ راملجر لاق رد هنسانعم ی رج وراحیا ۱



 ی ملا لسن لس

 / 4 هدر رج

 :یرهوج هلکنو فام + یاد لقتال و ےف اط یا نم نارکس لقب نوچغیدل وا غامد هدیروش رونلوا |

 . هلتلاح تنکل و هم نالوا هدمکت و ا وزع هبماعم یرهوج نکل ردشلتا |
 :دنناسل هلتبسن یاب ( فضل 9 هتان فة ىا یافهب لاق ردت رابع ندشافل وا ادا هلتقالط و تحاصف |
 1 DFE Rs ۶ رخ یا - وان لجو لاق روند همدآ نالوا

 ۶ و هللاایشم هدر كج هد هللا ءاشام الثم هکر دهدنتفل كن راب ع ناو ریش ناخن یک یتیدلوا هدننغلا

 ۳ یاخ و كمال حلا  یهتنراری دمی هدنرب یعگالثمراردنا لادنا هم ییهددشم یاب هک دنا شه هعاضق
 قدا «یاح وهلاخ د دشن( خاللا لنتنم ةرذق یاةنةأمعا لا رون دهن وتاخهدول آو راد رم هلیصف كنم ددشم |

 ۱ قباضلا ۳۳۳ یا حال داو ناف روید هنءرد قلتچ قلیروق شلراص هنر یر و شعثقیص یراضتا ردتفل

 ؟رول وا ذوخ امندنآهلباریبک قاقتشا ردلمفاهکندنسهک ینا هلیفینخت كندمجم یاخو بشتوم رصتناربثک ینمی 0
 یرلکذلیا تیاور كنب رات رضح سابع نیا هدنننض یسهصق مالسلا هيلع لیعاعما ردهنتسانعم ج وعم و یرکا |
 لیعاعما ثیدحیف و ةيامللا یف لاق ردشدح وبشا ئدا رم كفل قم رد ورم هد هلتاغل حب وانانل وا رک ذ هدنلیدج |

 لاج وعم یا فیفا الوهلیق و قیاضتمرجمحا و رجشلاب فتلمقیض یا خالذثموب یداولا و رجاه |
 اما لقب وند هبشنالوا بوعدنزوروبس ( خون )ملا اب
 هتل لاق ردهنسانعم قمردشالوب هنسن راده هلبنوکس كناطو یصق كمال ( طلا إل ردیدآ هلمق رب هلی
 رذقلق هدول یونعم هکردهنسانعم كلا دانسا و ورع هعرکو "شرب همدآرب و هث ولاذا ثلاثلا بابلا نم اخل اذکپ
 2 هجرادقم رب و ردلمعتسم هدءرز وا مولعم ءان هروک هناي كحراش + هبیمر اذا لوهحلا ىلع رشب خعل لاق |

 ی هکرادقم قج هشالوب هلا ای وکر ونلوا قالطا هب هنسن |
 ۵ لص كمال ( هل )اربي ىاربخ نمانسعل تعج” لوقت و هنم ليلق یا باصسلانم عطل ءاجسلا ىف لقب

 و فتک طلا )رولکت اضل یعجب كن خطا روند همدا آ قجاو نو هدننزونیکس ( طلا ) و هدننزو |

 دهنسانعم قعش رامش لک ك مال ( خام )و هدننزو هلعاف ةحاللا ) هیت 0
 1 ولي هغال لاش ردهنسانعم قمردشراق هل وکس كواوو ىح كمال( خوللا ) همطالاذا اخال و ةحالم هال
 رخ شلو غو و طلتخا یا خاتلاف هخال لاق ردهنسانعم قعشراق هدننزو لاعتفا ( خاسلالا ) هطلخ ادا اخول

 لش را هج هلب ۱۳ اقا روا دارا A ردهنسانعم قفل هبام
 نه EE 2(ا ب ےملا لصف زن یدنل وا لادا هبا وا و ملت ر واخ 4 هربنک نون د هنا

 او هعض وم نم هعنا اذا لوالا و ثلاثلا بابلا نم اه *یشلا جم لاق رد هنسانعم قمراقیچ بوکج

 1 ردهنسانعم قمروا و هعطق ادا"یشلا جم لاقب ردهنسانعم كيكو اهعاع ادا ها محم لاق رد هنسانعم

 را اذا *یشلا خم لاق زدهنسانعم للسک و یوتلاانا هی لاق نود اسان كالا داعبا و هرض اذا یم

 ب ب اهبنذ تز اذا ضالایف ةدارطا ت” لا ردهنسانعم ام یک یتفیرروق نوا قلطروم هکرکچو
 "یشلاف لاق ردهنسانعمقل وا راوتساو تباثهدلحرب وهب یعراذا حلس ز 2 لاق رد هنسانعم كللئدح هللاهسا وا
 ن د وخ ان ندخ ومیظفل خاتما نکل بول وا ماوس رم یس هلک هخاتماکه دنبقع ل وا یانعم هد هضسف ضعب وخ هراذا |

 والوقف نالوا كرهجياو روند هکنکد هدننزو هنیکس ( لا ل ردرهاظ یقیدلوا عالم ه هدامو هلغل وا لاعتفا

 ؛دوع لاقب روند هنسهتسارک جافا قشموب و نوز وا هدننز و نیکس ( جا رونید هب هق وط و هنساب وص
 0 ۱۹ روند هکیلیا نالوا هدکیک هد دشت كن هتم یاخ و یعط كيم ( لا نیل لیوط یا

 . 0 قالطا هه عماج یتهایسو ضاب كزوک و  هنسانعم غامد رونل وا قالطا هب بو
 أ هوم لاق هدننزو هبنع زولک هضم و هرس كم و یر ضع كئيشره خو

 ۱۳۳ دارت ها ها لر انو یکل:روتلوا يا هفتم ققمو ی ک كيلا خو هصلاخ یا |

 1 | ندکیکهدنز زوده از جا ومدن و زولاسفا (خاضمالا) ومدننز ۳ زول مفت( نخ ۱ ومدننز و لیعفت( ها (



 هکهتن رولکه نسانعم ط وغت مک ارز یدید یدلیا ط وغت یی ن ۲ مک ی نوب قحا مدلیب یتغیدل وا خاکی نعپ هب ےک 39

 ذخالل لاتحا اذا لحرا 2 لاش رد هنسانعم كمزود هلیح هدننعض كليا ذخا ییەنسنرب ندمدآ رب و هلثق اذا هک 3

 ِ یسهتخت کیا و رول وا ضراع فام ر لاح زد هستغاط ینیرا هتسارکش كن آهسکرب ردولتهارکر ادقمرب یمط نکل 9

 هدنسهکلوا سراف امدقم هکردل وقنمو *رایدل وا بایافش بویلیا لوانت ندن آو یدل وا یو هلیلو ان هڪل نان وا "

 رلت وا و طلتخا اذارعالا حلا لاقب ردهنسانعم قل وا شرومشراق هنسنربمدننز ولاعتفا ( خال الا ) هالطاذا | ۳

 عین <

A Iست  

 لاهسا و ریکتاذا ثلاثلا بابلا نم اضک هفناب نمک لاقب ردهنسانعم كلعا توخن ورک هلی وکس كی و یصتق كفاک
 مالا کل اب ردهنسانعم قم وقبل آ نآ بوکج یک د سراف و هحساذا هی هک لاق رد هنسانعمللهتسب هرز وا

 هکر رد ځد نرم ردیزعم یسراف هماک خاک بشا ردیعسا قیناق عب مادا عونرب هدننز ورجاه ( عاکلا ) هک اذا

 | نوجما مضه و هیهشت یماعط بود وا بیترت یک هناخرات نددوس و نوا و یادغب و ندرلتابن نوک انوک هدفلس ۱
 | هلغل وا هدنماقم كنا راوللثم راپ واهو یس هل وقم هط الض وروطارط ویشرت هدرافرط و الاحیدبا راردنا ل وانت هج رار

 یشرت هن را هرفص رای ود الاج ردج ورشم الصفمهدنس هچجرت نينمؤملا دف ندهسبطتادرفم رونل واقالطا هدهران وب

 خاک لا ربخ هب یودب ر هکر دل وقنمیتح * راردبا لوانت هدنرلقلا راكع بوروتک یش رب زسداد هلوقلوا هدنماقم |
 مکی اف خاک هنا تفعدق یود هلراعد خاک نا هدکدلیالاؤسو د اذهام یدبا شع روک یځاک امدتم راد روتک

۱ 

 اکو خاک, هبیبارعا ر هنیو یدلیا مهف كعد سجن ذوخأم ندخمک یظفل خاک یود سپ یدلیا رکذد
 | یردامو ردب نعي بج ااغ نام رکن اوا هدن راک دند رولیاب نددوسهلا یادغب هدرلن | یدلیالا وسودرا راس ندنی و

 باه( خاک ) ردعا هنسانعم مظعتو رک هدننزو بارط ( خامکلا)یدد ردفلخان یم ودنک اما بیجنو مرگ
 | هلا ناحزراردهدنتلابا م ور ضرا هروب نم هدب زسفلا ردك لوق یلع رددآ هدلبرر هدنسهکلوا مور هدننزو
 |( خاکلا )و هلیعض كف( خوکلا )یدنلوارکد هکردیفدا مو هدننز وخاقا ( خاک الا ) ردهلحرمرب یرانیام
 | یسهشاطناکرتو درک زال وا یبسهریمهجاب هکر ونبد هن روا هعاچهدنز رط روایتسواندقل زاس كر ايل وار چوک

 هدنن زو دبنع رولک هخوکو هل سسک كفاک زولک ناضک و رولک ناخوک و خاوک | یعجج راردبا ریبعت غوه|
 | ثلاثلا بابلا نما هنهل لا ردهنمانعم قمروا هلنوکس كنابو ىج كمال ( جلا ) ج ماللا لصف ]9 1
 | لاق ردهسانعم كلی لتق و هذخا اذا هنم *یملا عجل لاقب رد هنسانمم كل ذخا یبهنسر نددسک رب و همش دا |

 رول واذذل وهیبش هنامرخ ن وه هکر دیدآ حظع رش رپ لاھ € حلا ) هقشاذا هل لاق ردهنسانعم ككا ۱

 اینا هکردل وقنم ندیمرضح لقاب وبا *رول وا هتخن رب هراپکی هسنل وا لصو و عض هنر یرب بولیروتک هارار |
 رکد هل رالیا کتشا ه یهلا هاکرد هلغل وا ضراع ثكلکروج هن راب د كن راشید كناشیذ ربمتمب رب ندلیارسآ خب ۳

 الاحرو نم رش یدل وا لئاز یتیم" یلاعت هنذاب بونل وا لقن هن رایدرصم هدعب یدبا ولت یمط بودا تئن
 ولتا كب دسجهدننزودوعق ( خوبللا) ردرهتشم هلیعما حا ورول وا هدنلکش یحاغآ رانچ ردق وچ كب هدرمصم دیعص |
 ه یشکن الوا ملم ید وجو هدننزوریما ( بلا ) هم زك اذا اخوبل هدسج محل لاق رد هنسانعم قلوا زوم" ]

 كبوک هدننزو هنیفس ( ةا ) روند هنوناخ هی هدننزو هیبارغ ( ةيحابللا ) ےل یا حل لجر لاقب روید |
 لاب بیطتاذا لجرا عجلت لاق ردهنسانعم كفلبتط هلیکسم كیوکهدننزو لعفت ( جلتا ) روند هتکبم :

 ۱ 4 حالا ) ه راض و همطال اذا اخابل هال لاقب ردهنسانعم قعشر وا هنی رب یرب هلبا راعش هدننزو باتک € خابلا ) ق
 مطل اذا ثلاثلا بابلا نم ال ؛یشلاب هل لاق ردهنسانعم قمردشالوب هلنوکس كن هیقوف یانو یصق كمال

 لاه زیبای قمربص هراب هراب ینیرایرد بوک و د هلا یچماق یمدآ رب و هقشاذا هه لاق ردهنسانعم قمراب و

 لاقب ردهنسسانعم قعثالوب هکردیف دارعوهدننز و خیطلت ( حالا ) هرشقو هدلج قشو هلحصم اذا طوسااب ده ۱

 رون ده هسکجآهدننز و ناشطع ( نالا )لرون د ه هیهادو تفآ هدننزوهحرف < ها ر عطلت اذا "یشلاب حات

 كلتوسولماما و سالا بوی وس تسرد و تسار یزوسرب هلید دشت كناخ و یصف كمال ( ما ) هنسانعم عیاج

 لاش رد هنسانعمقا وا قوچ یثاب لزوک و امحتتس اسبتلم ه ءاحاذال والا بابلا نم ان همالک یف  لاق ردهنسانعم ق
 | لاقید هنسانعم كطا عابنا و همطل اذا انالف جل لاقت ردهنسانعم قمروا رام همدآ رب و اهعمد ك | اذا هني تلخ |

 هاصتتسا و رک اذاربلنا "طلا ردهنسانعقمردشا را یتسهت وا ب وردش ر وص یک یکرک یربخرب و هعب اذا لبا ی
 بیطلاپانالف لاق رد هنسانعمكمروسبیطو هیفلاماذارفط ای ل لاق رد هنسانعمفک یرک |نکیارازاق یر ر و

 | قالطا هشوخرس نیک هدننزو رطضم ( حالا ) فللااذا بشعلا ما لاقب رد هنسانعم قعشراص هنر یر

 هه ماللا لصف اس



 ہک فاکلالصف =

 رخ هکر دیچما ماعط عور لحوصخ هارعا هدننزاو هلیفسم ( ةفقلا  دمرععسم یا ةف رب

 ردهنتسانعم كلک 4هکود بوينس وک كنا هل رسک كنهزمش 6 خافقالا ) رونا وا بیرت هلبغاب |

 | دافسلا تدارا اذا ةّبذلا تخفق لاق ردهنسانعم قمزو هکک رادروف یشید كلذک تمرحضسا اذا ةرقبل ۱

 افاق ( لا لو هدننزو حلس (نلقلا )روند هنوناخ مادنا شوخ لزوکۍ عروق ولط هنتا هدننزو بارغ |
 یهنسن یروفر هر اذا ثلاثلا بابلانم االق و افق ريعبلا علق لاقت رد هنسانعم كم هرکو ک هود تاکرا

 ردن وک یتنهلوقم تابلو رش و سباب یلع اسباب برض اذا لجراا لاق ردهنسانعم قمروا هئیش یروق رخآ

 ۳ وند هود شرمما و روني داكا وق قو اهفلق ال جت زلف قاشس رد هسانعمیمااقنج بوی
i iT op Be S|4 رضأاذا طوسلاب الف حلق لاقب رد ةنسانعم قمروا  

 یسا | خالقو ردیدآحوضومر هدنم هدنازو باغ( خالف دتش نا اذا تبتلا ملق لاق رد هنسانعم تاعشکپ تان و

 ق ده نزح ی خالقو زد عاش رب تلذک دز نت خالقو ردندنسهلبقربنعلاون ردرعاشرب "یرینعلا خالق

 خالق لوا ارب ز رداکد جک یدانسا ه یدعس خالق یت یکیدلبا داهشتشا یرهوج ردرعاشرب

 ماست یتح ماسال تعسقا ٭ اقم یا یف خالقلا انا * ردقج هلواوت تدب یکیدلیا دارا كن رهوج
 خد ( ع عت ) ردیدج كخالق باج و + الملا دوقا ریثانخ وا + الج ن بانج ن خالقلا اا * ردو ی

 و تو ورک هل سسکكنءزمه(خاقالالراردا دار هدماکنه یرلکذکج ه یشید نم وډ ترا ردندنا وصا

 قهروت وا یکیشورون وا لرل هسک روکتمو مظعتمو م مش وریکتادا هفناب لجرلا تا لاقب ردهنسانعم قم وط هاوه
 رون ,هیهاد و تفآ ولتذش و ردیدآ تابار هدننز وسعت اب را زا لاق رد هنسانعم
 9 اتو دساف هلسیس ضرحرب یس رجا كنهسکرب هدننزو خوف ( خوقلا ) ردزااج هدلسبک فا دانم

as1 خاق ةلبل لاق روت ده هک ا اا رهادنمدیش ادا اخوق هفوج خاق لاق  

E E A Ra oوق وا هلیصت كفاك ( جا )و هليددشن  
 ف فک( کیک طغ اذا یتاثلا بالا نم اح ایکو و اشک همون یف مانلا رک لا ردهنسانعم قمادلرخ

 هنسنرپ و ندکع هنسنرب یم قجوج ردندناوصاو و ردتغل هل ران وتو هیتر نوکیا رخ وا
 اوا ا اوا بدا همو دیایناق لاق رنو ظلت نوعا مو جز ندظثالو هتیش راد ما

 امآ بوح هلاک ز نیسح د وخاب نسح ترضح ینعب کک مالسا هيلع یا هل لاقف ةقدصلارمت نم ۱
 « هن راقدلواهرشندناقدص لا وما تد لها هدک دن ادا م لک ابولآیتس هنادرب ند رلام رخ نالوا بولحم |

 رو ادبک ات یررکت كنوب و یدلیا منمورجز ود قارب هن رب هللا لکا نیتص یراترضح مالسلا هیلع
 ۱ دن لح ر ہد دادغب هلن وکس كنا رو یھ كن اک( خرک رول وا رما لمف میس اهکرد رعمیمحا لوق ىلع

 رک )رده رقرب رونلواریبعت همماسالاح واری دک رر كن هل« ىاح

 ردن داروا ی رک اما ردهدننبمرو زرهش هل | نیقناخ هکر د ه رق رب هدنب رف نیشناخ هل دشت تال دو یم كج |

 را ناتسزوخ خ رک )لرد ه رف رپ هدفارع داوس هلبصق كم( ناسیمخ رک رد هرقرب هدر نا * هرب زح |

 د فلا (یتیخرک )رد ه رق ر هدنساضق ناو رهن هلک كناب وكنيع(اتربعخ رک )را رد ی د هخ رک کر دف ورعم

 اوسو و روند هنسهراب ریصح هدننز وها"( ةخارکلا لر دیدآ هعلق رب هرز وا هی كسکو رب هدن رق لب را هلبا

 د یا خ راک و ه لاق هرونلوارببهتیب وب وص هکرونب ده هسک ندناقوسوص هل رسکنار(خ راکلاردیتفل
 ا 4« یاحوبدوخای ردعض وم ر هلیس هين رفصم (خارک )رده رقر هدنساضق تارههدننز وروبص(خ ورک )
 ۳۱۱399 دم بول آنسخیشر كناسیع رنهدقا رع هکر دیم كنسهضح وص ر هلبضف كف( ایاخرک)

e ESPليمن( ور  
 و اض شکت هتک لاقت ردهنسانعم كم د ناضشک هب هسکر لینوکس كنیش و یعق كفاك( حش ثکلا)و

 .ردنابن یراکدید یدوخن ناب هکر دیعما حالم هل يخف كی و كفاك( ةف )نکا قتل
 روند هروک ذم تابن دوب هلیصف كمال و مم و یم نا (نلمشکلا ر رازشا لا رولوا مالو ر و تی |
 اذا تاقا بابل نماضک اصل اپ هضغک لاقت رد هنسانعم قمر وا هلکنکد هلی وکسكناف ویعة كفاك( غلا

 اخ ویآ تیاغب شفاه وط هدننز و هطفت (ننمنکلا ) هضفق نعم زیفک لاش یدنل وا دو

 کلا )یوق یا یفکم دوو لجو لاقب رون د هثیشنالوا یدش و یوق هدننز ورنه( فک روید هنغایهرک ۱
0 e EE 



 سا ست
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 اوت نالوا بلاغ نوصو نږ دکي هفت ریل ندر را چ را درخ a ارش هنوکر و ۱
 | راردا ذاا ءرش ندنآ بوزا نفیروق امر هلکنا ٩ روند ها نوت 9 هسنکم (تضضفلا ل روند |

 اشنا کد یرک ج جک یہا حا یوم

neeضقت لاق زذ هنسانعم قلغآ هلندش و تعسنا و نههنا اذا اهربغ و ةح قلا تضضفتا لاق  

 لاق رد زا دانسا هب هغوق و ردلمعتسم هنسانعم كک ود یک رانآ هلدشو فنع یی وص هغوقواددش یکباذادز|
 ی عباس 3 هیچ نوا بم و دو دادا نیم اوت تص - دشنا اذا رمعبلا مانس رحصفنا لاق ردهنسانعم قلراب یک روا كنءهود و ءالانم اهفام تقفد اذا ولدلا تصفا

 رونلوا قالطا هبارشندا شوشغمو هتسکش ید وج وو یلقعو شوخ رس ینیراشهدننزو روبص (خوضفلا) | "
 ( خاقفلا ) و هلن وکس كفاقو ی كنف ( خلا هرکسی و هرمسکپ یا هب راش محض ناک اذا خوضف بارش لاق ق

 تابلانم اخاقف و اسقف هتف لا ندفتسانس قوزا هب هنس شون یجا اقلطم دوخاب هشاب هصاخ هدنز و ب

 بابلا نماحف ف لاق اد کنارم را کا ییشر هکر هنسانعمعلسهدننزو لس ( زلف )هب رض اذا تل ۱

 حرصت هنسانعم قش هدحابصم نکل ردشماللا رکذ قرل وا ردصم یتظفل علس فا وم هچرک + هعلس اذا یناثلا

 روا وا هنسانعم قم روا هلایا د وجاب هلا لا دن رد كن هسکرب هلغل وا م وس رم هدننا ونع هعسک هد هک ضعب و ردشطنآ 1

 مالا علف لاقب رددنسانعم قلق نایع و محض "او یبهنسن روتسم و مپمرب عفو ردم وق رم هدنژک | یلوا هه نکل ب

 هنشاطرب كاننمرکد وص لوق یلع ردنرابع ندشاط یکیا هکروند هنمرکد هدننزو لقیص ( علیا ) هیوا اذا
 داف لاق ردهنسانعم قمروا ( فتا ) روند هنشاط تلآ كنمرکد ةصاخ و روند نايف هنسیکیا هکروند ۱

 e اف دف لاق ردهنسانعم كلا هبلغو رهف هل وكس كنون و یصق كناف ( فلا ) هب رض اذا اه ےل
 نزىسقمتانق کک یدوعتو كنهسکر و هللذ اذا انالف جا لاق رد هنسانعم كل ریتحت و لیلذت و هرهق اذا تلاتلا

 هدننزو لیعفت ( جلا ) ءامداالو قشربغ نم هتتفاذا هرظع حق لاق ردهنسانعم كلیا درخ نب زسشراپو ۳

 دمدآ تسد رز و بلاف لوش هدننز ورم( حلا )دخن نعم نفت رق لاق ر ردفدا مهد رال وا یانعم یکیا هلا حف ۰

 ( زنه ) هلوا ردنا تسدش سن ید راز وک ینیراشاب هدناق وا کا بود لیلذ هلا هبلغ و رهق ینسادعا امد هکر وی

 بولیرو هدننزو هجرحد هل هل نیش ( ةحشنفلا ل روند همدا نالوا نو زو فیعض و كشوک هدننزوریمآ ز

Eسالانء حلق لا ردهنسانعم كل ورک ندص وصخ رب , و ایعا اذا لجرلا علف لا ردهنسانعم قلوا هدنامورف  

9 

eلوبلادنع هبلجر نيب ۳ جلف لا ردهنسانعم كمرک یتیرلهچاب نكر دا لوو هنعرخأت اذآ  

rهمدآ ل وپلس لوش هلبس هب لعاف مسا ( عحشفغل ) خاشو رک اذا لجرلا شف لاق رد هنسانعم قل وا رابتخا وریپ و  
 لاش ردهنسانعم قمرآ جی لوح هدننز و ج رحدن ( الف ژ هلوا رولیعب بوالفو وا امد کروند

 كسا لی هلتاخ ( ناخ وفلا إل ردیلع كلجررب هل كنيش و كناف حلق املج ر نیب تدعاب اذاةأرملا مش

 كفللب و توص اھل ناکاذا وا تعطس اذا اناخوف خ وفت مربا تخاف لاق ردهنسانعم كما هر هم لوق لا ۱

 ردفدا مع هدا یانعم هلبا ناخ وف هاب رسک كنهزمه (ذخافالا )ع. ر هنمتجرخ اذا لج رلا خاف لاقي رد هنساتعم |

 نما دربا یا ةريظلا ن نم انع فأ لوقت ردلمعتسم هنسانعم كمردنلن رس ییاوه و خاف نعم لجرلا خاف لاقت
 روند هغلالو هاش و روند هغانچ كچ وک نانل وا ریبعت هرکسا هکر وند هب هج رکس هلی وکس كناب و یصقكناف

 روند هنسل وا قشمراص ه رب یی بولاغوچ كرات وا تابناا ةف ورود هت روسو تا8

 (ناضفا )و هدننزو جش ( زی ) هفافتلا و هتک یا تاسلا ةف یتتبحا لوقتو هتدش یارطادصف نتذآ لوقت

 بولچاص ف و خ وف ی اناحف و اف ج جم را تخاف لاقن یدنل وا رکذ هکر دهنسانعم ناخ وف هلاک

 . وی قلوا ناهشبو فمأتن هل سسك تكنهزمش ( ةخافالا ر رشا اذا "یثلا خاف لاق ردهنسانعم قلاط |

 هنعدص اذا نالف نم خافا لاقت رد هنس انعم كمر وج ز زو تودنا ضا عا و هدب ق طقس اذا لج را خافا لاق

 لجراخافا لاقن رد هنسانعم كلثدح هجربار هلا هطرض هلوق ی كل یخدوب یکم روک مي وا و و ضرعایآ

 لاقف هاصعا صمب هعبناف ةجاح درب جرخ ها ل ثيدلا فو ةيابنلاف لاق جم را حج ورخعم ثدحا وا طرض اذا

 لکذ راح هلغلوا فلاخم هادآ قمروط هدن رق مدآ ندا لوب سپ ةلئاب سفن یا چ جفت ةلئاب لک ناف نع مت

 ,هکر د هنسانعم ق هدننزو بانک( خافتلا )و هلبنوکس كنار ی كفا نا ) و
 لاق رونل وا ریبعت شی“ هکود هکروند هکنا نالوا بلاط هککرا هلکینس وکه دننزاو ه رج (ةخلا )ىدنل وا 3 ۱

 هی فاقلا لصف زب



 ید ذی یا ةيخاضرفو ةخاضرف ةر ا لاق روند هنوتاخ نالوا هلو یر هلباهددشمیاب

  هلراف ( زشرفلا ) فیعض یا حرفم لجر لاقب روند ه هک ناوتانو فیعض هدننزو دهرمسم
 رع اهون یرلقاریب لرو نم تاب هلغل وا هنسانعم حانطا ضیرع نمرپ و روند هنتوا زوم هکر دب رعم یسراف
 ر رک + رکصندکدل وکو ده نکود هدنمرخ هک وند هراکع یادغب خترفو رایدلیا قالطا ىنا

 اجرا رف لاق ردهنسانعم قوا و نکیا شکر س هدننزوهجرحد (فخترفلا) رد هخفرف یدرفم رد راپاص هدرخ
 رفلام رف لاش ردهنسانعم قلو مارآو نوک هرکصندقدچاق بوکر وا ناویحو ةبوعص دعب نال اذا سرفلا و

 باس درد لاق ردهنسانعم وو ) (ح لار رافتا دعب ا اذا

 لاق رددتسانمم كلنا حرط نا هنسنر و لهج اذا “ی لا حف لاقب رد هنسانعم لهج كماطب و فعض اذا

 2 وقم دهعو یآرو دقعو هدسفا اذا هأر حح لاقب ردهنسانعم كلا داسفا یرببدت و یأرو هحرط اذا هحف

 و حلق ردات انس نقاط بورآ ندنر یر و هضقن اذا یآرلاو عسل ح دف لا ردهنسانعم قمزو

 | و كن وم * ردردصلاب هیعس روند هرمدآ نالوا ندسبلا فیعض كلذك لقعلا فيعض حف و هقرف اذا

 تج اح نالوا یدوصتم یتعی بویلوا خاص هنتحلصم و صوصخ یدنکو ردهنسانعم وا واو یهدنلوف
 :رفظ هن دارم ندنفیدتوط هلغلنادان دوخاب هللا لساکت بويل وا مزاع و كلاس هلبلوب هنلیصحت قیرطو
 هد یتیلصافم كناضعا فو هال مصبال و هتجاح رفظبال ناک ادا حف لجر لاق روش هده هسک

 +« هعض ومنع لصفلا لازا اذا روزلا بابلانم اسف هد حف لاق ردهنسانعم قمراقیچ بورا ندنرب
 ۱7 رداحات یلوق رد هنسانعم كما هلا زا ید كنيل وقنا و ردلهعتسم هداضعا اقلطم ردلاثم د هروک هنا

 كا)رودنلوا قالطا هال وا فیعض یندب ثالذک هنالوا فیعض یلقع دو یک حسف هدشزو هزج

 | حسفا لاش ردهنسانعم قلزو هدام الوا دقعنم هدنزو لاعفنا (خاسف الا رد هنسانعم نف هز و |

 | جف لاقب ردهنسانعم قوا اتو دساف هنسنر هلنیتعف ( حسا ) ضقتا اذا حاکلاو عيبلاو
 ږ را ندراکیک تاو ندنآ یرد ثالذک ن درد راو !SE OTe عبا لا بابلانم

 طق و لاز اذا دلا نع E لاق زفل وا لامغتسا هدنایح یذ ردص وصخ هتیمو و رد هنسانعم

 و را ءدنزو درص عبر زج جو فعض اذا لا تح عبرا حت لاق ردهنسانعم قلوا ناوتو بای

 ردي رغ یریسفت هلا هود نالوا هدنشاب یتلآ كنیلوقنا و ردجات لوا هکروند هنکشوکهود شغوط

 د هنسانعم قمروا رام هبهرهچ لوق یلع قمروا هنشاب كنهسکرب ها لا هدننز و حسف لا هجم نیش

 وا و هلظ اذا هحشف لاق رد هنسانعم كلا رو دعفص وا دیلاب هسأر برضاذا ثلاثلا بابلا نم اه |
 بودشوک ی صافم و اضعا بت ) هيف بذک اذا بعللا ف "یبصلا حق لاق ردهنسانعم كلئوس ۱

 د توابغ ار وص هدننز وحش هلا هل مه داص (حعها) هلصافم را اذا لج رلاحشف لاق ردهنسانعم

 تر نکا لوضعر و هنع ىناغتاذا ثلاثلا بابلانم اصف هنع یو لاق ردهنسانعم كعا راهظا

 لا هات ىلع نالف صف لاق ردهنسانعم قعادلا هدهلماعم و اهخ-ف یتعع هد ۽ حصف لاقت رد هنسانعم

 طلغو نهذ مک نایلوا بیصم i RE (عیصفا) علاق

 ل اف و یر بیصم ریغ یا ةحصافو صف وج ف لج ر لاقب ردذوخ ام ندرو نم یانعمزوشد هب هک

 چم داضو یصت كنان ( حضفلا) ردنوا هغلابم ېک ه ويهو هسیغاطو ه وار ءاه یهدرلنوب و ردت اوف

 حف لاق یک نواقو شابوقابق ردندصئاصخ یر سم قسرف ید شو یجما هلیوکس
 سباب دوخاب بطر هروک هفلوم هکر دهنسانعم خدشو هرمنک اذا ثلاثلا باسبلا نم اضضف سآرا وا
 وا لامعتسا هانم قمراقح زوگڪ و هخدش ییعع يصف لاش ردهنسانعم قعافوا بوریف

 | هن ده شا هلکنو فلۇم × ردترابع ندنسمآ كد كيد كنينم هدلازنا نح ءالا حف واهأنق اذا هنیع حضف

 8 ر هقفد یا وڳ لیتغاف ءاملا صف تیر اذا # هل لاق ىلع ثیدح یفو ةيابلا ىف لاق ردشللا تراسشا |
 1 رصف مع دزحضتفا لاتش ردفدا رم هدرلانعم یکل وا یکیا لبا حف هدشنزو لاعتفا ( خاضتفالا ) یا

 | بولک یتفو قجهشلآ یسهرش نوجا بارش بولیقیص كتل ص ھل مسکح ڭكنەزەھ (خاضفالا )|

 وند هنس هريش ۳ وزوا مدشزو ریما (عیضفا) یصتعی نا ناح اذا دوم ملا لاق رد همان قاچ



 | یکیسیروای شوفو بعرو و عرف اذا لجرا خرق لا رب ان قق E ندهنسنر و بهذاذا عورا 0 ۱
 | خرف لا ردهنسانعم كل یلف نیکاو خا ا اونم و فوت ال منا عرف لاب ناچ قوا فما

 | خرفم ةرباظ لاق روند هب هطروع كلذک هشوق ناراتبچیرواب هدننز و نسح ( خرفلا )ل هخا رفا تب تشن اذا غرزلا ۱
 | ىتجەراقيجىرواب لرشوق ردناکمریس | هکر دیعج-كخ رفم هلبکق كوم (خرالا) ردصاخ فص و و و خرفمةضيب و 1

 | اذا ماجا خ رفتسا لاق رد ەن نا PFN (خا رفتسالا )یک ق ال وف و سم وکر ون دهر | 1

 | خرف لاق رد هنسانعم نقل ما یتمظع وتا ت ود رو چنو وک ندنورد هدننزوحرف (خرفلا) خارقال اهذخا | ۱

 ردا تفت ندفوخ هکر دهنسانعم قعشبایهرب یکی سیر وايش وق و نما وهعزف لازاذا عبارلا بابل نم احرف لحرا

 یلع قحا و لیعتا هکردیعما یدنزرف كيهارباترضح هدننزوروت (خ ورف) ام,قزلاذا ضرالایلا خرف لات
 | 6 ةخرفلال ردندش رذ كنآ یسهشاط مچ نال RRO f رد راردارب كنىرات رح ماسلا وانس

 خرف حرف و رد بقل ا نب رهزا ندنیثدحهدننزو ریب ز (ځرف) روند هننرغ قارزم یصی هدننزو هزج
 ح راشلا لاق»شیرف 2م رف وه لاق هنم و یکی راهک قیذع و لیذج رول وا لامتسا نوا ےظعت ردرفصم هکندنظفل .

 قحرواب ماه هتمارکین ةغلابملا هج ویلع رغص و هن ومرکیو هنومطب اوناک اذا هموف مشرف نا ۲۰

 یسرباج بم FE ران ور ی ک لکی ند هدننز و دهرسم (خدرفلا ل رونل وادار ما هدر وب نم ماعم یریبعتقح زوف و :

 | ردشمالنا رکذ انعهر ن نک ویال تک هدحاص یتو یره وج هیت نیم كا( حار رو

 ۱ دربلل ناکرطما اذا و دربلادتشا رطلا سبتحا اذا نولوم حراشلا لاق × رد هنسانهمنوکس كیکیدهنسنر ال وا حرف ۱ ۱
 زدهنسانعم شیاسآو تحارو اهعاس یا رابنلاو لسلا ۶ ۳ رف لاق رد انس تماس حو نو ۳

 كب نوا دوخاب عارذ كي یکیا نوا لوق ىلع یعشاه لیمچ وا هکردذوخأم ندانعمو و ەحاریا 2 ۸ رف هلام لاق

 ۰ جم * ردجاتح هک تحارسا ون وکس هک ندیا عطف یهرو نم ةفاسمار زرونل واقالطا ۳ رف هدف
۱ 
 لیمره هکر دن رابع ندهفاسم بعوتسم یمدآ كس ترد رک الادنع و ردمف فاتح هفاسم نانل وا ریبعت لیم هکر 1

 رد رادعم لوا لاسما نال وا به هد تنم قد رط و ردلیقرب ندنغیرب وق رطاق رعس و رد رادعم هناد تلا ندلیف یني 8

 ردهنسانعم هعس قالو هدن ز و هجر رح د دوشم رف هدحایصم و × ردشملوا فاضم هران | ۲ هل را ریمعت و دیدحت مشاه ون ۱
 رك و ماد هروک هنا كنها موم ردم وپ هرز واقل راد و ندنوب جرف نالوا ترابع ند هام 8 : ۱

  ندنوب حم رف نالوا یعسا همولعم ٌهفاسم ی

 انوا هکر دنرابع ندلیمج وا هکر دتبثم هرز وا قل وا ی رعم كنسرف ح* رف هده يس راف تادرفم میجو ردذوخ خام

 روند هفلتحا و هعلارا نال وا هدننابم هنسن يا رد دنیا هچرف حس رف و ینا رد رابع ند هفاسم مدآ كي :

 | رند هتعاسو تق ونالوآ هنر تکرحو نوکس حس 0 ۳

 لر توما سان تلا ام بصپ نا نیو گام هخنح تیدح نو یا و و بش

 یتدشو تروس كغوغوص هدننزو ماجنرحا ( خاسنرفالا) و هدننزو جرحدن (حهرفتلا ) باطلا نیر یتعی
 هضخ و 4 ER اذا حسن رفاو دریل رفت لاق ردد وخأم ندنسانعم نوکس هکر دهنسانعم قمل وا عفدنم |

 تحارو و یی فا و ملا هع رفت لاق ردهنسانعم قلو شیاشک رطاخ بول وا لئاز ردکو |

 نوه رفا و یا تڪ“ رفت لا ردهنسانعم كلك روتف هنا رحم و تدشكناج كلذک ردذوخأم ندنراانعم هجرفو

۱ 
۱ 

 ی یی

 اذا دربلا حح *رف د لا ردهنسانعم قمل وا عفدنم دش كلدر یدو هدشزو هجرحد (ةحسرفلا) ترسکنا اذا

 یا هم رفم لیوارس لاق رده رابتعا فوصوم بنات ردکعد هعیسا و هدننزو هجرح دم( رفلا) یکتا
 یدلیا نایب هراشالاب هارو فلوم یروب نم یانعم هکر دذوخأم ندم رف نالوا هنسانعم تعسو و و ةعسا و
 مارآو نوکس روند هکمگید هنسنرپ هدننزو حس رف( رفلاز) ردهنسانعم هعس قالو یادم نیش نر

 نکل * نوکس یا شرف دربل ناک سانلا رطم اذا و دریا دتشا رطلا سبتحا اذا دز وا لاق هنمو ردهنسانع

 داض ( حضرفلا ) ردلق قملوا تغل و فح رد شلطا دارا هدحمرف نالوا ا نوک ا

 نوزوا لون لج ن 2

AE E, 

(۷۰) 
۱ 

 



TENEی هر دوخاب ثلا هدننزو مت (عتفار نکا یر یا ما اننا لا : ید دوغ ام  

 ر یکی یدتا هدننلاح هح عفر هد دهشت یلصم رد هنسانعم كکوب هجکشو کدو دام انا نایطو

 . دالاةمدقمنكل +ردشل طا توکس ندن اب هج رک ف لؤم × اهاخ را و اهض عاذا ثلاثلا بابلانم اف هعباصا
 لا كکو ریکش وکه نفرط آی یراج وا عرب تب نتسکشا و تکی وساب ناتشکنارس حق هدنلصف ثلات

 دن زو لیعفت ( تفت ردذوخأم ندنسانعم لصاف تواخر نانل وا رکذ و و یدنل وا عابنا کا هلغلوا
 * غاهدنزرط تلوک قج هغاص دوس هدننزو ءارح ( اا اخ يدم طیف" ناسا حق لاق ردهنسانعم

ÇÊلوا حانجا ةن ءاخقو راغاص لاب بوروتوا هن زز وا كنآ یک هلمکسا هسک ناغاص لاب ود هاش نلرو  
 ور غرم ارز ردشفلف مسا همب بول ندنسهمزال تفص لصالا ق رد ح راش * ون هنشوق لیتو

 ا ىنا فن دو ها ولو لزان هح هتسهآ بودشوک یتیراحانج هدنتلاح لوزت هسمز

 ردبعشنم ندل وا یانعم و و ردندعامذ هکراردا قالطا فالخالا ءا ه هقان نالوا عفت مو لئام
 وف  ردعضومر هدننزو تاتک خاف )ل ردندحادم ءدنرافح نا ویح ولقنرط لاتح و ناوسن
 ندانعم نانل وا رخ هکردیعج كف و و رونل وا قالطا هنرارب قان وا و لا كن راد نالسرا |

 : راه راه بول وا باتی هلنییس كلک ندرب قار اراب كمترکسس هل رمنک كنهزمه ( خاتفالا  ردشفلق |

 هز هیشهراتنم هدننزو بیلاسا ( قالا ) رهبناو اب ايعا اذا لجرلا حقا لاقب ردهنسانعم قلشخ و

 اوا رک ذ ( ( قلا ) رولوا مواعم هدقدنل وا جارکسا و رفح هلینظ راتنم ردنا روهظ هوا ندراتنم |

 مثچ هکر ونل وا قالطا فرطلا فا هب وب نالوا رتاف یرازوک هلتپسانموب ردلعفا ندنسانعم تواخر و

 ۸ ,هدننزو رب ز ( جف ) رتافیا فرطلا حا مالغ لاش رونلوا ريبعت دولآ ناو و بود مثچوآ
 ۱۱ یسهاوفت شوق هلکنآ هکر دن رلکدخا ربع نابفو یف لبد دشت كناخو ىح ك ناف « ځلا رددآ

 ۱ لا یضر قورافلارع نب هللادبع هکر دیدآ عض ومرپ هدهکم منو رولکح وضث و برک اف رواک خاضف

 دریصف خو لاه هنف که هتسانعم لانلیکلس بویشوکیلصافمل فی زولوا ردصم و رد وفدما

 ۷۱ ENE میم

  iار هقرا و ۱

 | تخ لاقت رول وا سا و ردصم هکر د هنسانعم قمادلشف ندنغا یال كرکناو یدنلوا رک هکردهنسانعم

 | دن و اذا ان ۱

 فو س i REE OS يعل ةن راغض كتابن ثلذک

 ۱ "نالوا دورطم و لیلذ خرفو هبرسسک كناف رولکناخرفو رولکهخرفا و رولکخ ورفو لب رسک ك ناف رولک |

 وا كعامد و ردیلع تلجررب خرف و رونل وا قالطا هنیک | نالوا هرزوا كمرب و جوا بولیزایو روثل وا قالطا |
 34 هطر وع ردهنسانعم قم راتبجیرواب یتعی قل وا یحاصیرواب شوق هل رسک ك ن هزم (خارفالا )لر ون د هنف رط |

 قلوا لئاز هشیدنا و فوخ ندنوردو خ رفمیهوخ رفاهل راصاذا ةضببلاو ةرباطلا تخ رفا لاق رول وادنسم
 ؤوخ ندنورد یکیرواب هکر دهدنکبس عورلا هبلق جفا وب و بهذاذا عورلا خرفا لاقب رونل وا لامعتسا

 عو هنسننال وا هبنشم و مو كلا رطضا وكش اج نكس ىا شالا كعور خزفا لوقتو ردکعد یدلیا | ۱
 هخرف نالوا جراخ ندهضپ هنگ كساسا + هابتشا دعب نابتسا اذا مالا خ فا لاق رونل وا لاهعتسأ هنسانعم |
 هتسانعم مهرس ا ودباراربد مهتضی موقلاخرفا هدر كجه دیدلیا راهظایّرسنالوا روتسم راب غور دیدم ههدشت

  هسفنهفس ملا هکر دم نیر هرزواقلوا یت ءدساسا نکل بودی ا حمر قزل وا لوغفمینظفل نضپ فلۇم|

 ةراطلا و ةضيبلا تخرف لاقت ردهنسانعم قمراقبجیرواب یک خارفا جدو هدننز و لیعفت ( حر فتلا ) ردندنلسق |

 ۱ ۶ لقب ید وا رکذ هکهتنرونلوا لامعتما ةنسانعم » قلا لئاز هشدخ و فوخ ندنوردو تخزفا یتعع ارت

۱ 

[ 

۱ 



 بچ دل ءنلا لصف هس اوهتهت یا كلا ىلع انبمحط ج اولا لوقت رد یت وس كجا 1 1

 ردهنسانعمقل وا كشوک و عالم اضعا لصافم هلنیتصف ( قلا ) تاخر واک ت اف و رولکخ وتفو ردیسلچ ۱ ۱

 هک هوا لس
 الا )همت اذا رذقلاب ضط لاق ردهنسانعم قمردشالو سحب "و اهدسفا اذا ةباتكلا حط لاق رد دنا

 لین خاش نال وا لص وم هطایمد رددآ عضومرب هدرصم ااو روند هنوتاخ نو کر دفدا مو مدننزو ءاقجت

 | زوکو قرفت و طا لاق ردهنسانعم قل وط هژلیشاب زوک هدننزو رارجا ( خاش الا ) ردعقا و هرزوا |

 | ردهتسانعم كلبا :ت ونو زک هلن وکس كجو ىح كناط ( طلا ) لاساذا هعمد ما لاق ردهنسانعم قغ یشاب

 | ردیعما یردب كئدح مان شاه نب لع هلیصف كناط ( خارمطلا  ریکتاذا ل والا بابل نم احط لج ربا مه لاقب

 التما وهم هلکم ویا لا هلکه ك نونو كناط ( طلا ) یدنل وا رکذ هکهتن رد هللا هدح وم یاب لوق یلع |
 كم روم و مسدلا هبلق ىلع بلغو ماو مثب اذا عبارلا بابلان دم اصط لحرلا ج لاق ردهنسانعم قلوا

 و هل رسک كن هزم ( خانطالا ) و هدننزو لیعفت ( حصار نع اذا لحرا ج لاق رد هنسانعم | ۱

 (حطا) روند هسکزفع وقجاهلناکرح ( هل ) همك اذا اخانطا هطا وانت هی لا رد هنسانعم كل | 1

 دقو و قفا هلرصق كناط (یلامطلا ل ةفت اطیا لیللانم حط رم لاق روند هکولبرپ ند ەك هلی رک ك ناط
 هدلح وب هدرا هس عیج نکیا مزال قفل وا دارا مدقم ندنسهدام حط بات رت یاضتقمر هدام وب روند هراطولپ

 كناط ( خو طلا ) رددآ رت نزا توت وا كناط ( خوط از یدنل وا افتقا هرلنآ نوا

 | خوطیانالفخاط لاقب ردهنسانعم كن ا شيا هبرکر اب كوس زوسازسان وةر هب هسکرب , هنوکسكوا و ا
 ها کد هتسانس ىل وا هدول ا بوشالو هنن ج ة هدننز و مش ( جا ا لعق وا لوق نم تب !هامراذااخوط |

 االف خاطلاش رول وایدعتم هدانعمو و جاب ل طالت اذااےط طب لجرلا خاط لاق نوسل وا یونعم درک و یا

 لاق رد هنسانعم كعشر ود هشنا نه خاط لاش ردهنسانعم كفلک وی و بلبل 1

 نالفعیطت لاق ردهنسانعم قعشالو ه همرکرب دوب هدننز و لعفت ( ےطتا ) لطابلا نك هنا اذا لجراخ

 رطل اذا ان الف حط لاق رد مناجم قرا وئ هش نیکر چ وافر هدننزولیعفت ( جیطتا ل عقاب عطا

 ام وامص ء الم اذا نعسلا هح لاقب ردهنسانعم قمردلوط یک م ولط هلبا ےھ رخ ن.دوک ٹازوسو ما

 0 ( طلا هکلهاف هيلع لا ادا هیلع تا ذعلا چ لاق ردهنسانعم كلبا لاله بوصاب تنحو تاذع ی هسک رب

 هنف و هبفربخال قجایا حط لجرلاش روند همدآ قجا نالوا ضار هشیاولردر هلی وک كنایو یکق كنا

 روند ههنسن شل وا ی بدو مس( مس )دا هَحطلا نمزنالف انا لوقت روند هلالتخا و
 (ییط و نا رطب یلط یا ځا ریعپ لاق روند هه ود شا روس نارطق هن رزوا و دسافیا حجم “یش لاق

۱ 

 هکردنیبم هلا روح هو رو رم هد هبط ت اا رو ا رانچ هدننزو بنع ( ۓجظا أ

 روند هنجاغا ربحا هدنتغل اا ا 2 ظ و ردلوقنم یغبدل وا یتعص آر رد کو

 هند رول وا نک اس مم ید .دنعچ یهاکو یک یکو هریک رده نوکس دوخا باه رده یا

 یوادنهلبغارپیو هلیسودنک هکردرجت عونربهلیعص كرانيع ( زصهلا ) ی[ ةلمعلا نیعلالصف لاس یک نیت و
 نا ادات ناب , لها و رایدد ردعخعخ هلا e E راکنا یتغیدل وا هلنسع ن "ووغل ضعب رونل وآ

 لشت هفورحرفات هدننم تحاصف یناعم لها یرو نم ظفل ردطلغ نکل ردموسرم هدنناونع مع هایم دقت

 هخاسن فی رحم رکب ول وا فلاحم یدار | هلع دقن یتبع كفلوم هر را سر هدننا ونع مه ها اه نکل ردراشلیا
 ۴ هلا عرب یتقان تکرت «كنباعارب یو و رد ر شلنادنیقت هلیخفو رسکكناخویرسک كناهحارشو هل ولو |

 رببکم اخ ع ونرب هلی و ینوکس كنهبقوف یان و ین كنا( دعا ) مچ[ ءافلا لصف اک رایدلیا ذخا ندنلوق

 رارونقاط هن راقمرپ برع ناوسن ردهقلحرب ندشوک یک مناخ لوق یلع رارروچ هن راقمرپ قایاو لا هکردیعسا |
 مز نوچ دل وا هب متخام روند متاح هسرول وا یشاق رک | یک رهقلح نالک بولیاب ندهعبس نداعم هدزاج |

 عجب کر واک یعج رارونقاط هت راقمرپ شاب ناوسن راردماریبعت رکیز ینرح ریکهز کا ردف راعتم یخدهدراراید ر

  تخرسا اذا عبارلا بابل نما لجراا خلاق ردهنسانعم قل وا ضیرعو لیوط نابط و یسابالا لوق لع

 هد اکیا و هدنرازید ققلخ كنعسف هود ضمب حو اما وطیف مدقلا و ةفكلا ضيع ناکو ا تنالو اهلصافم
 یمادص فو روند ى هکلیرک | نالوا قلخ رون روک هحرک | امون هکر وند هتلا هببش هکلیرک | نالوا |

 ,یانعم روند هنالسرا نالوا كوي و یصی راهب هدننزو رجا ( عال ) رون د هنلوپ فدو هب یغنا رکچ نایلوا

1 

 ی عملا ءاضلا لصف مس

 بچ ةا هلان یعلا لصف عح

 چا الا لصف زا



 نس س
 هیچ ۵و. رج

 : EWTE ندفصنمهدنن ز وريم( حبطلا )ر ون د هنکو پکن الیکو د بودا نار وف كن هرجنت 1

 | هلاسفلتا لاقب رونل وا قالطا ه هلغوط و هج رکو فصنلا نم برض وه و طلا برشی وه لاق روند هعونرب
 ۱ ا هکرونلوا قالطا هن راهتشرف باذع هدننزو رق هلع تا شاپ "صبا ىا بطلا ین

 اواو ركع كن هنسنرب دن زو بارغو با( خابطلا ردیدرف خاط رد روم رافکو تاصع دابا

 ةو ىا خابط هل سيل و ماکحا یا خابط هلعف یفام لاقت ردهنسانعم كازوع و ردهتسانعم تّوفو روزو روند
 (عاسا) رددتفل نو" زا هر وکه ناب كحراش» نیک روند هن واقهدننز ونیکس( بطلا ) نم یا خابط هند یف 7

 ول وا قالطا هنسیسا هل وا (ذاطلا » بلاصلایا مماطلایمعا هب لاق رونل وا قالطا هباج نال واهرارگ ادندش
 رهظ لاق رونلوا قالطا هنموعس كتیسا (رطامابط) ردسقل لرضمن سابلان ام هخاط و هتسانعمهرج اه

 ee دنا هد و هبارظ (ةیخابطلا ) وهدنز و هیهارک ةيخ ابطلا إل همام یار حابط
 ay ةزتکم ةباشیا ةخابط و ةيخابطةأ را لاقت رون د هن داق یس هبحاص دشر ولقع و لز وک

 3 ۳09 واباوضزدوهخ یا راه و راهه روس نود و ین RE رلک هدننز و تدم
 ولیعفت (نحطتلا) روند هولناقول د نک واط هننا عیطو یهتنا رول وا كم د یدل ونریک هنشابیصچ وا

 عطا وهدننزو رجا( جالا )رکوع یعرتاذا ۍصلا ج لاق رد هنسانعم قل وا یحاصلاب وای بول ونامت و وشن |

 ك و عطا لجر لا روند همدا نالوا قجا نیقشاش كب یف یماکعسا و تناقم هدنفاج هدنزو هذن

 اه ییان لع هدننزوساطرق ( خاربطلا ) ردیدآ عضومرب هدهکم هلیسهینب عج ( ماطلا ) قلا مکس
 ۲ ۱ اربا بوتآ یب هنسنرپ هل د دشت كناخو یحنفكناط ( لار ) ردخارمط هلی لوق ىلع ردسقل یردبكئدحم ّ

 ۳ راح طلا دينا كما عاجب و هدعبا و هامر اذا ل والا بابلا نم اط *وشلا طلا رد هنیباصما |

 یمه لار و راران وا ېک كيلچ هلکنآ ب ودلتق وب یتفرط ر راةج وچ هکر دیسهراب هتخنرب هب رك كنم ) |
 ب ررانبوا قراتا ندنلا ه وا یرب بن وراضتبا هتکخز توترک راذاما راد کرده شم و نی رد | دا

E۳۰۰ قلیوخ د ددنز و دوس ( حو )  

 وا NE E و رونلواریبعت یدشفج هکروند هن زا وآ یرتایلح كرناوسن |
 ( علل ) رددنسانعم تلطقل وکار هدننزو طبالع ( زطانطلا ردم الجر ر و روند هنا |

 قنغاط هدننزو هلراز ( ها ) روند همدآ نالوا رصبلا فيعضو روند ه هنسف هایس كيهبس هين |
 " وضعب یلا هضعب مض و ها وساذا ؛یشلا طخ لا ردهنسانعمكقل زود هلقاصلا و مط هن رب یرب یتسا ا
 وش هدنزو هح رش ةخرطلا ) یک ههقهق رد هباکح ندنسلوک كرهد خط ج كن ےک نداهدنخ |

 ۱ یریغاب ندض وح هکرونل وا ذات هدنناب ی ارج كب وص یریغاب كضوح هک روند هقلص» هدنزرط ضوح |

 2 اخ ین ع یعب ردلیخد روبزم ظفلو رونلوا ارجا ادوخ اه هع رزم ندارواهرزوا یماضتقا بواکاک| |

 لارسکو هلعثیدح لهاردقن رهرداکد زر اج یرسکو یم كناطهدنوب وهدننزو نال (ناخرط )لر دلکد |
 قتالطا هرانآ ینعب ردیما كسر نالواناشیذو فیرش ردمتفل ناسارخ لها وو هدهسیا راردا

 - هنیطالس هکرونل وا ن نظ قمل وا ییرع»یسراف ناخرت رویم طفل هکر د جزتم» رولک هنخارط یعج
 یرلتعافش و اجر بول وا مان صح صخر هلهج و ره و )سمو فاعم ند هيا ود تاب ولطم کا قیس یتهدینتتشف

 1 رد. 1 آ ناب هن وکر کید هدنسهدام قیرطب فلومو* ردول هاب ندرازو هدنرادنع هکر وند همدآ نالوالوبتم

 هیعاج توهش یلوانت رد وراد یراکدبد احرفرقاع یکوک هکر دیرعم نخر هلبصف كناط ( نوخرطلا
 حرم ورکو تو یناب كنآ احرف رقاعو ردهربس نانل وآ ریبعت نوخرط ید هدزهاسل تابوت ردعطاق

 ا) ردقج هل وا یرلکدید زوهرط هکروند هراقلاب كچوک نالیصاب هرومالص بوئلزوط هدننز و نیکس
 رعم دابآ خرط رده رق رب هدنساضف ناحرج هلبصف كناط

 | داروماچ یکیدروتک یبوص لبس لوش هدننزو غلب( غلط ) ردیلباقم تک" او ایکمو رو کردهنسانعم قرن و

 | اق رلکجو هدرخ و هابس یرلکدید یغنلابتیاو یساهلوج وص یتعب صوع داحاحهدنآ هکر وند هب وص قنالوب
 1 | لاقب ردهنسانعم قم ردشال و یروماچ نانلوارک ذدمدآ رب دوخاب هتیشرب رول وا ردصمزلط و هیل وا نکع یسمما |

 || كل دافا بوزو یباتکو هد وس اذا *یملا غلط لاق رد هنسانعم قترارق یهنسنرب و عطا بطل اذا یا

 بت



 | خاص برج لا و یخ لبا و ءا ص ان و رلصا لټ لاق ر ون ذ افت هدنفنومزون ده هود ترا زوروا مطصاو
 لجرلا طاصت لا رد هنسانعم كمرتسوکقلغاص ةعضاوم هدننز و لعافت ( غلاصتلا )ريعبلا دلج عسب اسیا

 ةكلهءىا خولص ةتهاد لاق رونل وا قالطا ه هیهاد نال وا لاتفو كلهم هدننزو روبص ( خولصلا ) ماصتاذا

 :(خامصلا) میلضا | اذان افصا لج راا حصا لاق رد هنسانعمقماب بونازواهرزوانایهدنز ورارجحا (خافالا)
 اذه لوقتهنم و روندهدهنسدنک كغالوقوروئد هنکیلد كغالوق هدننزو فولسا (خوععالا)وهدننزوباتک |

 خاص لکو دول ونذا لک هکر د حراش» اهسفن نذالا اضبا خاعصلا و ندالاقرخوهویخوعصا و یخاعس غوبالک |
 روندخاعصهدنال وا ادیهدنسهط روع و رونل واریبعت نذاهدحوریذ نال وا لصاح هدننطب یدل وییعب راربدضویب |

 ءاملا نململق یا خاعصیدنع لوقت روند هب وص هجیزآ خاعص وردشع د دلت ءافرشلکو ضیبت ءاکس لکه دحاصص تح

 رد هنسانعمقمر وا هنخاامص كمدآرب لینوکس كی و یف لداص ( معلا ) رد دآو صر هدننزو با غ (خاعص))

 هنیع مه" لاقب رد هنسانعم قمروا هن زوکك نب رب هلقرعوب و هخاعص باصا اذا لوالا بابلا نم اخ هخه لا

 اذا ههج و شعلا تخم لاق رددنمانعم قلاح شوک دوخا قفقوط شن وک هبهرهج و هفک ع مح اھب مض اذآ ۳

 ةًأرما لاق روند هب هب وب نالوا ارطمو هزات ورت یسهدوک هدننزو هح رف ( دا هيلعاهمق ودتشاوا باس ۳
 هنسانعمهنطق روند هثیشنانل و اریعت راب قرف ونادریشمدنشابكت هبنکشا هدا زو هنابج(ةخاعصا  ةضخیا دم | ۱

 هاو ر ولوا هدنر کا كن راهم هچ هرم دص ندقدر وغوط ىع“ روو اب ا

 اداص (خالعصلا) هلبا اه ردهخ*" یدرفم راردنا رببعت یص و هع اکا راشابهکذک د وس صلاخ هرکصندن رار دا قش 1

 هدننز و طبالع (ناعصلا )رون د هنکر چقالوقور وند هنا كنکیلد قال وق هلیعض كداص (ولصلارو رک :
 یدنلوا رکد هکردیفدا مو هدننز و یناعس ( یلاعصلا و هلوا شفلبتاق یک درغوب هکروند هدوس یوق كی
 هدننزو مس هلب رسک ك داص ( حلا ) روند هنب زلف نالوا هکنا ندن راکو ک كن وا قحادب "یصنلا جامع

 ٤ ص غ لاقب ر ون د هنآ شب چ یراکو کك ن رشید یتعییخانصا هدننز و فتک( حلا )ی دنا وارکذد هکر دیفدآ مو | 0

 ط یاةیخانصلج لا روند ه هسک ول هثج یو ویریاهدننز و هبا رغ (فیخانصلا) هخانصا تجرخاذآ |
 ا یکیک نالوا هداضعا هلفیفخت ( ةخاصلا ) نردیا ةن هب وثق لاق رونید هساب ر ورکه اخف ( ځلا 2 3

 تاخاصیعج رونده هیهاد و هل وا شلاق یرتا هکروئد هیدم ند وا رام ندقفگ وطهنسنرب دوخاب نشرت 1

 هل خاصا لاق ردهنسانعم كلکد بوئوط قالوق هزوس رب هل رسک كنهزمش ( ةخاص الا ) ردخاص یسنج عج و

Eلجرالا هبف خوصت ناك اذا خا ّوص دلب لا روند هر قلفات هدننز و نامر ( خا وصلا ) هلعقسا اذا 4 دو  

 تخاس یعع لج را تخاص لاش رد هنسانعم قمت هرب یسهاوهماچقاا گرددارمودنزو غ (خوص 1 3

 ب ةا داضلا لصف ]و اض نیعلا تفط لاقب رد هنسانعم كکود شایزوکه ب د دشت كناحو ص2 داض(حضا ار بچ عملا داضلا لصف ]و 1
 كم رس وص و هدم اذا وب حق لاق ردهنسانعم كمردکو جیداز وا یک قوبجیلو و تعمد اذا ل والا بابلانم ۱

 ندنجما هلغق وص جانا جاقیط ر هنجما هکر ون د هشماقلوش هل رنک يم ( تل رصضناذاءالا 7 حضلاقب ردهنسانع | ِ

 لا سمت ارور ده وا راه و صف كل اد و یرسک لداض (خدرضلا )ر دندنبعالم قج وچ راردرفشف وص |

 یار ةع رک ةيفصیا خادرض ةلصلاه روند هنحاغا امرخنال وا سنج ىلاعو یوصتیاغب هدننز و ساطرق 1

 لوالابابلا نم اخه بیطلاب هدیسج 9 رد هنسانعم كمروس بیط هدنسهجرد ردنار طاقت هندن هدننز و | :

 لاعفنا ( خاعضفالا ) عكس تعم هند زی ۶۴ لاش ردهنسانعم ر زی ( نیما ) رطب هناك ىح هب مع او 1

 ےضنا لاق ردهنسانعم كمر وس بیط هدننزو لعفت نم ۳۳ لقب 1

 یسهرشو رون ده هقان زوعم دوخاب هن واخ زوج رک اض تتل هب زیطلت اذا ےس, مطار ا
 روند 4 هیهاد و تفآ هلمفیفص كناخ (ةخاضلا ) رددآ عض ودر مد هان خاض روند هامرخ ا 2

 هژتهج همر واق و بابک و نابرب ل رکر دهنسانعم كمر وشپ هلن وکسكناب و یف كناط( جلا )الا لصف زج |

 .(خابطنالا) رها إذا ثلاتلا ول والا بابلا نم اط لا حط لاق نوسل وا هلمتهج كمروشپ هد هرج رکو

 هنسانعم كعب ردن راع واظم ee یاطو كنهزمش ( خابطالا ) و هدننزو لاعفنا 1

 میت اذا لحرا 2۲ را ردهناسانعم كما ذاا بط هدننزو لاعتفا خابطا و جاا و طناف هنجط لاق

 ناتک (خابطلا )روند هب هرج ردتل مساهدننزوینم 0چ )رود ه هناضشآ ردناکممماهدننز و دعم( خطا ۶
 | نكزونلوا ج ٠ هدننز وبان تخم ار ین د دیک ےک قار هدنزوهباتک (ةخابطلا )روند هب ی هدننز و | ۱

A. E O NT TT O 

 سگ ءاطلا لصف س



 سگ داصلا لصف رح

 .رونل و اریبعت ث 7 سه هلی ور ینیرخاب نود هغر فص و جم وات وص یاةضص |

e ۵6۸ ir 
 وا ےک رف كراش ما يوللا قرا وک رغ قلعیف شارپ هدندالب كن رها هلطنح ودا هل اه |

 1 هکر د جزاه *ردقلموقنانلوا رکذ دارم ند هش ر وک ذم هدنعارصم + عصقتيلا ذهاب هرعج نمو» وبشا

 دنلیضف و لع یتالطا حس هدشو داتسا و ردیعارصم » هناتفان نم عون ریلا ج رب و» یردص كروب نه

 +۱ دبع ن دم ن هللا دبع و رصث نم فیطللا دبع هلیس هی هه هلدبسن یاب (نایهت9 )زدن

 یاب(فیخویلا) و هلی كننش(ةخوشلارلو داری شا رد راب وسنم هن رات رطح ینهیم س هکرد را هسک |

A heeهل صف كيش (ذخوهشاو لا  SORیاب  EEر: اوف ناسا ردراردصم هلا  

 ی عو هدنزو لبعف (عیدشنا )اش ر راص اذا ةيخوصشودخ و و ةيشویشوهخویش و اع لج زا خاش لا

 ها رب دیار واحم و قم اچ و دزجا ہل دف ےظمت دارو خاش یخ راد لاق ردهنسانعمقماحوق

 لاه ردهنسانعم كلا بیعت یب هسکرب و الجت دن هل لاق وا مش غد اذا خش لاق رد هنسانعم كلا باطخ

 ۳۱ راد 4 میلان ردهنسانعم كلغا ماد و یاوسر یعدآرب و هاع اذا هيلع
 وجا خايشا موق هنمو یدنل وارکذ کر دیعج كعش (خایشالا) اش راص اذا لج راشن لاق رد هنسانعم
 , هدناهفصا (جشلا قاتسر) تارایسلایا "یراردلایه و حراشلا لات + ردهرابس عبس دا م اهلوصا

 ل امدا هکر دب دا عضومرپ هدهن دم و ردسقل كئدحم مان هللا دبع نب بعصم هلیس هی هشت اب (ناضسش)

jeی یملواشای كنار رددآهبتعبرصرب لک ك نیش (نضشا) مالسلاهيلع یدیاهتلالوسر ت ین  

 و سو مش انا بام اس : زنا م اس لاق کی ای

 یتلا اتم فیض اتحاد يع و اص Ek ا او نالیروا هرزوا

 ORE ده دش لوش E اذا بارفلا

Eبرش ام هضم لات د 1 ازا ردهنسانعم كما ضاص ینالوت  

 ]قم + ردینبم هنفیدمایط راقالوق هنعایس یجدیالطا هب هدندش ٌهیهادو ناذالا خدت مپ حاصلاه و اهعصاف

 سام لا فا ون ده هددش وعص هل وکسكنار ویعف لداص (هخرصلا# ردشلنا تد هرزوایهح و راصتقا

 دد مش تیم 232۶ رول قاطاهناا كذوم هخرتمو لب ةخرصک ةخرص و یلکا ةلومکةلع هل

 ارح ناتسادتمو روت وا زی رنردرف زد سانت تب وند

 ردذوخأم ندرلنا عرصو خراص هلغل وا مس هللا ثیفتسم توص و ثیفم توص خارص هدساسا » رول وا

 هدننزوربما (جمرصلا آل رونل وا قالطا هسورخ خراص و
 0 هثیغتسم و ثیغم هکر دهنسانعم خراص جدو

 ۱ ۱۶ 4 اذا ا رام هخرص لافت ردهتسانعم كعثقب هدایرف ردردضم هدننزو هلعاف ( ةخراصلا )ل
 | هنشوف سواط هدننز وناتک(خارمصلا  مهت تاغا ت وص یا موقلا هخرابج تنم لو روند هنتوص هئافتسا

 | تفخهدننز وه رد (ذَص مصل۱) ردیسا خاطر هدننز و لفق ( خرمص إل نوجخیدل وا ناغرغاچرونل وا قالطا

 | لاقت روند هرغاصنالوا زقشیا الصا هدنزو لصا )4لا( ردقلوا برشمکبس و نیکع یب هکردهنسانعم قزاو
 عبارا باسبلانما دز لج را تون لاش نره ردنلص ىذخأم كن وبه هتبلا لا عسل ادج صا یا لصا لجر ۲

ِ«" ۵ . . 



 هنس هفطذ لوف یلع هندل و كناسنا و قرعلا ولصالایا ملشلاعرکل هنا لاق ردهنسانعم قع ولصا هلس وس كاال :

 نش فیس اب لش لاق ردە ام قمراب وق نتا ب ور وای هکر ۳ دف زا سم مش و روند هنجرفكنروع ۳ 1

 ی ك نیش( شل ردیمسا للا هيلع و ایل هاربا لح هدننز و رحاه (kl) 4 هره اذا لو الا بابلانم ۳ 7

 و و 7 رمش لاق رد هنسانعمقل وا دنلبو كسکوب كب هدننزو دوعق (خوعشلا) و هلنوکس كومو
 تورا لوصا نکلردمزالقلوا ندل وا باب هج رک هر وک هنن داع كفلۇم +ءاعسلا ىلا یتعب لاطوالع اذاثلاثلا بابل 2

 هلاص ندلاد هدننز و هج نا ۳ 2 (فخرعشلا )ردیاصا خا ر ةللادبع هکر د هشاط ر ندج را وخ (ةيخارعشلا]ل ردیعما یس رف كن هسک مان یرضنلا 9 ۲ ۱

 اا , بویلتررآ ینیرانکیكنامرخ هدننزو لیفت عین روند هنجاغا امرخ شفالترآ یراتکیهدنزو ماعم 1

 كنيش و یصف كم رولک ءاضحش و ما دمرولکماخ ویشم و هلبرسک ك نیش ویحآ كي روکش و هلبصت كناب و كم

 رد هنسانعم قمراب نشید یزآ یف هود مدنزودوعق ځ ورشو خرش و ولکخورشیعجب نالش یا ناخرش |

 "باش روند ه وانقولد هزات ( خراشلا ) هعضبل "قشاذالوالا

 ولنکی هکروند هنن رلجاغا هشیمیربا خورش ویدنل وارک ذ یر و مد هلبعض كنيش (خ ورمشلا) ا

 ردیعما نطب ر ( خرشون ) ردخ رش یدرفم هدکنوب سپ ةفلابل عکر ک خرش خورش مھل وقو یک نالیغم رول وا
 خابمش ( خاد رشلا) روند هراتنم شمل وا هابن و دساف بوناکو پل وس هدننز و ساطرق هل هدح وم یاب (خابرمشلا)

 یھ ك نیش (نلشلا ) اهضیرع و اھیظع یا مدقلاخادرش لجر لاق روند همدآ نالواولناو وی ینابط هدننزو

 ملش و × برجالا دلج مش یف تبع و * مهفانک | ىف شاعب نذلا بهذ + دل لو هنمو حراشلالاق روند

 ریکتاذاهفنا لح رزم لاقب 4 هلمتبسانم فنا عفر رونل وا لامعتا هن انعم كلنا ربکت خوش و ا و رددیق لثلاث باب :

 دصف نالوا دعب هلنیتصف ( آر ردشل یارک ذ هدناب مج هلفیعصت یرهوج ردیدآ نطبرب ندع هرارق نب خو

 راتخآن خاعشو فیلح نم خاعش ردنداصا هدنزو دادش ( خاعشلا ) ةديعب یا هنلاَق رونل وا قالطا هتینو

 لجر رپ هدننزوریبز ( حش )ل ردرل عاش دا دش یبا ن خاعنو رارض نب خاعشو ورعن خاعشو العلان خاعشو1
 ها هطعت و عو قهاشیا خاش لبج لاقب روند ه هنسن یلاعو كسکو ( غاشلا ) رد یکم هلا امو

 خاشو هدننز و مکر روک یعج اع هفناعفار یا خاشلجر لاق رونل واقالطا هراکدان ناتوطیراقو ین ورب ۱

 (خارعشلا) ةديعب یا خوعت ةزافم لاق رونل واقالطا ه هفاسمقاربا هدننز و روبص (جوعشلا) ردیعا لجر ر

 كغاطخارعش و هلوامزوا دوخایامرخ هدنرز وا هکروند هملاصولیوج هلم كنيش (خ ورعش الو هل رک ك نیش
 نوزوا و هجا کروند هضاب ییعی ه مرغ نالوا هدننلآ كنم تآ و روند هرادولب كسکو كيو روند هنسهبت

 هحوو و رونل واریبعترقص اکا هدیکرت هلواشمامرا و هنغاد ود ی نکل بونا ردق هنغلارا كن رکیلد نور بول وا ۱
 فوعن رشا وذ) ردشلنا طاغ هلکعد رونل واقالطا یرهوج زفل وا قالطا خارعم هنآ انال وا هرزوا

 , 97 طرخا یا مالا ةن ىلع قذعلاخ رعث لوقت ردهنسانعم قمربص مقلاص و كمك
 لا روند هنن ور ناقیچبولب رويس ی وط هف رط رب كغاط هدنز و باتک (خانشلا ) اعطف بلخ اب هڪ ۹

 نوزوا یلهدوک زانقط هدننزو ذفنق (خدنشلا ) هءالس هنعمش اذا حسن هل هيلع ز حش لاقب ردهنسانعم كما

 زب کرونیدهتفایضوماعم لوشو روند هلآ زوای ولشتآو روند هنالسرآو روند هنا وو ناف

 (خادنشلا )ر ونلوا ریبعتزایقهدیکرت ردیا بیترټ هسک نالو یتعیاضدوخاب نالکندرفسدوخای ندا انب قان وقد دج
 ه روک ذم ماعط هد رانو هلیعط كرانيش ( ځادنشلا)) و (فخدنشل او هلرسک ك نيش (خادنشلا ) و هلی كنيش
 لاش رد هنسانعم كلاس یتفایض ماعط یرلکدد خدنشهرز وار کنید و و و (نخدنشلال روند

 تاریپ هدنساهس هدننز و نوهس (نوحلا لو هلبوکسكنایو یعق ك نیش (جشلا) خدنشلا لع اذآ لج را خدش
 دوخاب ردق هرع رخآ ندنشاب رب یللا دوخاب یللا لوفیلع روند 4 یثک نالوا هدرولناس ورب نعي نالوا رهاظ

 ردینبم هاب ترواح هکه ل رسک كنيش رولکخ و بشو رولک خویش يج كش رونلوا قالطا کس ردق هناسکس

 رولکه هو هدننزو ناغیض رولکن اهو هدننز و هییص رولکه شو هدننزو همنع رولک هو رولک خایشاو |

 | تو رديعچ كن عاشم ردعچ مسا هل تای و كی” هم هروک هاب كحابصم هرواک خاشمو هک ]
 یتیدورو الیلقیرهوج هلبا وا و روند خوش البلق و هلبسک كنيش نوچلا ءا روند حدس و رونید حدس هدنرفصم |
 ییدلیا تالابمهردا و هلغل وا هدندبق تغل جاهم دوج اک ردشملا راکنا یتکیدلک ع وش هکماطا كرد ۰

 هو رونلوا قالطا هنج وز كنوتاخو ردیدآ رج 2 سو هلبااه روند هش هدنشن ۇم كنظفل عیشو رب ردنفتسمندناس



 دی لا لصف لوس

 اص اوو ااو نرالا تراص لاش زن ددنف ات ز ومایب هنن و و یراقشهن صف كالا و یدی دشت

 رز اب ڑک یا یلاعف نزو یلع اوس یره وجو روند هخوب وس هدنرغصم كنس هلک یخا وسو ةبخاوس
 یش ود هغلقات : هدنن ز و لعفت (ځ وسلا) ردطاغ یسعد ردهدننز و یلاعف هلرحف كناف یکی رایح یا وس ینعی یل وق

 زو جش ( جلا ) ردیدآ هب رق رب NEN COINS یر رد هتسانعم |

 روماچقایآد وخان قمرپ وه راذااناهس واتس جس! یشلا خاس لاقب رد هنسانعم تاب وخ وس ردزناصف (ناهسلا و

 روند زان ناب و اپندروماجهدنز و اتکاسلا )تخت امامدقا تخ سلب رد سان تکه ر قشمو یک

 .ردخ ویس يعج هنسانعم نیطلا ءان رددرفم هرزوا ینابب كناهما راسخایس هکر د یوانم ح راش + هنسانعم نیطل ةان |

 ندنسپدرشف ندا روهظ نکر ولیغاص دوس هلبن وکس كناب و یصق كنیش شا ) مچ عملا نیشلا لصف ]ی
 د نسانعم كم هی لبد دشت كن هر یاخ و یضق كانيش( حشا )بل دن هلو ص یا نیل جش تمم لوقت رده اکح

 | بخ 2 دنع تاصاذا نا حث لاق ردهنسانعم قمادرشف نکر ولیغاص دوس و لاب اذا اش “ ىصلا حش لاق

 چلو هد وبح هلیکق كنیش (عیضشا) طغاذا همون حش لا داتا را
 می دننز وهل زز( دهشصل )بیضتلاک دما اد اه هلو شر كمردک وچیدازوا

 ولو ردهباکح هکر وند هنرایدشفق و هن رايد رشاخ دغاکو حالس هحشح و هب شی عع هلوب شش لاق

 م هر ةراذا ةفانلا تکشص لا رد هنسانعم قمت وط یراقوب یتسکو ک هقان شکوچ هتشط و یکه تضخ رول وا خد

 ۹ ۳ 4 2 هسکنال 3 رردکو چیداز واىك ق وبچ یا وهدنز ER واهرد 8

 نفخ دشل ) هنسانعمقنعلا عطقمرون دهن ر جارو كنو وهلوارونافوا بولب رو هاقیص مارا لا هکر وند

 نب رم! ردد زاب زاضعب هد هلکه كانیشو رد هفلابم هکهدننز و بایطو لا وط هلع كنيش (خادشلا ) روش دهن هزات ورت
 2 | وعا رب هدننبب هعازخ هلا یصقهدنص وصخ یتیل وت كن هم رکم ۀبعک ی دنا ندب ع ماکح هدتیلهاج ردسقل "ینانکلا ورع

 ۳ و مازخ ءامد ج دلوا تعجامهموق رم هرخ الاب بولوا ید وم ینانس برح 2F AR هلفل وا

 انهزم و ردد رات ندنخداش یخ نان وا رک هکهنسانعم ید | لاطبا و مده ین هد ورد همذق تن

 ر ۱۳م داشو رود اقوا جک هزاتور (جداثلا ردیخا یدازار هد هن دم قیقع هلی |

 رول وا قالطا هکوشود نالوا مامان یتقلخ هلنیته ( خدشلا  دصقلا نع لئام یا خداش رما لا روند هئیش
 2 ( خرشلا ) ردیدآهبرقرب هدنساضق ورهو ردیعدق مسا كروباسینرهش هلبسسک كن هم لاذ ( خابذاشلا )

 انعم یتا فرح روند هنج وا ناقیچ بوموت هګ رویس كئيشرب و روند هنق عو هنلصا كثیشره هدنزو

 ۱ رک د لجرا ارش رولوا هییکسموت هکهنماج یکیا كننکت رکن زکق وا هلیس هی هل رارد قوا اخرش
 . | اعبر یا ییابش جرش هتلعف لوقت رول وا قالطا هنماکه لوا كنتلاح قلناوج خرشو هن راشاق هسک او كوا
 ق زونهو هلحت یا نالف خرش وه لاق روند هندل و كناسناو روند هن راپرولپ هود ندا دلوت هنسررهب و هل وا و

 رانا وجون یک بحاص و بعص رولوا عجب ندنظفل خراش خرشو روند هنرمت هداس شالروچ قواو شالراوص |
 E مه ی اتات دارم روند هشادشاب خرشو ردکعد



 هه
 نن وکر خآ كنآ یک لس یخدوب هلی كمال و یمض لوم (زلسنلا) ر وند هنسیرد شلوص نان واریبعتوت كالب و
 هل وا راقبج بولب وص یسب رد كنه ود یکیدلیاتباصا هکرونل وا قالطا هنتاعزو والوش (خلاسل) رونل وا قالطا |
 هل اهلناس روند هدوسا هدنن وم ردشغل وا قالطا نوچ لدل واق هنسرهب رول وایرباكب هکر ون دهنالب هايس غلاس و ۱

 هاهلاب ضس و مکرک رم لس و لا وس و ةناس دواسا لاق وةفصلا ىف ین ال یتعی خاس نادوسا و اس دوسا لاق زفلتفص
 قالطا همدآ ولهرهچ یزمرفكي و هنسانعمعلصا رونل وا قالطا همدآ نالوا لک کوا كنشاب هدننز ورچا )الا(

 تباتهدناع و دنه یتقیقح كنوب ردقوبق شل وص هکاب وک هکردبعسا ر طع هل وکر هدننزو هنیفس (نضلسلا رونلوا ۱

 ردیع ول ینه رق یراکد ید ی وبقربنع رول وا سقى دوب و رونل وب ی د هدن ما نچ زاداضعب ردب رشق ك نرالا در جش 0
 هلبا بیط رب اس و كسم كجا یراکد.دناب وروئلوا قالطا هدلوشن وط ز ونه هطلسو رار د ی د ی رص رادلاةفرقاكاو ق

 لس ورد رش ر ن وز ومو یهس یراکد د یب اغا كب و ی-اغا ن وق ر وسه دیکر ت ناب و رون د هننهدهداسن رستم وا هب و
 كي” (خالسملا) رول وای ل وص ندنغ وبق هکر ون د هن رب نابل وا یع مل رش یراکدند ثمر ندا ود یاع م ٹمرلآ 2

 ردت رابغ ندکلموکی قید راقیچ ب ویل واقهزکر هنس رپ رونل واریبعت واق کر وند هنسن رد شل وص كنالپ ةصاخ 4 ؟
 خیس ) هنسانعم باھا ارون ده یردشلزو ورونلوا قالطا هنجاغاام رخ نالوارولیکو د نکیاماخو لشي یشم زونهو 1

 ملل و عاملا دیدشیا جام مجلس لجر لاق رار تکل بولوا عام جاددش هکر وند هب یک لوشهدننز ورا
 ردطلخغ ی راهم مط ال نم هداروب هرم الیا علم »ی لا ؛ یک شاط و قاربطرون ده هنسنهزع نایل وایداد و

 مط هلسیل یا ةحالم ةخالس هبفلاق روند هفل زسداد E (ةخاللا) ردتنثم هلام هدنسهدام حجام هکهتت

 بونازواهرزوانای هدننز و را رجا (خافتسالا) روند هنس هيه كال | نالقهدکیا ی راک دریک كیا نیت (لسلا) ۱

 رددآتابنر مدنزو لیمزا (جاسالا) میطضا اذا نلسا لجراآ لسا لاق یکی رد شالوص ردهنسانعم قاب "

 صاقع رون دهنغاب كنب غآ هشیش خام وردقالوفدا مهدارو هکر دم فدا رم وهدننز وخاص هل سسک ك نیس (خاملا) 1

 هخگ لاق ردهنسانعم قموقبل | 7 نرکعشیا بوروا هنغالوف كمدآرب هلن وکس كيتو یعق كنیم( ) هنسانعم ۱

 عرزلا مچ لاق ردهنسانعم كعروک بوراب زونه ندقاربط نیک او هرتعف هخاعت تاصا اذا ثلاثلا بابلا نم اسم" و

 اذه نا لاقت ردع نهان کروند هنیه یسمزبسوک وا ندقاږپط كنیکا هلیرسک كنيس ( ص۱ الا علط أذا |

 هح وزج هدنج وا كنهشبش یغاب یرغآ كنەشیش رد ذوخأم ندخاع ناسنل وا رکد هکاب وکو خم نس عرزاآ
 قحادغب وردیفرط حرا كنکیلد قال وق هکر د هنسانعمخ ولعص هلی كنيس (خ ولما رد نبم هنت ساتم قل وای رم
 ردفدا مهدل "وا یان عم هلن اخ ولم هل مس ک كنيس( خ العسل روند هریلف هزات نالی رب وق ندن رالاد كت وا یراکد دیت وا

 | هکرونیدءدوسلوش و روند هماعط ر اس و هد وس نالوا هز و زسداد هللا هددشم یاب و یخ كنيس « نیلناعآ

 روندهنسانبم و لصا كن ەلىنىن رب هب رسک نیس ( غسل هلوا عوضوم هرچا رونچ نوا قلوادرغوب هلیعولط

 ۱ تروسكنسهض رام هقسا یاس و روند هنتینم و دک وک رشید نسلا حس و هل لصا ال یا هلال ن ِ

 خ وسر(خونسلا) ردندار وا ۍسلا رک بانی رک ادندمالعا دید 4 رق هدناسا رخ نس ورونو قالغا

 هنسار هلنیتصقف (مسا) حس ر ییععاخ ونس"یشل مس لاق ردهنسانعقل وا راوتسا و تباث هکر دیفدا رهو هدننزو

 رد هنسانعم كمك هغوچ یعاعط وریغت یا حز یتعع عبارلا بابلانم انس نهدلا خنس لاقب ردهنسانعم رفت قاز و |
 ةخانس هللاه روند هب دار نفعتمو د هتاف (ةنهسلا) و هلیحف كنيس (ذخانسلا)ژنک | اذا ماعطلا نم حس ل لاق |
 تنک(عنسآ) رول وا نفعتم هکر ون د هن ارث تغابد و ها وروندهساب ورک هخانس و ةنننم عر یا ةو

 لوق یلع ردبسسا یدج كد مان دجحا سهذ (2L) دم یا حس دلب لا ر رون دەر مخ وق وچ یسهقسهدنزو

 ( ناتهسلا ) هبلطاذا "یثلا هزم حس لاقت ردهنسانعم كتسیا هنسن هدننزو لیعفت جنس )رد هلا م#* یاحوب

 یدنل وا هجرت هرز وا یلقن ندنابعكحراش + روند ه یوق نال وایرادقییوب مدآ یکیا هلن و کس كنون ویعص كنيس |
 (خوسلا) روند همدآ ندنک هلو هدنکليسا هل وا و یدنل وا رک ذ هکردهتسانعم م رتیمهدنز و ده رمه (حنسا) نت

 معاوق تخاسلاس رد هنسانعم كل وکبوتابءهر قشمو یکقلروماج نکر روب قابا هلی وکس ك واو و یف كنيس 8 ۰

 بسراذا ءالایف *یشلا خاسلاق ردلمتسم هنسانع» كکو ج هد كیوص هنسنر و تخان نعم اخ وس خوست راما
 رونل واریبعتقل وا فسخ هکرد هنسانعم قم هنسمزرعق هلناص*(ناخوسلا)وهدنرلنزودوع(خ ووسل الو( ويلا ] |

 ره 099

 2 واو ویک كنيس )خا وښلا) هدننز و باغ (جاوتنلار زون مغل ووماچ یوچهینیز وه

 و ی ت قا اتو



 اس ین رس
 0 FEES یل 5 نوک اتم ا و اددش مان اذا لج راس لاق ت رند دنا هک و واز رافناک ادا

 یرف هنم و رد هنسانعم قلوا غ راف ندلفاشم دوب هليل وکس كناب و یصتق كنیم ( جلا )زف و نکس اذا
 1 بلا نمانحس لجج راس لاقت ردهنسانعم ددش مون مس و افا رف یا هک الب وطاح” راہنلا یف تل نا الع یلاعت

 هرم هن رز وا هدننز وربما ( بسلا ) دعا ب ادا لج را حس لاق ردهنسانعم قفلقار او اددش مان اذال والا

 كلريكا هرکصندقدنلجالح و هلباه رد ها یدرفم روند هنسهاب قوم شفلصب نوما قم وقاود ی رسا

 بولک وت لراشوف و رونل وا ریبعتلردب هدنسیکر ه شط هکر ون د هنن را هکیبس قوع شلرود نوزوا نوز وا نوجا
 وند هر قاروجیعاربط ردتغل ۳ OR لتا ( كسلا نازک ایل چمن هد ب ناموا هداوه

 3 دار وا "یطسلا بوتمب نیدقرف نددابع دابع رددآ عضومرب هده رصب هک“ و هل رسک كنيس رولک خابسیعجب

 قاروچ رب هلبرمسک كەز ( خابسالا)رونىدەئ هنسن ىسەلوقمنوص وب نکو چ هن زو كب وص ناروطقوچ هه و
 "انعم قم زاقردق هج را وهغا ربط قاروچ یعیهخاب سیر وح“ تناکاذا ضرالا تخسا لاق رد هنسانعم قمل وا
 را ج لاق رد هنسانمم قل وا نک اس یا ہدننزو لعفت ( خیس خابسلا غلب اذا ہر یف جا لا
 غو عرزهکه ن رههکر وند هضرا نال وا هریک اب وی وص و ناو ینا استو فا تاشو
 ۵ وهل كناح ینس هلک هرح غقاو هدنلوق ةرط املا ضرالاكحاحصص یلوقنا و هکر دب ض رولو ام و وشن اعیرس
 خاس و ردکعد هبیط ضراهکرد هلا هموعضیاح هسیال وا ردشلنا هچی رت هلار نال وا عالم یرارح هلکعا

 هد هرب قشمو یعاربط و تبنم و یوص هکر د هنسانعم خاص هلق كنس € حماضسا )رد دآ عضومرب هدرپنلا

 محل )یک احر رولکی خاص یعجر ون د هرب قشم و یغاریط هکر دیف دا موهدننز وءاختر هل دی دشت كناخ یار
 او رفاق حلاق رد هنسانعم كن ناعماو هفلابمهدرالع یسهلوقم رفح وریس لرد دشن :كناخ و یصق كنیم
 ۱ یو ردهنسانعم كع وک هر یفبریوق نوچ اقلط روم هکر کچ و نعمآ اذا لتوالا بابل نما

 رها خا كنیلوقنا و هلغل وا دیقم هلا ع انعم و هدحورشو هدناهمآ ا اک ترشا
 2 )رون د هرادقم نامط!ت رد یر کی ندناز وا ردلمتسم هد صو هد هيما لک هلی كانیس( عا )ردوا

 ویا ع سلا طسنا اذا ضرالا ىلع خ دسفا لاق رد هنسانعم قلیابهدن زو لاعفنا ۱

 |هارک رانش وداکا هلغل واهوا فرط رهبویغت و لو هف رط رب هدنآ هکر ون دهضرا لوش و روند ه هعساو

 قب رد هنسانعم قم وا برشم فیفخ و ناک یتهدننزو هجرحد ( ةت رسسلا إل ةلضمیا حرس ضرا لاق
 ءا هل واواد وریشماذا لج رلا ع رس لاق رد هنسانعم كع رو هتسه | هتسهآ اینا وقزرو ادا لج را

 : اي عسا وهدننزوساطرق ( خابمسلا 2 ةریهظلایف یشم اذا لج لا شمس لاقب رد هنسانعم كفک پورو هل رب |

 یب ی رسم ناکم لاش روند هرب دیعب هدننز و دهرمسم (.رسلا إل مسا و یا خابرس هوم لاش روند

 ۱ وند هبامرخ نالیدلصا هدوص نوجما قم وا هزاتو رت ینعی نالیک و د وص هن رزوا هلی كنيس( خ ودرسلا)

 هد انا را ونیلمیتعسط رد راک د قانپسا هلغ رګ هدیکر ت ر دف ورعم ەر پس ەل رسک ك نەز €( خانافسالا)

 طس لبس ینالبسو تبوط رییعبهلاسف و لیزمیرات وطر شموروف و شعاب ب ورک هنن , لوضع حس هلا

 درد كح وذم هلن وکس كمال ویک كنيس( ماسلا ) ردعفا هن راي غآ سک وکو لب و رد نم ینالضفند وضع
 ۳ .دابلندنسهق رآناسنا واهدلج طشک اذا تلاثلا ول والا بابلا نم اخلسةاشلا حلس لاقي رد هنسانعمقمراقبچ ب وزود
 هلتسا یا لیللا نم رابنلا زا لس هنمو تع زت اذا اهع رد ةأرملا تضس لاق رونل وا لامعتسا ید هدقع وص

 ماذا رهشل لس لاق رونل وا لامعتسا هنسانعمقل وا رخآ یآ مس و یدراقیج بوریصندلیلیرابن یلاعتقح
 تو لز عتسه هنس انعم كفل هزات ب ورش هن هرکصندقدلشاب دغم روق بورارص تان و هرخآ دو هاضما یا ءرهشنالف مس لا ررلهعتسم هنسانعم قل وا لصا و هنرخآ كنآ ییعب كمردشش هرخآ ییآو
 قمی یتیر كنیلعف فلوم هدارو + انس نع یرسلا ادا ةا نس لاق ۳ قمەلواق نالی و مچ#لادعب

 ۱ رد ردصل بی کر ون وا قالطا هننوک رخآ كمآ علسو ردینبمهن ريکذ و ٹینا كنظفل هیح یداریارکذمینیر و

 . | بولیزو یسیرد (خولسلا ) روند هیرد نالیدراقیچ مولط بولیزو ندحویذمو ردل وعفم ینعم دوخاب
 ۱ علسهلتبمانموب رد هنسانمم قل زاقچ بولیزوب ینیردكنەصېذ هدنن زو لاعفلا ( خالسنالا )روند هوبف شمل راقبچ

 هنسانعم قمتیچ بولیریص ند هک زدنوک و یضماذا رهشلا حسنا لاق رول وا لامعتسا هنسانعمقل وا رخ آ یآ
 ۰ 4 یرد نالیرافیچ مولط هکر دیدرفم فلس نانل وا رکذ (ةغآسلا )لس لیلا رابنا هوا ملس لا ریلمعتسم

 (كنالیو )



 هللا حس لاقب رد هنسانعم نیکست و اهففخ یا انهبست یا كنع لا حس لاقب ردذ خام ندنطق حس یآ یک ی

 روند هنجرف كنوتاخ ردناکم عسا هلبصف كناز و كم ( ةر ا ) ردلوعف یتعم هلعف ردهنسانعم هح زم هلي | "

 ei) رز )عا ادنم ءالاب خر تادا ةأر مالاقىرونىد ه یراق ناد رقشف وص ندنج رف هدنماکنهعاهچ 5

 دیعص جن رزو رول وا یعون یراص و یزمرف و ضاسی رونل واریبعت قینرز هدیکرت هکر دفورعمرج هل رسک ك ناز

 ردصمخز و هنسانعممهسلاةولغ ووند ه هفاسم یم آقوار و یکه قلعو هل نم هل وار دیک ب واقهلغماموط قانا 1

 | مدقناذا لوألا بابلا نم انافنزو اناطنز لجرلا لز لاقب ردهنسانعم كل مدقنو قبس هراشادلوب هدکع روب زا ۱ ۱

  Eز لاق رول وا نفعتم ةعتم یسهحار هک رد هنسانعم قلزو غابهلیتف كنونو كناز ( عزا ) ردد آ كناضقرب هدنتلابا 2

۱۳۳ 5 TTI ۹ NETTIE تک TPIT TEC RTE TEYE TYEE TF PREYS 

 ۳ هخز )لا ید هتمانمكم روش قاب وق: وارب ین هسک رب هاد دشت كناخ و یعقكناز( خزلا ) هقلع نه[
 قمارجص و طأتغا اذاادز خز لاق رد هنسانعم كا بضغو ظیغ ه هسک ربو ةده وف هعقوا اذا لول بابلانم |

 E هلو ځز لا ردهن انعم كم ەشیا لر ەربدکو چو بثو اذا لجر لا خز لاقى رد هنسسانعم |

 خزلاش ردهنسمانعم لا عاج و افنع اریس لبالاب راس اذا یداا خ ز لاق رد هنسانعم ك وون د|

 یناثلا بابلا نم اهخزو اغز رها خزلاق رد هنسانعم قمرادلپ یزوک ش تا چ زو خزو اهعماح اذا ةأرملا |
 كناز (ةخزلا )نو دل وا عاج لحم و عاج تل آر ون د هنو ناخ كمدآر هلیحصتف و یرمسک ك ي( ةخزملا )قر اذا |

 هدننزو هقاحص( هخاخ زا اهساج اذاةآرلاخزخزلاق ردهنسانعم كما عاج یجدوهدننز و هزاز هخزحزا 9 ۲

 ندنفلنیچلاب د وخاب ندنفاشابهکر ون دهر قحنریص هلی وکس كمال و یصقفكناز ( خر لا ) رددآ هرفرب هدنسهکل وا

 هدننز و فتک خرلا  هحزاذایناثلا بابلانم النزخ رلاپهلنز لاق هنسانعم كمتر ود هل رومد بید كغار نمر ول وا

 عبارلا بابلانمالنز لجر لا زلاقن رد هنسانعم مروع" هلنیتصف ( لزا ) روند هرب قاط و قحن ریص دو |
 یرلقاّبق هد هداب هنسانعم هفولخز ردهنسن نانل واریبعت قا رق هدنزو هرټ هلبص كناز ( ةنزلا رز نعساذا |

 یون موم هنگ دتکب ول وا ضراع هنس هق را كناسنا هک دیجسا عج ون وکر, هلنز وردقج هلو ار قحنریصیغاشاكید ]
 (ناینزلا) و هلن وکسكمال و یصقكنا ز( نان زاا إل رولاقندنکر حیلاصعت هاب ذابعلا مد [نال واالتبم رول وا طب

 | یر رب هدننزو لیعف ( ج زنا ل ردیعا مالسلاهیلع فسو ترضح ٌهبحاص هلیصف كنا ز ( اضهاز  یشلاف

 رد هنسانعم كلباربک هلی وکسكيم و ىح ك ناز ( خزلا إل هسلماذا ال ر هز لاق ردهنسانعم كلنا قحتریص نیا

 خاش یا از لبجلاه ردهنسانعم عاش كسک و كم ( خازلا )ركي اذا ثلاثا تالا نم اعز لجرلا مز لا

 | هلنیتصف( خزلا 9 و هدننزو روبص ( خومزلا )رفا ویاغاز لیک لا رونل وقالطا هکچل وا شلوچل وا ولشاب و
 | قهب هدننزو طبق هلیعط كناز ( 4 زر ةدیدش ةديعب یا خزو خ ومز ةبقع لاق روند هشقوب برصكيو قاربا ۱

 یزاغو دوخاب ندقمروط دوس هنز ان وب نک ما دوس قالغ و و یزوف هزات و ریعت ادا عبارلا بابلا نم از نهدلآ ق
 سد وا صصغ نم م عاضت رالادنع هسأر عفراذا له ز لاق ردهنسانعم قم وط یراقو یتشاب یشان ندقع روق

 | هدننزو دوعق ( خون زلا )ریفتم یا م ز نهد لاق روند هغاب شازو یسهعار هدننز و فتک جرا ) قلح

 | هدننز ولعفت ( ځلا ) عز یتعع یاثلاو ل والا بابلا نم اخونز دارقلا عز لاق یدنل وا رک ذکر د هنساتعم جوبز

 | ندنسهلک جز نالوا هدیسراف هک وک عفت اذا مالکلایف حز لاق رد هنسانعم قملاشوب یک قول وا و قلچآ هیت
 | ندقلزسوص هرزوا طارفا هدنزو هحرف ( ةخنزلا  ریکت اذا لج لا زت لا ردهنسانعمریکت ۶ رز و ردف مصتم

 | هز لبا لاقت روند هرا هود نالوا شعثپاب هنر یرب یراروک وب بولاراط یران راق و بولیکج یراقسرفپ
 فرصنمریغ و فرصنم هلبرابتعا هعش وناکم ردیدآ عضومرپ هدننز و باغ ( خا وز رلاشطع اهنوطب تقاض اذآ ق

 انا زو از لجرلاخاز لا , ردهنسانعم كل ظ و روج هلناص# ( ناز )و هدننزو ج € 2زلا رز رول وا

 (فخا زالا))یعت اداناکلا نعخاز لاق ردهنسانعم قلوا هغرالآ ندلحمیغبدلوا و لظو راجاذا یناثلا بابلا نم

 | ندنرب هدننزو لعفت ( لا هاحناذا هخازا لا رد هنسانعم كا هغرالآ ندرب یغنیدل وا هل رسک كن هزمه

 رد هنسانعم فیفضتهدننز و لیعفت ( بسا ) مچ نیسلالصف = لیزت اذا هناکم نع عزت لا ردهنسانعم ملر

 رد هنسانعم كمرود نوزوا نوزوا نوجا كمريكا ینس هلوقم كلوب و هب شفلجالحو هن نک يا ۲

 قلوا ن هک اتش ندغآو ندقع آ هلتدش یثان ندعجو رهط و هأرلا هلز زفتل یتعی هفل اذا هوحن و نطقلا حس لاقب

 اسا عا تععس حرا ثلا لاق * لا و نابرضنم نکساذا ق ورعل حس لا رول وا بلقنم هتحار رب هتسناتهآ

 لحرلا حس لاق ردهنسانعم قملوا لاخ و راق ندەلغشمو قیرلا ةغاساو قرعلامح) عهد لو |

 ب نیسلا لصف وب



 بچ دما یازنا لصف و

 رم هکر دیعما تسادرم هدننزو مظعم ( ځ رلا ) هونه و یا هوار یتح انالف او رض لاقب ردهنانعم |

e ۵4۲ رب 

 O ورى 2 لا )قیقر یا جا شم خرخر ۹ لانس وند دو ها قیویص با
 لار ( هر ) ردیدآ هبرقر هدنساطق ورمهدنزو نامتر (ناختر) حاط یا رم نارکس لاق رونل وا

 لوالابابلا نمانتر "یشلا خر لاق رد هنسانعم لفکج هلقی ی هنس هل كنار ( خ خ راال ردعضومرپ
 اا شاب هلینوکستلادو یصق كنار (خدرلا )ءم اب هج نماذا بارشلا خر لاقت رد هنسانعمقمافوص ه ورمشمو
 ار خزر هنسانم غدر روند هغچلاب ناتشپاب ولز وا هلنیتح (خ د رلا ال هخدش نعم هسآر خدرلاه ردهنسانعم

 نادا لوالا بابلا نماخ زر هخزر لاقت رد هنسانعم كمت رود هل ر ومد بید كخا رزم هلبن وکس كن هه یا زو یف

 كفل وم»* تبثاذا اخ وسر "یشلا ج” ر لاق ردهنسانعم قلوا راوتسا و تبا هدنرب هدنز ود وعق (خوس را ) راب

 1 قاز بولیکچ یوص كاوک و رددیقم هلثلا باب هدهراستاهما نکل ردمزال قلوالّوا باب هروک هنسهدعاق |
 بود ۱۳ ور كرومتو بهذف بضن و هام شناذا ريدغلا حر لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم |

 نايژلا قتلاف ضرالا ین هادنبضناذا رطلا حر لاقب ردلمعتسم هنسانعم كشر | هغاربط نال وا كانمن هک

 ردهتسانعم قلق راوتسا و تباث هدنرب یی هنسذرب هلنرمسک كتهزمه ( خاسرالا ) رد هنت ندنظفل یرث هلا |
 صف كنار جرا )حس ر ییعع الاف حص ر لاق ردیفدا مهو هدننز و خوسر (خوصرا) هتنئااذا هصم را

 لاو ثلاثلا بابلا نم احط ر یصحا محض رلاقب ردهنسانعم قغف وا بوریق یی هنسزكي هل وکس كنه داض و

 ۱ وک اتما ءاصحا ام ر لا رد هنسانعتلمرب و هبطع هجا و اهسکاذا ۱

 كا حط ر لاق ردهنسانعم كم بت راناویح ول زونب و واهب ہدلج اذا ضرالا هب عحم ر لا ردهتسانعم |

 1 ها هو لم هلفماغل وا ناقیتسا نکل بولوا دزشوک هذبنرب هکرونید هرخ لوش حا رو حاطنلاقف تذخا اذا

 1 دشاط لوش هدننزو حاتفم ( خاضرلا )ربنا نوت مهلاش هنمو ردذوخ أم ندنسانعم هلیلق ةبطع

 دهارکلا من ی هنسنرب هدنز و هلعافم ( دحصارلا ) نوجا كمرد هة ود رارریق ینکدرکچ امرخ هلکنآ
 , ۶ ناخ ردهنسانعم قمآ شاط هنر یرپواه را هاطما اتش دیز حا ر لاق ردهنسانعم

 | ندا تشن هرجا بعهدعب بول وا لصالا یمجهدنززو لاعتفا (خاضترالا )ل ةراجخ اب هامار اذا |
 ۳ هب هی ةيطع خاضترا لصا رد هنسانعم قلاچ یتناسل م٥ هدهلکت هن هد هسيا نیقناب هن ییرع ردقنره

 ررعل ایا راصمت مهمان اذا ةيمج هنکل حفتر وه لاق ردذ تا و :نعیاذعم هلغلوا هنسانعم

 وفا لانیمارت یا انح ت ارت لوقت رد هنسانعم قعشت اهدننزولعافت (حضارلالدهتجاولو ظافلا ین محال

 شیعلا روندهکلرپ رد شوخ ولتعس و( زارا )ل ردفا ر ید رفما هاظ روند ه یها ود و تافآ هلی كناف و
 ود دفمالت وا یروکذم خرهدنن زوءارج مارا ) روند هغلجافا قلتج بوط هل رسک كنار (خرلا)غفار
 ۱۳۰ روف شن تاب رخ هدنزومرسب (ةج را )و هدننزو همنع خم رلا)ل رونی دهن نوبق نالوا

 اھ رد هنسانعم كمرب وخر یج.اغاامرخ هل رسک ك ن هزه (خامرالا) یکدرص ر واک رو یکب نعرولک ر یعج |
 ول .و لذ نالاذا لجرلاغ را لاقب ردهنسانعم قمل وا مار بویشاو مدآ شک رسو خرلا ترم اذا ةللا ترا

 ذخا اذا ةبادلا تحرا لاقب ردهنسانعم قمل وا نوقلوط یرلکلیا بونل واط كي لوق ىلع یت وطزوب هغماجوق

 f و لچ را عر لاقب رد هنسانعم قلوا ر "فو تسسكب هلوکس كنون و ىح كنار ( مرا ) تقنا وا سلا ىف
 | هر لاقب رد هنسنعم كلام یناویح و ناسنا شکم هدننزو لیعفت لا )ار ونفاذا لا تابلانم |

 و لعفت (خ ورتلا ) 4 كشت ٹېشناذا هر لاق رد هنسانعم قمت وط بوشبا لبا ل لا هدننزو لعفت (عتلا )هاذ |

 1 نازو دوعف (خوبرا و هدننز وحی ( عرلا) هيف عق و اذانیطلا یف خ و رتلاقب رد هنسانعم كم ود هنغات روماچ |

 2ر ر لجرلا خار لا ردهنسانعم قلوازجاع ندقمردشواق بولیربآ یشپآ لوق یلع یغلیقلاص نيوي کن |
 زو تسس هدنن زو لیعفت ( جالا امهعض نع زج یتح هذخف نیم دعابتوا یجرسا اذا خو رو ار

۳ 

 1 رول وا هدنجما یهدنفرط بید لزون و هکروند هکیک عالم لوش یکقادرطق و ردف ورعم یوراد نانل وا ریبغت

 * عض ومر هدناسارخ هدننزو كيد ( شر ل ردهخرعا یعجج هدننزورپما روند ید رم اکا و ردکهمک ضایر |

 ۳ هلا نویخ رو راثدح به هک رات رذ و رافصلا بیبح نب مماقلا ن دیش ندنیثدحم ردهیحانرب هدرواسدن دوخا |

 |یرلکدید هنک هدننز و دوعق هللا هیقوف یان (خونزا ) چ دما یازلا لصف زاس زدنداروا ردهم

 ۳ إش اذا لول بابل نم اخوتز دارقلا غز لقب ردهنسانعم قعشبهمدآ ناشپبهنسودنک نوجما قلت آ كاجو |



 شل رس
 كلا لیلذ مو واهخاد نسف هد و دالبلا خ ود لاق ردفدارم هدا یانعم هلبا خ ود ردتغل ید جدن هلبلق ۱

 (عدلا) لظمیا ځادلیل لاق رون دهب هصک وکآ رق كییدبا خ واد یلصا (عادلا]) لدا اذا هخ ود لاقب رد هنسانعم |

 ( خذوذلا إل ج ذ زبعلا لاذلا لصف س ی کهکید و كیا ر واک دذ چ روند هنمقلاص امرخ هلب رنک تاد |
 2 ردنا تنش ندنفعض كنك تا هوق روتا ه یشکن ایلثدخ هدعاج نیح هدننز و بکو ک هلبا هم لاذ |

 توردشروص ییش ره هکر ون د ه هسک ن ال وا شتفم عید نامل (حاذخ لا رر

 هدننز و ناعم ( ناخ ذخ ذلا إل شنفم ثح اب یا یش لکن ع بقنم یا خاذخذ لجر لاش هل وا رربدشا زآ
 ترعلاقطنلا وذ یا ناخذخذ لحر لا روند همدآ ماکتم یبحاص ناب و تحاصف ولتفالط رولي زوس ف

 كجاخاع ونرب هدننزو بنه ( خالا ) و هلتیصف (غذلا ) ریدآ ه رقر ندنلاعا بلح هدننزو ے رات( عداد ) |

 رکو روند هنآ رفیآو ر وند همدآریلدو ؛یرج و کب ثذ روند هدروق هدننز و كيد ( ځلا ) رد یتا یشو

 روند هن الترص كکرا نالوا ولی وت كبو روند هنمقلاص ام رخو رددآ بکو ک لزقرب و رد هنسانعم تو و
 هدننزو لیعف ( جن ذنلا ل هدننزو هبنع زولکهذو رولک خایذا و رواکخ واذ یعج هلباه روند هګذ هنسیشید

 لاقت ردهنسانعم قلاق شو ندهویم هلقمامتوط یب یثآ امرخ یشیدو هلآذ اذا اضیذت هذ لاق ردهنسانعم لذت ]

 ردعج ندنظفل مد و و هنسانعم باتذ روند هرادروقهدننززو هعبسم ( ةخذلا ل رابالا لیقت م ادا ةللا تو
 ناکلاب خاذا لاق ردهنسانعم كلا فاوط و رود نسهر وچ كلر هل رسک ك نەز (ةخاذالا]) یکه شم وحش

 یرهوج هما E گیر او یربا هدننزوریما (حب را ) ها رلا لصف زس راد و ه فاطا اذ

 | ییلیتلا رکاز دشا طلغ هلکلیا ریسفت هلا ی رسم و مح لجر ندنکیدلیا مهو هلو یل وق لات 1

 هدنلاح عاج هکر وند هنواخ لوش هدننزو روبص ( خوب را ) دنا رونلوا لج هسا فی رحت یدیسل وا لوق

 بیلع یشفب تناکاذا خوب ر ةآرما لا را تثشن ندنواخر جزام هتوهش تّدشوب و هلو رول وا دوضب بول ۱
 اخو رتراصاذا عبارلا تابلا ن نمار ةأرملاٿ ر لا ر ردهنسانعقل وا خ ون ر نوتاخ هلنیتصف ( 2 را عامبادنع ر

 لب الا تخت ر لاقت ردهنسانعم کج تج ز بو رو هلن و تدش هدلاسموف یم هود و عامبادنع ابیلع یقغی

 جابر ةأرملا تخم ر لاق ردفدا رم هدل وا یانعم هلا ع ر هلیحصف كنار «خاب رلاإ) هیفریسلا الع دتش دتشا اذا لم راق |

 | عدا لاقت ردهنسانعم كلبا ارتشا هب راحنال وا خ و ر هل رسک كن هزه (خاب رالاژاخو رتراصاذا یناثلا بابلانم

 . هنادش و نح و فئاکناذا لم رام را لا رد هنسانعم قل وا فشکو نلاق قلموقو اخ وب ری راج یشااذا لج را
 | رذهنسانعم قفلیقلاص بویشوک هدننز و لعفت ( ملا )لا دشلا ف عق و اذا لجر لا حرا لاق رد هتسات قا

 ردیدآقلموقر هده دابهدنز و نسح ( رع) ردیدآ عضومر هدنسهکلوادحن (ار) را اذا لجر لا رت لاق 1

 | نیطلا عر لا ردهنسانعم قمل وا قی ویصهنسن یس هلوقمریخ و روماچ هدننزو د وعق هل هنقوف یان ( ځو ترا ر ۱
 | یکیدلیادصقو هن ماقا اذا ناکا مث ر لا ردهنسانعم قلوا معقم هدلحمر و قر اذا لوالا بابلا نم اخوتر نیا و ۱

 | روند ه هنس یروف هدننزو رجا ( عر الا ) فلختاذا مالا نع مر لاقت ردهنسانعم كللا فلت ندصوصخ |

  هلواروشپاب ب وراي نیرلتس وا كنسيرد كرا وطهکروند هبهنک لوشهدننز و فتك( ځرلا )ساي یا 2 رادلج لاق ر

 | دهد رلانعمیکیا هلیظفل خرت هلی وکس كنان و یحعف كنار مربا هن قزایف دلا یلعا 7 قشپناک اذان ر دارقلاق |

 | هلا همت یا (خاخ را رون د هفچلاب قیویصوول وص هکر د هنسانعم هغد نصف( دن زا )یدنل وا رک هک دف دا رم

 هکدنن ةوخ ر یا خاخر ضرا لا رونید هر كش وکی غاربطو عسا و یا خاخر شيع لاق روند هکلرد ولتعسو ۱
 | یلکسک یغاربط لوق ىلع هنسانعم هعستم ضرا روند هرب نشیککخ اخراو ردلتعم لوا رد زا

 كنس هلک خاخرو رول واریسع كم رو هدنآو ه وا روناف وا بولی ربق هدنتلا ایا هکدننکچ هلقابا هکر وش دهرب نیکشیش |

 ندنرلهرهم چ رطسخ ر ور ون د هناب هان ورت قشم و هلیعص كنا رخ رلا )ر ذی ولقم اخ رارهاظ ر ون د یحاخ رهدنعچ
 روناج كوي یرلکدبد ندکر که کردی دا شوق لوی ر خرویک هطرق و طرف روند هخحر هدنعج ردیدآ هرهمرپ ۱

 | خرو راردبا رکذ هع ةفلابمرباد هنتماطط و راردبا هباکحود رولواهدنرلقا دنهواطخ یو رروتوک ب وراق |

 | ردنداروا یروباسینلا یخ رلا دصلا دبعنب نوراهندمالعا رددآ كعبررپ ندنسبحا و عابرا كن زهش ر واست |
 هيف غلاب اذا اخاخرا یمالایف خرا لاق رد هنسانعم كلا هفل ابم هدصوصخ رپ هل رک كن هزمه ( خاخرالا )

 دريك فر ىز ىو ا اج را لاق رد هنسانعم كاك و پلس بویشوک هدننزو لاعتفا (خاخترالا )|
 هدننزو لاسلس (خارخرلالو هدننز و بغبغ (خرخراال برطضا یا هأر خرالاقب ردونماد یا ترا

 سس

 ب عملا لاذلا لصف زعم

 چ ءا رلا لصف =



 دی 2 زیرا 0 رم ندم وز یل وان ف ته وضو ااف ر مند ها رانا هم دعس و ناکم یاب ییعی

 َ ۱ هجرد نخ ندنفیدلوا هج زآ كییعسق ر اچ هل رسک كنهزمه ۵ (فخاخ الا )رد وم هرو زم عض وم لضالا ف

 عف( جا دنلا له[ لادلا لصف إ#- ةخ وللا یفلخد اکی عب لق و نخاذا بشعلا خاخا لاقت رد هنسانعم | o لادلالصف زو
 ۳ لات دانم ید جا نه ردهنسانعم ققلام وط یتسهق را بوک | كبه یاش یخ سان ب قرلواهدنتنیه عوکر

 کرت ردىدآ نوب وا رب برعلا لافطا نیب هدشزو نامر ( خابدلا ال هسأر ًاطأط و هرهظ ببق اذا: دت لجرلا

 : ةخدخدلا)هنسانعم ناخد روند هن ونت هل دی دشت كناخ و یعضو یصق ثالاد(( خدلا رد رکددیو واهدنرخ

 ایا عنمو فکو هذ اذا هخدخد لاق ردهنسانعم كما داقنمو مارو ققشاوب یناویح و ناسنا شکر هدنزو

 جا خدخد لاق ردهنسانعم كع روب قران آ قیص قیص یرام دآو هفکی ا اذک ییع خدخد لوقت رد هنسانعم

 *د لاق و ح راشلا لا * ابعااذا لحرلا خدخدلاه ر هنینانعم شل وا هام وزف بولیرو و وطمنا براق اذا
 خب

 * ویسهججرت هليسانعم كغ نوغرو هلا لج ه یدعتم نس هلک ايعا كنیل وشنا وهدنروص وب ءایعا نمر اذا ربعبلا
 د اوت هخدخدو ىشملا ف یتعب عرمما اذا لجرلا خدخد لاقب ردهنسانعم كع رو هلتعرس هخدخدو

 اجو كچ وکر هدننز و لاسلس € خادخدلا ر هفکیا ناخدلای یتعخدخد لوقت ردهنسانعم

 رحدلا ) ردیعما یردب كئدح ما شادخ ندنذبمالتكلامماما و ردىعایردارب عاش اندر ن راشب

 دهن منش ندنو ورونل وا ریبعت یکنر هوهفیک یکنر نوتترول وا قتمارف هکر وند هکنرمایسیلترودک
 (خداخدلا رو هدنز ودهده (خدخدلا إل ةردکو داوسیا خداوه و حد هنول لا ر وند خدا

 او طبالع

 دناوصا هلرسهدایز وا و (خ ودخدلو (خدخد)وریصقیاخداخد و خدخد لج ر لا روند ه یثکر ودون
 رونلپ وس هدنعق ومقموف هدن نغا ییز وس ردهدن رب كعد صوص هکر ونلوادا را هلا را زآ هدنلحم كلبا تاکسا وپا یمدآ
 | بولیزو هدننز و لرازت « خدخدتلا ) خ ودخدو خدخد اولاق هیفی همالک اودرب و لجرلااوعدشنآ | ودارااذا

 ايدا نج رکو کی شید هدنزو هجرحد (فخردلا ) ضبقنا اذا لجرلا خدخدن لا ردهنسانعم قمرترو
 ره عوکر و داسفل هتعواط اذا اهرک ذل همام تخ رد لاقن ردهنسانعم قلوا مار هنککر ا هدننض |

 تک (ندلا له رهظ طسب و هسأ اط أطاذا لج را م ردلاق رد هنسانعمكلا طسب یتسهق را بوک | یتشاب
 :زوروبص ( خولدلا لو هدننزوفتک ( زطدلا ل نعماذا عبارلا بابلا نماند لج اد لاقب رد هنسانعم
 ۲ اص ت وق ون” بونل واط ردیعج كن ادهدنز وبلا ود ( او دلا و هدننز ومکر ( حن دلا)ردرافص و

 دلا ) روند نولنادهدنهچر وند همدآ یحاصاخر او بصخ خال بصخ یا ځا ود و ځد لبا لاقیروند
 و ةأرحا لاش روند هنوتاخ نالوا لوي یصق هدننزو بارغ «خالدلا ل و هدننز و هزمه هلم كلاد

 تا u (خادلا) هخدشاذاهسأر غد لاق رد هنسانعم قم را سر زومف راد باب
 ردندآنوب وا رب صوصخم هاعا هدننز وبا ض (خامد)) درابالو زاح ال یاغادلیل لاق روند هب هک لدتعم نال وا
 زورا ار كدتسۈكلاوادەدزاو باتک (خامد

 قل وان زکتماقا هرزوا ما ود هدنس هناخیدنکمدآرب و هسآراطاط و لذو عضخاذا اند لعد لاق رد هنسانعمقلق

 یھ و بواب انو بوکوا هما تاوربس یسهلوقم زوررف و نواقو هت قماقااذا نالف عد لاقي ردهنسانعم

 الو بول وا وب ییکاتقو اهضعب حرخو اهضعب مزن اذا تحطبلا تند لات ردهنسانعم قمیچ

 وص یرغولم هن را هسک ا كرلکیک نالوا هدنراناب یکیا یرازون قالوق هلغلوا تلکوج هن ارزو كن روت

 لنا فلخ یه تلخد و املع هت ودق تفرشا اذا هارفذ تند لاق ردهنسانعم قمل وا قیناب و نیکریک |

 او شاغل یا مدملجر لاق روش ډ هت هسکننابز دینایلیوستایشف امنا د هدننز و ثدحم )عام ا)

 | ( ناحدلا ) عافترا وضافخنا هسأر یف ناک اذا دم لجر لا روند همدآ نالوا روقچ رقاچ ینعی یلسب راضت

 .  یشلا ىف لقاثت اذا اباد لج را مد لاق ردهنسسانعم كعرو هلتاقثو تجحز كر هیلکعا هلسیس كو ضآ هلناصف

 كواوو ىح تالاد ( خ ودلا ) ردیعسا لجر رب و روند ه هنسفیرعوم و یر هليهۀ كناف و تلاد ( زی ترا )لاب |

 هتناکس هلا هباغ و رهق ب وزکیرارهشو "لذاذااخ ود خود لجرلاخاد لاقت ردهنسانعمقل والیلذ و توخ هک
 | هاب یواو هدنزو لیعفت ( 2م ودنلا ) اهلها ىلع یلوتسا واهرهق اذا دالبلا خاد لاق رد هنسانعم كلغ الیتسا



 هنزو خب )ج )ةا ارادا عیش لاق ردهنسانسم قعصا یسوک ارق هصکو زسا اذا لج را

9 ini ETS a o a 

 )2 خاغاجالا ) ردیدآ یدا ور هد همابتهدننزو نک اسم ( زطاحم ) روند ه هردنالوا یلتم هلا ص عساو رنک

 هینملب ( ةيخمولنا ا روند نواخوخ هدنعچ روند همدآ زفیب و قجا هلباه (ةءاخ ولنا وهدننزوءارعع(ءاخولتا) | ۱ 7 3

 E رد هتسانعم e SA هدام نالوا یونم درم واهعماح اذا تن راج خم لاقب ردهنسسانعم |

 | ین هنسنرب و یدان و حاص اذا هيلا خلاق رد هنسانعم كلتا دن بورتیح هب هسکرب و هسفت ام تک ال را حج
 نیمی هنمظعم كابش رب و عج ج لاقاذا لج را خلاق رک یس اک ردهنتسانعم كمد ج ج وو ناتا ۱۱

 مظعمیف لخد اذا لجرلا زی لاق یکی رب عج كسانو کا لزکد رد هنسانعم كمربک هنر نالوا عت و مظع

 یخ هدننزو لزازت( بخجل دعرص اذا انالف مچ لاق اکیا یاب بوقییدآ رو ا

 ےن ۰ لاقت ردهنسانعم قمل وا یافت BONO ھت راج یخ " لاق ردهنتسانعم كلتا |

 رد هنسانعم كل ربکو رخف هی وکس كان وی كج( ایل وار کد کد ردناسکسا واض ر لک هکردیفدارعو

 هصه# ریکتمو نیب دوخ هدشنز و دادش ( خافطا  ربکت و رضفاذا ثلاثلا بابلا نم اخفج لجر ا فج لاقل

 یهرد ییوص لیس هدننزو مس ( جا ال هرخاف یا هخفاح لا ردیفدا رمو هدننزو هرخافم ( هخفاقلا ) روند

 هب رج لاق ردهنسانعم قلاچ هر وه الماذا ثلاثلا بابلا نم اج یداولا لیسلا لج لاق ردهنسانعم قمردلوط
 رد هنسانعم n وے اذا هنطب رج لاق ردهنسانعم ڭلەر بوالم رط و بورصا یهنکرو هعرصاذآ ۱

 ی هسکرب و هدم اذا ی زا لج لاقت ردهنسانعم قعاز وا بورد نیش زا واچ لا یا افکت هت راجح لاق ٠

 بارض ( خالطا ) ةعضب هم نم عطقاذا فیسلابانالف ملج لاقت رد هنسانعم كمردسک یتنارادقمرب بور وا هلمق |

 كيج (خاولطا ) رددآلجرر خالج و فازجیاخالج لیسلاق روند هن وضلیسنردلوط ین هرد هدننز و ]

 نا لا راجا لاق رد هنسانعمقلاقندنکر ح هلغل وا تسسراکیک بول وا نوب ز و فیعضند هدننز ورا رچآ

 | لصل E رد هنسانعم قمتوط ورب | ندنراناب ینیرا و زاب هدهدحص یلصم و ثعب الف هماظء تزف و فعض اذا

Ê۲ دەنا كکو چ بولیکو س دندن ءان هدنن ز و ءاقنلسا ( ءاهلج الا هیینج نع عب هب دضع جف اذا دوعاى  

 | نج لاق دهان كلبا رغفو رک هلیاوکس كيمو یحخق كيج ( نجا رو ضقت دا رادجا یتنلج لاق | ۱

 هننزو مکر رولک حج یعجبروند ه هکر کتمو نییدوخ ( خطا ) رکت ورضف اذا لوالابابلا نم اضچلج زا |
 ۱ رون د همدآول هثجیرعو ویرباهدنز وذفنق (ینج )م رخافاذا هخاح لاق ردنفدام و هدننز ومرخافم( ةا ا

 (خدنطا) هلباه رد هحنج یدرفمر ون د ه را هلهک یراوروندهثیش كسک و  ورونده هنس راس و همدانوزواكن و ۱

 بوکو سی هنسن نالکه نکو ا یوصلیس هل وکس ك وا وو یف كيج (خوا روند ه هکرکجیربا هدننزوذفق
 ( موها ) یدرپ وق بوک وس یی رارابكنه رد یتعب هفارجا علتقااذا یداولا لیسلاخاح لاق ردهنسانعم قمر وق

 لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم متین یبهسکر و خاج عع ید لا لیسلا خ وج لا رد هنسانعمخ وچ هدنز و لیعق |

 ۱ تراهنا اذا بلا تخ و لاق ردهنسانعم كکوج یسهلوقم رایو ءان هدننز و لعفت  خ وچ ) هعرصاذا هخ وج | ۱
 ۱ بورس ییامرخ هدننزو نال ( نانو ) ترحنا اذا ةحرقلا تخ وح لاق ردهنسانعم قمانیق ناق ندهرایو ۱

 هدننزویرکس (یجوج) هنسانعم هرفح رون دهر وق هلي كيج (ةخ ول هنسانع,نیرج رونی قجهدروق
 رللادبع ندم ندلوغ رددآ ه رق ر ندنلاعا طسا و ی وجو رار دنا ةيعت هاب وح کردندنساعا ءاما و یراوچ ۱
Êمیش ججا  رددززایزهدهبادمهدنوب ردیدآ عض ومر هدن رق هلابزو ردهلن و نیک یناعنصو و ردنداروآ "یناخوطا  

 (خونخا )لوق ىلع هدناز وروبص هفت ( خونخ ) انا لصف »= یدنل وارکذ هکر د هنسانعمخ وجدت زو
 هرو نه هلک هر وکه نایب هدرباصب و تروا ا ای ع "ین سد ردا هلا هج وتفم در

 ترد نالوا منا یحی و د نخر طا یم اهدینان وب زدهیمحماژک الا دنع ی دسیردا و ردهنسانعم ةدابعلا شکر دینایسس |

 ردحو و ثیش و مدآ یچوا تی كنبنایرس ین تردو ردسابلاو مضخ و یسیع و سیردا هکر دز رغب |
 رد رارتعمرناكنبرلیدنکه یضایر مولعردشغل وا قالطا همعنلاب تلثم هلغلوا عماح یی راتهج تنطلسو تمگح و تو ق

 یکیاو رربک قیشا4ب ورا ندنآ هکر ون دهب هچاب نالوا هدن راوب دكن هط وا هلن وکسل وا و و ىح كناخ (ةخ ويلا 1

 ییلدوشموفهلوا قچآ بویلوا یس وپق هته دنر زوا هکر ون د هکیل د هدنز رطوېق كچ وک ك ج هج هن ر یربهدنفلارا هناخ |
 رد خوخ یشج عجیرونیدهب لاو روند مشاة لب هکر وردیس هجاب كند هکر ونلوا قالطا هرب د هخوخور ونلواریبعت |

 رولوا ع ونعو فرصنم یس هلک خاخ ورد دآ عض ومر دن هن دم لبا هکم( خا ةضورالرونن ده هی هیهادوتفآهدننزو|

 مچ ءانا لصف ]وب



 ی ءاتلا لصف ]وی

 سم ةكثملاءاثلا لصف و

 سد ہلا لس

 نرو كن (خوبلا ) ردقجهلوا ریش یرک دید قالی دیک رولوا یراکپ ر رشت وخ و رولوا هببش

 وب ابعآ الجر غا لا رلمتس سنا هامرف بل و نکس ان اخو خوی با
 اتخا و شروش هلیعخ كناب (خ وبلا ) ریغت اذا اخووب ملا خاب لاق ردهنسانعم قملزوب تا هدننزو دوعق
 ا طا لوق د ردهنسانعم كمردن وس یشن آ هدننزو هحابا (فخابالا ) طالتخاف یا خ وب یف لات ردهناتعم

 روند هنس هصوب صوص هل د دشت كناخ و یصف كنات € لار هج ءاتلا لصف ]2 ابنأفطا یا رانلا

 د تشک اريج لبعض كنا (ةخوضلا) رونلواريبضت هام هکر وند هریخ یثک او رونل واریبعت
 ک | یریج نوجما هام هلرسک كن هزمه (خاخالا)) ج ها لول اباشاا نم ةخ ون نيعلا ج لاقي

 دننزو خادخد ( اتخلا ) ردهنسانعمتنکل كاب هپ هدنازو هلراز (ةحت ا ) نجلا " ما لاق رد هنسانعم
 راح ددشن خانلا ) نکلایا یناختخ و خاتخت لج رلاق روند همدآ یب هپ هدننز و ین ( -وانتحلا لو
 ای * تضوج هنسهدعمردذوخ ام ندربخ تخ وخ هکرون وا قالطا هب هسک نایلوایمامشا هما
 وقوالب وکس ككرااخ ویرسک لر ات ( ع جم ) ماعطلا یهتشبال یاخات ج2 الاقب رول وا اہتشا یب هماعط
 وکس كنارو یصت كن (خ لا روناوا ادا هلا شکش که دزمناسل هکردرازآ ت وص صوصخ هنممف
 لا نم اخرت ماجحا خ رتلاش ردهنسانعم قلآ ناف بوتر ندزآ ییرد هلبارتشن هرز وا تعالم هجشاوب

 زا عن لاقب ردهنسانعم كلعا تماقا هدناکمرب هدننزو دوعق هلنون ( خونتلا ) طیرشنلایف غلاب ملو هطرش اذا
 e ج7 لا رد هنسانعم خونت هدننز و لیعفت ( جلا ) ماقا اذا لّوالا بابلانم اخونت
 2 وا یه یشان ندنرلتاقا و عاقجا هلج لاب هدنراعضوم ردل وعف ند هروک ذم هدام رد هلبقرب هدننز و روبص

 دهخانا نالوا هنسانعم تماقا هن یرهوج هکر د ح راش + ردشلتا رکذ هدنس هدام خ ون یشات ندنمه و یرهوج

 لا دام اوا لاو دمخ هلکب قوچ یه لا لیفت (عنقارموفدم یمه و هلکللا ذخا
 | لاقت رد هنسانعم كلا التما ندماعط هلیرسک كنهزمه (خانتالا ) ختا اذا عبارلا بابلانم انت لجراا
 ها اذا برط | یف هات لاق رد هنسانعم كما تم واقم هنمصح هدکنج هدننز و هلعافم ( هال هما اذا |

 ام ردهنمانعكلطوکبوتاب شب ئیش كش رنگش رب یک ری قابا دوخاب قمر هلی وکس او و یصق كات
 هنسانعمقمر وا هللا اصع نیمی هلا هتم هدننز وحش ۲6۵۰ ) تشاتلدااعون وتوخ راوا مراولا “ىشلا ف عبصالا

 as دو ها ار یا

 ES راذا تلاثلا بابلایم 0 رقبا 1 میده غر نایک و و و هلخمالت وا ربا
 ۰ حل ر طلا عبا رلا بابلا نما" وثلاث لا رد هنسانعمقلوا هدولآ ب وشال و هب هنسنرب هلنیتصف ( ملل )

 2 (عیلا) و هلنوکس وا وو یه كنا (ځ وتلا )ل هتل ادا اللت هتل وقت رد هنسانعمقم ردشالو هدننزو

 تفل هد هلا هيقوف ءا هکدنن رد هنسانعمكلعوک بوت هب هنسن یکر وماچ وریجخ دوخ اب نیکشیش رب قایادوخاب قمر هدننز و

 | ی ؟تیج (رحجا) یک ما لصف زاس وخ روا مزا وف تضاخ ادا اب جش حث و اوت خوثت عبصالا تخاثلاقب
 "اهکلا مماقلا حج لاق رد هنسانعم كم ردت |نالوج هرزوا یساضتتمیرلقشآ یراقدان واراق هلی وکس كنابو

 هتث ردزا وراقلامرخ هدن | هکرونل وا قالطا هب هنکما چاقرب هلیصف كنەزم ^ (خابجالا) اهلاجا اذا ىناثلا بابلانم
 ۳۱ ) ردشلارکذ هدنتیب + خابجا نیب عابض مدشلاناب» مکل شدن ناوجرت قمار انا * وبشا ةراجمحا ةفرط

 لا ناکم نم ل وح اذا اج لجرلا حج لاق ردهنسانعم كلغالقن هر رخآ ندربرب لد دشت كناخو یصقف كيج

 ]9۴ شوخوف بویءردصق هنا ییراوزاب هدلاح یغیدل وا رن وطيراقوب بويمروت اب هرب ینراقهدهدج یلصم و
 خلا 5099 ند انعم كم شا لر ریدکو چو دیبنج نع هبدضع عت وهنطب عف راذا هتالص ف ىلصلا ر لاقیرد هنسانعم

 ناب و بارلا امم فسن اذا هلجرب مچ لاقب ردهنسانعم قمرواص بوجاص یاریط هلقایا نکررو و هبیمراذا هلوب

 1 أابخرتسمانکعتم عجطضا اذا جا 7 جلب ردهنسانعم قمی بونازوا كرر ویلاص ییاضعا و كر هشلرب ددا
 دام هکهنسانعم هجاباه رول وا تفص خچ واهساج یا اهضنساذا هت راج ج لاق ردهنسانعم كا عاجو |

 كل عاجپ یخ دوبمدننزو هلزاز ( فشن . )ليف مخو ىا ¡ مچ لجر لاق روند ه همکاران لبقثو یدنل انا

7 ۹ 



 سارا تخت

 لیعفت ( غیرت ردهنسانعمرهظلا روسکمشلرب ىلب هدننزوریما ( خلال فیسلاب هم ضعب عطق اذا هخرب لا[
 هلصف كنه یاز و كناب (خزربلا) عضخاذانالفیالج رااخ رب لاق رد هنسانعم كلتا تنکسم و ع وضخ هدننز و

 | هددش , ترخنآ و اید یتعیردق هتمايقندنومتق و هلتیسانم وی رون د هاج و هلصافنال وا لئاح وزجاح هدننساراهنسنیکیا |

 ۱ هچوک هکر دی رعم یسراف نزرب هروک هتنای كحراش * رولک خ زا رب یعج كنظفل خ زرب و رونل واقالطا هلاع نالوا | ۱ ِ
 | فلم + ردترابع ندنتی نیش هلا كشدوخاب ینیام یرخآ هلناعا لوا ناعالا خزا رب و رد هت انعم عسا و قیرط و 9

 لاقف ةسوسولا دح لج رلانع لئسدق و هللا دبع ثیدح هنمو ةياهنلا ی لاق رد_ثلعا تراشا هث دح وبشا هلکت و
 قیرطلانعیذالا ةطاماهرخنآ عب هاندا هلوس ر وهاب نامالا هل واف هرخآ و هلا نیب درب د ناعالاخزا رب تلت

 ۱ روش هلرهح و قلوا لخاد هقرا بوفیجسکو که لعق كنه یاز و كناب (خ بلا ) نیقیلا و كشلانبام دارا

 FO ۲( خزالا) هرهظ لخدو هردص جرخادا عبارلا بابلانماخزب لجرلا خر لاق رد هنسانمم قوا
 هدنز و لیعفت اروبا ثنسرف "یلسالالهاک نب فوع ءاخز و یک ادحو تدجحا روند ءاخزب هدنننوم |

 ۱ لعافت (خزاسل او یذضتسا اذا هلخ رب لاق ردفمصتمند وب زیانعم هکر دهن تست ق لک یتفترتنو سس

 ۱ هب هرمشط یل رغص كن هسکرب و سعاقت اذارمالانع خ زابتلاش ردهنسانعم كفل و ریک بویلنجمف ند هنسن رب هدنزو

 | هلبعص كتاب ( هخازب رد ابن رب ت ھا ةا لاو راس لاق ردهنسانعم قل وا خاموط و ققیح یغوط

 نت نیا یفت هدنرتفالخ نامز یتعی ردشل وا یراهعق ور كنزترضحرکا قبح هدنآ کودیدآ مش ۱ ۱

 | بلا مالسا لها رک بم دا زا رد شمل وا عقا و عظع كنجرب هدننایم مالسا لها ادیت ۱

 فرح هلن وکس كناز و ی كناب (خرا )ارد شوا مالسا تاسیفش هدبق وراف ان نامز ههاط دعب ۳

 نیا طیح خب هکر د یوانم ح راش * ردنرابع ندکمروتوک ب ولآ یرویسو كموروک نهنشیفرب هکرد هنسانعم |
 ردردصم هدلاعرهرذت رابع ندکلیا ذخا قفتا اهفیکب اسح وليکو نزوالب یهتسنر یک در ناف 7 ع : لب 1

 لاقن رد هنسانعف كلاربک هدننزو نجرحذ ( ترا هفزجوا هقرجاذا نناثلا بابلانم خزر "یا خر اش
 هاوه هکرونید هب هک اف ناسنل وا ريبعت نواق هلیددشت كناطو یرسک كناب ( طبل ) ربکت اذا لجرلا خر

 | قرف بول وا لماش حد هزوپ رق وب و رد هے یدرفم ردندنس هلج تا ورس نالوا طسبنم هن زو ر بویمازوآ
 كحابصم *یدنل وا نایب هکه ترون د مش هزوپرف هد علصا راردا قالطایدنه حط! واش حب هزوب رق نوا

 چ او ید ځا هلیم دقت یناط زاج لهاو ردف وب لعف هد ع نازوا ریز رد نمای یحضف كتاب هروک هاب |

 زرد شما تیاور و ذخا ثیدح ندنناصصا كن ردندنیت دم و لصالا یماش عیب ! ن رکبیا ن دم ردنداع#ا

 هلیعص كناط سن رونل واریبعت قلن واق هکر ولید هتناتسب نواق دز هلبعض كناط و هلرصتف كنم و كم ( باا ۱
 مهدنع ژک اذا موقلا مطب لا رد هنسانعمقل وا ریثک ین واق كمدآرب هل رسک ك ن هزم (خاطبالا) رول وا یک هرم

 (طابلا) هال والا بابلا نما" e O وکسكناط و
 | نالوا ندنناش قع الب یعس وص راردبا قالطا هما خطاب اب همدآ زفع و قجاراب ع هکر دندن ون رد 8

 ردفّرصتم نده رونل وا قالطا همدآ یرو ول هثجیربا هدننزو ینا غ (یخاطبلا ) نوځغیدل وا ندرآ
 نوسل وا ناسنا رونل وا قالطا هتعاج یراول هثجیرمو هدننز و هحرف (ننطبا) مع یا خاطب ۳

 ۶ لجرلا خب لاق رد هتسانعم كفکوی هلنیتحف ( زلبلا ) ماحط یا ةخطب لاحزو لبا لاق نوسل وا ناوبح |
 هلیححف و رسک ك ناب ( بلا علب ینعع یزلط لا رد هنسانعم علب دنزو ست( بت )رک زا ام

 :N هکر دیعما نایدنس ره هلص كناب یا ) روند هراکدای رکتم و نیبدوخ رد راتفص یکب عص و فا

 رد هتسانعم لوط قلنوزوا ځو راردا ریبعت یجاغا ناکدنز هلض رحمت هدراید ضعب و یم هشيم ناتسب ع رار
 | هنایدنسرص یجدوب هدن زو با ف (خالبلا) رددآ هف ورعم هدلب زب هدیقرشراید بو لوط یا ےب نماق فلاب

 | هلنيتمض رايد یخ دل اکاو ردندآ رهن یراج هد رعنا "هرب زج هکر دیعج كنظفل حاب هلع ك ناب ( مبل ورود

 | قالطا نم هنغیدل وا حظع هلی ابصنا هربثک راهنا رد هلیس هینب عج یس هلج زر دید ځالبو تنه طب

 | هلیرنسک كنب 6 خالبلا ءاقجنیا ان اما لاښ یاب روند ةن اوت هدننز وءارج (ءاضطبلا ل ردشم
 ( ةيخالبلا ل رد هضاب یدرفم ارهاظ زاجیا تاوذیا خالب ةوسن لاقب رونلوا قالطا هنینا وخ نالوا كوپ یراق

 یا ةيخالب ةأرما لاقب روند هنوناخ نالوا یتلنمو فرش هرجا یوق دوخاب لو یدوجو هدشنزو هبارغ |
 ۱ | هنجاضارا بوتلب هکر ددآ رج رب هل هلن اصحف من (میفبا رددلبرپ مایا .درویا هلاض (ناف) ةفیرشوآ دی

(۸) 



 : م بودا رارکت نوجما هغلابم هکرولوا هاکو ردنوضت اهتس کردهدنلح عفو لفغ رزبد م هدرپ كجهد :

 رح وند و هلبارمسک روند و رونلوا ظفلت هللوکسالیلق هدندرفمو از رو ERE ل وا
 عاو اضر اررکم هلارج و ه دشت ( مع ) قرهلوانکاسهدیسیکی روند خو هلتونتو مض روند

 اق خاش رخ هدبس راف زونلیوس هدنلحنرخن و حدمد وخای رونل وا لامعتسا هدنماقم ناسحسا و لوبق كعب

 ردنا | فص و غلام هکرول وا هاک هکر د ح راش 1 ردف رج ندنا هکروندهبهب هدزعاسل و رردا ادا هلا یهز یهزو

 2 | یی هنسن ر هلیف رصت هک ندنو وه فف اش نل 2 ةف ۱ لجر لا اک + اسعقا < عو "2بج ىف + جالا لاق

 : ۱ 2م ج هلتلف اذا انالف تک لوقت 7 راردنآ لامعتساهنیانعم كعد حح هدنعفوم
 رارف هدرب یرلفدل وا یعسفیکع و نوبق و نکس اذا را ¡ ی لاقب ردهنسانعم قلوب مارآ و نوکس یکلیسا كناوه

 رکوک بسا هود هدننزوهلز ( دضحا تشکساذا متغلا تن لاقت ردهنسانعم كما
 كفرت توردشواص یک هوادار خخ لاش E ایم

 ند و ةريهظل |نم درا اذا لجرلا خج لاق ردنرابع ندکلا لمح ردقهکلن رس تبویقک هلو هدنف ول وا
 نم“ دعب لازهنم توص هل عم“ راصاذا هج ج لاقت ردهنسانعم قمادرتچیرلنا ندقلق زآكي هلکلک

 اد كمدآ هيد دشن كناخ و یصق كناب ( ارت طغ اذا مونلا یف خم لاق ردهنسانعم قمادلشوم ود 2 2

 | مونلا ف علاق زدهننباتعم قمادلشوم هدو وا و هبضغ نم نکساذالجرلا 2. لاق ردهنسانعم كمک

 ا 3 نا ( هلا ) - یرنس یا علجر لا روند همدآنالوا ناشیذ و یرسرولوا فص و و

 ۱ و صف كاب( ىضلا ضایع ىا فن لبا لا روند هراەود ولن زاقنال وا شیکک یرایرجما
 * هال وا شوقنم یسهلک عم هک هلوا موسرع یظفل م هدنآ هکر وند هن ها لوش هلند دشت البلق و ینیفت

 ]ید یادامزال كد یخ هلسایق + عمم هج رک هکر د حراش * 2 هملع بتک یا "یخ مهرد لاقت روند

 ۱ ] وا ح ورمشم هدب رفع و هدا واتفلا ةصالخ هکر د جم + رلیدلیارمصق هدا رفا هلغل وا لیقث هدناسل یفرح
 وغاب هلوا بوسنم هنظفل م نالوا ناسصسا و هداصسا ةلک دوخاب هربما مان 2م نالوا ییراص "ی مهرد
 روند همدآ ناشلا مظع هدنن ز وریما هللاد (عدبلا ) هل وارید  م نروکره ندنفیدل وا دیح و یناص

 ظع هدننزو همارک ةخادبلا) و هلینوکستلاد و یصفكناب (خدبلا) ناشلامظعلایا حد وه لاق رولک ||
 سمانا و عبارلا و ثلاثلا بابلا نم ةخادب و اخدب خدب و خدب و لجرلا خدب لاق ردهنسانعم قلوا

 (ذخدنبلا)ریکتو مظعتاذا لج را خّب لاقب رد هنسانعم قفل ولواو كللکو ی هدننزو لعفت (خدشلا) |
 خذبلا) رسدآ نوناخ رب هدنزو قدی ( خدی ) ةا یا ةخدی ةَأرما لاقت روند هنوتاخ زانقط ولط ها
 1 )نم یانعم هلغل وا عوضوم هنسانعم تعفرو ولع خد لصا رد هنسانغم كلنا تلریکت هل غف كن دم لاذ و

 تل الع اذا "یشلا خذ لاق ردهنسانعم نلسک وب وربکتاذا با رلا بابلانم اخذ لج لا خن لاق ردذوخأم

 خفاو یج لاع یا خدا فرش و لبج لا ردهنسانعم یلاع (خدابلاژ نقاش خذ هدنزو لعفت

 بارها لاق روند هن وتاخ دنمونت هدنزو قدی (خذمبلا )ل خاوش یا خذاوب لابج لاق یک سراوف
 )واک هکر دهنسانعم هلن سک (خ ذبل و هلنیتصق (خذلا)ل رددآقلامرخ فورعمر خذ وةنداپ

 ۳ یر اتیچ فج راغط ندنزهدننز وناتک ( خال وهدنز و فتک(خذبلا )و هلب رسک نا

 هدننز و ییا ( "اذل ر هتقشفشل حرح رادهیا خاد و خذ و خذربعب لاق روند ههود

 4 جارحد 6 خالذبلا ) و هدنزو هجرحد ( ةذبلا) عظع یا "یخاذ لجرو یش لاش روند

 الدو لذ لجرلا ذب لاق ردترابع ندکلعا زاحن|ییدع و هلفاذکو فال 16و دودع اتم یوم یتفج هیمرافیح
 1 5 ر لاق زونید هب هک نزفال هلی رسک ك ناب (خالذبلاال و هلی س هی لعافرعسا (تذبلا ) لعف لو لاقاذا

 ی کود هنر ءقم كیوص هنوزم هبا هدوم یا (عربا) لعشالو لقب ناک ادا خالذ و |

 ادآ عضومرپ رب و ردهخ ر یدرفم رون د هز راکش فش ود هلبا راکنکو هکنکی راکد هش ود هنلوب وص و ردتج هلوا

 ق لاقروند هرعسو خ رب نالوا صیخر و ردهنسانعم تدایز و لضفو تک ر و ءان هلینوکسكنارو یصق كنب (خربلا)
 ۱ ردلوقنمیفبدلوا ینا دوخابیناربع یلصا كنو ندد رد نبا هکر د ح راش + صبخ ریا خربلاغیف م هراعسا فیک
 ت یلب باا نو هکر را قالا بابلانم اخر ا و لغو خوی



 رببعت ےرات هدزماسل الاح رون دهنق و نانل وا نیبعت ردم ندنآ هدنزوهعرج (فخ رالا) هتف واذا ةحراوم هخراو

 یس هلک خ روم ند هز ور هام هله راب د دردن رعم ندیس راف ك رات نال وایم ناو دربفد “هدوسمراضعب رد راشلیا فالتخا ۰ ِ

۸ 

 هرفص چک لبد دشت كنا و یعص كنهزمه ( "خرالا) رددآ عضومر هدنب رقلبج مان اا هلنیتصف (خ را ال هنسانعم | 1

 هکردتف) هدنظفلخ را هلن وکس كن هم یاز و یحتق كنءهزمه (خزالا )روند هنسیر وب نفص هدننز وه درک فخر الا ۳

 هد روش هنسذر , هدنن ز ولاعتفا (خ الت الا ردرصاق یلوق روند دهن وز وا هک كنیلوقناو سپ ردشلنا هقالع ۱"

 ردمزلتسم یطالتخا هکر دهنسانعم كم بد هنوآیرب خر هدن راق خالتا و ردم الم فافتلا هنسانعم طالتخا و ردباغا 1

f ۵۳0 راس 
 | هس هل مسکو یف یصف كنهزمه "خاو روند نسزلکد زوس نوچ مد خآ ال هدم تندزمه روث وام خآ دزغاسلا
 یهود هلی وکس كناخ و یرسک كنءزمه (خا)) روند هردارپ هکر ول وا ففحم ندنسهلک خا و هتسانعم رذق روند |

 اكعد بب هدیکی و ES thE دیار کز 0 e او

 هدن :زو هلعان (ذخ اولا) منم عیب (عرأتلا) وهلی وکس كنا رو یصتقكنءزمه (خرالا) ردلتشنارتوا ۱
 اضرأت هخزا و لوألا بابلانم اخرا باتکلا بتاکلا خ را لا رد هنسانعم كلا تق و نیبعت هلع یسهلوقم تبات

 رایضعب رولوا فرص ین ع هروک هنقالطا كفلؤم هدام وبشا × ردف رحم ندع رأت نال واردصم هسیاےرات ردزمکیدتا

 تلالد یلع ماما هکر دشل وا هلل ما هنع هللا یضر مظعا ق وراف جرات عض و ادا هکیدلاق ردشم لا تبارغ رند ردیرعم

 ریز دی راتعا دیلی رابع یخی رات ناب هکردند هامنارک رردنال وا تبثم هدحابصمو ءدصا وغلا ة رد ردشطظا

 رد ار وهظ هج ۲ هسا لاله رارد اسم هن روهظ تل اله یشان ندن لکه عن باسح ءدم ی ییعت هلیبسح یراقدل وا یتا

 نی رمشع و سو "ینالفلا رهشلا نم تلخ ن مشعل الثم هدنییعت ییاتک 2 راتو ږډقباس «زاج من رادنع لیل نده
 فصت و هلیا ونع نولخ و تلخ ردق هنفصن ندهامیادت | نال وا باوص ردندماه وا كلنارب رګ هدنرانا ونع نولخ

 | كبجر هام هلج زا راهسلبا عضو جرات نوا تباتک الم کردندسیافنو ردقف وامس ر هل ربع نیق و تیقب هی

 | كعد بجر نم تلخ ةلبل مشع یدحال هدعب بود نولخ لابل مشعل هديت واات ردمز ال كعد نولخ لابل ثالث |

 ةلبل و ای نیتلیل و نبق لابل سج تالذکن ین لایل مشعل هدب رکی و نیقب لایل رشع ةس دیش! نواات ردک رک

 یحق كنیع رون د نالف رش بقع یف هسلوامامت تباتکه دقدلاق قاب تعاسیکیاالثم ند رهش رک او ردکر ک كعد تیق

 نابضغ روند رهش ناب یف دوخاب هدننز و فتکر وند رهش يته ف هسرول و ماتخ هدرېش مام رکا هلنوکس كفا

 | راو اکر وند هرغص تکرا هلیوکس كنارو یرتنک و یخ كنءزمه (خرالا ) نررک اشلانم نکو اهذخ هدننزو

 هلک كنءهزمه رد درفمخ را روند هن زوکو ا ناب ضعبلادنع هدننزو باتک(خارالا) رونل واریبعت هناط هکووشد

 ) الا )رولوا د ٹنؤم هاب رامتعا هعقت رد دآ عض ومر دنن ز و باغ لب مچ داض (خاضا) رون د هز وکوا تاک زا ۲

 TT والا بالا نخ اسفا فا لا ر رد هنسانعمقعروا هنخوفابكمدآرب هلنوکسكنافوو یصفكنءهزم [

 قشمو راق وچ ناچ وک 6 ون دار فر اجر رک تلاوت كئاب هدننزو توقاي( خوفایلا )

 مظع قتلا ثیح و هو هخ وفای برض لاق رولک اوب یعج رونل واریبعت كم و قیهدلقن هدیکر ت ردا تک رح هلغل وا
 یلصف ءاب یرکذ عضوم سپ رول وا لوعف ینزو هلغل وای یلعفلاءاف ینعب غ یلصا هدنروصو هرخومو هسأر مدقم

 یرهوج هلغل وا فلت یسلوا لوعاف و لوعف كننز و هکر د حراش» ردشطنا سر هدا رو ینبمهنم ویره وجر ول وا | ۱

 یطسو رونلوا قالطا هنق و یکیدلیا غارفا یتل مکح مامت ینعب هنمظعم كنهصک لیلا خوفایو یبتنا ردلاس ندمه و |
 هل رامتعا رب یعیدش واق كن راکیک هسک | هلیک وا كشاب فل وم» همظعم ین یا لیللاخ وفایانن رس لوقت رد ضغوط هنس هت رک

 یشاب اقلطم لوا هلغلوا موس هلبترابع هل وا ین یرس اذا لیللاخ وفای برض هدساساو ردشلنا لامعتسا هربا مظظعم

 لاقبردهنسانعم قماز وا بولاغوچ كب رار اچ و طلتخا اذا سلع مالا مت لا ردهنسانعمقلوا شروم شراقو |
 قلواذوخأم ندنآخالت  هلکاریسفت هلا بشع فافتلا نس هلک و هدنلصفوا و فل م * لاطو مظعاذا بشعلا ختا ا

 ضج اذا نیل تیا لاقت ردهنسانعم كيشكأ دوس و رقارف هل عمو حراشلا لاق + كر اذا نطبلا یفام لقيا لاقت
 یدمو رسک كن هزم ( 21 ) هدصق اذا هخّوأت لاق ردهنسانعم كلعا كنهآ و دضق هدننزو لعفت €( خّوأتلا )
 (ع) چ الا لصق کردو صوصخ ہک رکو چ حق ءود یک یظفل خا هلیسانب هرزوا رسک كناخو

 رج رس و یدلوا طع تب ناو زلثد روتلپ وسایل .ماظعتسا یبهنسنرب ردندناوصا هرج كناخو یف كناب

 ۱ هدننوکی ج جوا و بجرنم تلخ ندای تبتکمدننوک نکا و بجر غ ف تبتک لنآ عضو هدننوک لوا

 ل

 چ ءابلالصف ]و



 ته

 ۳۳:3 و وبلصاذا یناثلا ومبا ىا او قق ى وخ وقنا ونو و وورفاطا قو

 مسا( عناولا )ءژابح لق اذا لجرلا مت و لاقب ردکل ولزوبیتق هکرونلوا لامعتسا هنسانعم قمل وا انا قاوخاتسکا
 سال ) بلصیا حنا رفالاش رونلوا لامعتسا هدرفاحیژک | هدامو و روند هثیش مک و كب اف |
 و عع جنواو رفالا ۳۲ ۱ رد میتوان و بم هندن هدران و هدننزو هدفا ( ةحاقالا 25

 رول وا هد ومزآ راکو هتخ هلکمروک هددشثداوحقوچ یتق هکرونل وا قالطا همدآ لوشهدننز و مظعم ( رت ةوملا)
 ا ولا) کسا یتح ایل هنذکس اسالا نوب رحت یا ےف و وم لج ر لاق هل واشلنا ادیب ماککسا هدلاوحا و روما |
 اب ع هکر دندانغم وب هلیعض ل وا ور ولکم قو یعجبلص یا ۲ اق وزفاخ لاف ون دیش كب ولت الص هدننز و ٹا
 | لجرلاق ردکعد ےک یتیرب وفهکراردما قالطا بنذلا حاقو هسراف نال وا ناقنایط بوی وا رتافند وکر الصا
 ۱ شیر رپندا اضنقا هلا راشاط و هل رام رکی طوح هدنزو لیعفت ( قلا ) بوکراا ىلع روبصیا بنذلا حاقو
 و عافصلاو ردلاب ها اذا ضوحا مق و لاق رد اتساع تب اا کرد هم ادعم كلیا حالصا و ےمرت

 : بهبلصاذا رفاحلا مث و لاقب ردهنسسانعم كمرپدشکپ بویلغاب ی ک یکرک هلیغابم.ا شعرا یتغنرط

 لا مال رد هثساتعم تاج یک رک هاب نسب هلن رکستفاتو یصتلواو مولا )
 کی سالا) هنسانعمهظیاغ خ ارف رون دهرا جاپ یر | هلنیتعض ( مک ولا )اددشأط و هثطو اذایتاثلا تابلانم اکو

 لک کو مروک ها كج راش «تظلغتسا اذاخارفلا تکوتسا لاق ردهنتضانعم كعشليربا یرابر وای شوق
 هکر هنتسانعم كلتا هلاسما و لخ دیش نالوا لوئسم حاکیتساو ردیعج كحوکو دوخاب كا و هرزوا توش

 .  قالطا هغاربطو هشاط هدننزو رجا ( مک و الا ) طعب لو كسما یا مک وتساف هلأس لاقب ردبا تّثشن ندتفلغ
 ۰ یو ابعا اذا لجرا ےکوا لاقب رد هنمانعم قلا هدنامورف بولیروب هل رسک كنءهزمه ( حاکیالا ) رونلوا
 2 O o ندیننو ربا لب ی هرخ قوا لا دشا ین زا دف هک زا و ها
 هنع "فک اذا رمالانع مک وا لاقت رد هنسانعم تلیکچ وربك بودا تغارف ندشیا رو اهعطق اذا ةيطعلا
 ةو ا ومي ريعبلا خ و لاق ردهنسانعم كلکو كوي دیزا ندننقاط هن هناد هلیاوکس كمالو یف هل واو

 هلوچ وردف ورعم فرظ رولیر وا ندلیق هکروشدهرارغ هدنن ز و هیفس (ةحلولا ) قیطبالام هلجاذا یتاثلا
 :نوناخهدننز وناتک ( حامتولا ) ردعال و یمهینپ جو ج ویسنج عج هنمانعملج رولبت آ هلترص تآ
 و11 )) ردفج هل وایناب شن وکر ون دهرا نال وا ثداح ندرت شنوکهدندهدننز و هم (فحم ول ال روند هنغی راپ
 4 لوکس كنابویحق وا و( جو ) هققا واذا حنا وم هحل و لاقب رد هنسانعم قع وا هن ر یر هدنن ز وهلعافم

 ابد زل ځو لاق رونلیوس هدکدشا تف روجر بویجآ هنلاح كمدآر هکر دکعد فیح وقیزایو یاوردنتفش و
 ۱۳ ROE هدندعبام ادتبم ځو هدنتروص عفر بصللابدیزل ام وو

 ءد دوخاب ردرظنلا ع وطقم ییکرت تهج هلغل واندنلدبق لاثما تالک هل ومو دوخاب ردیسهدا را مظعت نالوا

 زا هلیق رط هباکح کاب وک مالکر دقت ردینبم هلعفراعضا یتروص یصنو ردنعض ییسانعم بحت دوخای ردغاق

 * و لاق و رد وصنم هلا لعف راعضا هن رد هلتفاضاو بصن رلنوب هوو دز ځو لاه و رولوا كعد اح و
 ] تنش وجر هکر وند جو بول وا لوص وم هباح یهاکر دبحت هادا کردیم هلک یویلصا ضعبلا دنعام هلک تاب
 بول وا لصتم ه هدحت ومابیهاکو رول وا باذع هک هکرون دلی و بول والوص ومهمالیهاکو رونل وا داری اهدنلحم

 راش+ردتًر لک هکر وند سبو بول وا لصتم هنیسیهاک و رول وانوجما بحت و ردهنسانعم لبو هکرویدبیو
 ۳ = ردشلنا رک ذ هدنسهدامم و فلوم هک رول وا لوص وم هد دمت یاخ و هاه هکر د هک ءابلا لصف لوح

 ی ق ا ردندن رام لشن و ک هر رصف كفلا هدینان و یمض " رای( یوو 1

 مک ةمحعملا ءاخلا باب ¥ ب لا ءال باب =

iویا اهن | لاقب رد هنسانعم كليا شنزرسو مول هکر دیفدا مو هدننزو اوت( تل ) - هک ز4 لصف ]ول سوگ ةز«#ل | لصف  

 بین هليغاب نوت زدوخاب هلغابفاصو نوا هدنز و هنيفس( هح الا )رد هلدبمندواو هزه هرزوا ینا كحراش +×هلذعو

 E و اتوم رکت هک هل د دشت كناخو ی كند زمه( ال رولیجمایکهزوب کردیا حال و هروط نانلوا
 ۳ 1 ۱ یرشخمزردبلغا قلوا برعم هاورولوا ندناوصا وب سپ خالاقدچوا و هن رض لاق رونلیوس یشانندن زحای ندظیخ | ۱

 1 | هدکدار ودص تکر حلوقعمان رب ند هسکر الثمر نکم دهلی هل وش روش دعما رس های ابعجن کم نینچ» هدب لا هدم
ETرونلیوس هک هلی نزح راهظا ندهدامر كلذک هدنماقم نسروپهدا نو اا نوچ  

۳۳ 



 .هنسانعم لیجح رونل وا قالطاهغلق آنان وا یبعت لیکس هدن اقا كنا ضم تا ذکر ونا وا ریت رقص هدیکر تردقلضای |
 بیشرونلوا قالطاهغلق [ نال وا ض رام هلافص و جاصندکل رپ و رد دآ و صر هدکد رو بالکن و رج یب حّ وو

 عون رپ ورونلوا قالطاهد وسور ونلوا قالطا هلو تالشیا قچآو ر ونلوا قالطا هه مه ردنایلوا ش وش غم و هنسانعم |
 هج رادقم رور ونلوا قالطا هد هلانلخ حط وو ر ون د حاضوا هدنعجج ر ولیزود ندشموکیفاص هکر ديما كنشز ناوسن |
 | هدع (تهطلا )و هدننز ود وعق (حوضولا ال رونل وا لامتسا هدن و ځد یظفل هعل هکهتن رونل وا قالطا هر اچ هدرخ |
 ةهطواحوضو حة! مالا حأ ولاقب ردهنسانعمقل وانایع و نشورهنسنر هليل داض ( فعلا  وهدننز و"
 رون دهثیشنال وا نابع ونش ورردلعافمسا ندن 1( جخطاولا حاضووحضاووهف فثکتا ورهظو اد اذاةصض و

 رون د هثیشنال وا نایعو نشوركي ردلعاف مسا هفلابم (حاضولا )هبل وا ضایبكب هکر ونل وا قالطا هود لاو 1
 شرالا ةعذج حاضوو هنسانعم راهن رونل وا قالطاهزدنوکو رول وا قالطا همدآایس بوخ ضا یسهرمشب و

 ىدا ندنسیلا وم هیماون هکر دنبقل كنهسک ر لصالا یرب ر و نوچځیدل وا صر هدندوجو ردسبتل كن هسک ما ق
 یرب كفجوچ ردنو وا ر صوصخ هب ع لافطا هلیصف كنیع ( حاضو مظع ) رد وسنم اکا 4 رق مان هیحاضو |

 وجو تسج بول وا هدنک اپ هفرطره یرارتاس ران آ هفرطرب ءايمملا ىلع هدنفلوک ارق هجک بول [كيکض ایر هل
 ود اهدعب نه الو ةليللا نح حاضو مظع نکرارآ یکیک لواو رولوا بلاغ هراس قجوچ نالو رار دا م

 (حاضیتسالا )ر ونل وا قالطا هن زامن و نامه د یث هکه تنر ونلوا قالطا هن زاغ حابص < حاضولارکب ) اردنادایرف ق
 هدب عض واذا یشلا خض وتسا لاق ردهنسانعمققاب بوب وق هرز واز وک ىلا ود مم رولی هروک ین هنسف یهدقاربا |

 تقسیا ىلا نابغو حاضیاییهنسف مهمرب ندهسکر و ردشطنا ربسفت هلبا هحاسم فل وم * هارب له رظنیل هبنیع ىلع ق

 بویلنا افتخا اللصا هليس هين لعاف مسا ( محض وتلا) هل هح وینا هلأس اذا ارعا انالف محض وتسا لاق ردهتسانعم
 | ضا كیوروند همدآ نالوا زغلوت وق هر رب بودیکه دنساتر وا یتعب هدنفجآ تالوب و روند همدآ نز هراکشآ اماد

 | كصض هکرونلوا قالطا هراشید لوش ( دعا ولا إل رايد دبارقالا محض و تم اکاو روند ه هود لا نایلوا

 ندحاضبا عن وت ) كصضلا دنع ودبتاناتسا وا انسیا ةع او هل لا رام لا هنمو هلوا رمو نابع هدنلاح

 یشید هاه( حط و لا  ردیدآعضومرپ هدننیب هیت موق مان نیعلادوسا هلعض وممانهرحاهلیسهینب مولعم ع راضم

 ینعییح و كنکیکشاب هکر ونل واقالطا هنغپ راب شابلوش هلیس هين لعافےسا ( فصض ولا ) یکن اتا رون د هکشا
 هننایب كحراشو ردابترت صاصق هدنوب هروک هننای كح راش * رول وا شا ریثآت ردق هکیک هکهیلبا راهظ| یضای

Siهيلا نالیسآما هقبجناق هکردهعماد (۲) دری ناق بولر هکر د هض راح ( ۱  ردهبن رب نوا یتیرابشابهر  

 شلتر یسیردقحا هکر د هعضاب( 0 هل ابی دتا هرکصند رداکردهجالتم( 4 )هیلیانالیس ناقهکر دهیماد(۳) ۱

 | قبقر دلج نکل هل مامت یاو یرد رد رتاج ی د یرصق هکر دءاطلم (۷)هلراب د هکیک هکر ددصض وم )٩( هلوا ۱
 هکردهمآ(۱۰) هلوا شمان وا ندنر كيک هکر دهلقتنم (8) هلن رق ید كيک هکر د هعشاه (۸)ر ون د قاس اکا هکدیلترپ ۱

 بتک رانو هل راب یخ دیردل وا د هغامدهکر دهفعاد(۱۱)هلب رایردقاک | ردغامدلاا هکدلجنالواو رج اندکی

 نوا و وان وا كنا ره هکر ونلوا قالطا هضی مایا هلرص# كن هزم ( جا والا )رد را و یردص وصخ ماکحا هد هبهقق

 ةياهنلا یف لاق رد هه اویدرفردشلوا بلقنم ه همش وا ویدا حه اوو یلصاكنو و رد رادهک ی شب نواوترد
 | نویق وهودهدننز وهنیفس ( هه ولا ژضسبلا یهو حوالا یلابلل مايا ىا حا والا مایصب م السلا هيلع ىلا مما

 هود هر وکه ی رشح ز نکل روند هودةصاحدوخای هنعفنویق و هود معن هر وکه فوم روند ی د من هکر ون د هنعسق

 اغ لج تاو هبکهدنن ز وح دم( حط ولا )رو لک ع اض و یعج كن هصضو ور ونل وا قالطا هیج ونو يق ورفص و
 |( ي ولا )تعمل ا اذااصض و نیللابلبالا تعضو لاق رد هنسانعم قمل شاب هکفل دوس بورارةیراشابكن راهم هلغل وا

 ] ل راشوقیج ربو هن راق هنقس كنس هلوقم یک و نوبق هکرون د هنسهلوقم قادلقج وروماجو كرج لوشهدننز ویطس
 فنع ور وز هلا لا کیایب هسک ر رول وا ردصم حط وو ردط و بضم هلنیتعف و هده راس تاهما هلوا شلصق هنس هپ |

 |€ حاولا لافنع هبدی هعفداذاثلاثلا بابلانماحطو هعطب هحطو لاق هنسانعم كمرب و یتی بوقاق هت وا كرەدىا

 ۱ ول وادت اذا م وتلا ما وت لاق رد هنسانعم كلتا هلتاقم د وخایقعالواب و وا وقل واریکر شهن رب یر هدننز ولعافت
 هيلع تج دزا اذا ضوطا لبالا تحط اوت لاق ردهنسانعمقعشقص هرز وا ضوح راهودو اولتاقت وا مرشلا |

 هلیعط لواو(هحوفولا ) وهدننز و هحاضف هلفاق( ذحاق ولا )رد دآ هعلق ر ند ربیخ عالق هدننز وفیرمش ( جا ولآ ])
 لاق رد هنسانعم قمل وا نیتم و کح وكي هنسن ر هدننز و دع و( قو لالو هل يڪ ك فاق( ةع )وړل ریسک ك فاق( حلا وو



 تر ۱

 و 92 د هکیوک نالابواوآ دن و یار یا سوم 2 لتامز لس اون د دەدات چوو ژو و لا دیدح

 < حاوحولا ) ردیعا كشوف رب و فیفخیا حوحو وه لا ردیلباقم روقو روند همدآ برشیکبسو
 ۳ وا یمهطروع یمق شوق هدننزو لزازآ ( حوحوتلا ) ردفدا رع هدراانعم یکل وا جوا هلا حوحو هدننزو |

 مظاو اهر اذا لا نیف لول [خاومیوف لا ردهنسانعم قلزوآ بونقلح یشان ندنسهظفاحم و تقر لاک

 رزوا هط روع ید یراککرا هلتون هد راشوق ادعام ندس ورخ روند هنککر ا كنشوف هود ملظ و اب هعولو
 ۱ 7 مبعت ووه هدیکرت ردندنناوصا رازآ و رجز صرصح هزبق رفص هلوکس كناح و یضق لوا و ( حو ) رارات
 هنمیا * حو نم رتفا وه * لث ا هنمو ردنا مدآ ربقف رو هنسانعمدنو روند هغیزاق هلاح دشت حوو ردهدنرب
 4 2 انهزم (حادالا ) رددا عضومر حوو ردبسانم هرقف هلغمال وا اشو راب ورب هدنفیزاق دنولا نموا
 رفاتیدایقناو لذ 4 هسک نالوا دن اق یتسیدنک یز یلعو كنا رارفا یلطاب معارب لوق ىلع كلعا رارقا اقلطم

 و لذلابوا لطابلابوا "رقااذا لج رلاح د وا لا یک ك عا رارقا یدایقنا هنمذآطباض الثم رد هنمانعم كلعا
 و ۱۳ 0 هوا لپ یخ است شا دام مار بولیقورف بم دپا رر واد وقنا

SSEرواج دو هاب  RARوا لامن وخ ۳ یاب  

 1 غم لوقت روند هریعح E ERE اات ( ةحدولا إل زير لو فوت اذا شیکلا

 بهش رایو یغیرب وق ندنلو و ندنسحت كنم نروبف لب كن وعم لاذو وا و (حذولا از هم ویا, هحد و

 ندو هند هلی لواو رد حذو جج هلباه رد هحذ و یدرفم رونل وا ریبعتقادلتج هکر وند هئیش نالق ی وزوق |
 عرش تار هنسانعم قمت وط قادلتچ نوبق رولوا ردصمحذو هلبفرصت لعفندنو و

 ریس  یب یر 2 جا تی اار اج واذ تراصادا عیار نماحذو لحن و لجو

 فن ۰ هکر د هنسانعم حود هدننز و حدم ( حذولا ) ه ذحف نطاب قرت سحا ادا لجراحذو لا ردن انعم

 یم ور لوشةصاخ هدننزو بام  حاذولا )حاذ ینمعاجذ رخنہ لج را جف و لا ریککب وبروب |

 71 AEN دور 6 حذوالا ) ةحدویافجذو نم نا زا یا

 رکو ېم لوا و( حاشولا )ردیعایردپ ل رعاشمان ی مشبهدننزوریب ز(ذ وال ےئل ی اح ذوا

 عو هنغلارا لهنا کی ارهند رهاوج رثایماو ندوعا هکروند هغلناد رک لوش ندننایلح بر ناوسن

 1 ۱9و و منم مرزوا یرخآ یر ا کا لوا رر وا کا نرم طبس هند

 e ee هلبا رها وج ا یتسهراب نجی ضیرعر روند هب لح لوش حو

 e er بلق هبات واو E REE GEE شرت
 وت لاقت ردع تس اات قماشوق ملتو حاشولا تیت ادا ت و ا تصشوت لا ردهنسسانعم
 ابع ندنآ هروک هننای یزرطم ردشماملا نیست ییو حح و فلوم + هوش حو لاو دلقت اذا دفيس

 A RES لوص بول ندنغونلوق غاص یکح اشو یو |
 ا قا هحاشو واخ هدنز و لیعفت جشونلا )یکی نیدراص همی وا یزب راراصق و
 ۰ للا یض رباطلنا نر ( حاشولاوذ )) ردیعما یم كن هسک مان یدهنلا نابیش هدننز و بانک حاشولا الامتدلق |

 ی يدع نب موسون و ردیعما يجف كنب راترمضح |

 اصولا )رد وص ر هدند رو بالکن ب ورع یب هدنن زو یرکس( هش و)ردنطبر ندنس هل بق د زا( او)رونلوا |
 دا هو واو( حط ولا ) هلوا قلضای یزرط لا هو رند هیچ ید اس لوت نزد

 | حوف تبکر لابو هضاب یف یا ملا جم وی ءاج لا روند هنفلندنآ كنآ و كنن رب حابص هلع كنم |

 | باپ هدرلانعمو هروک هناي كحابصم و رول وا دارم ضایب و ءوض اقلظم هج اک کرد د حراش + 4 وض یف یارمقا

 ی رونا وا ریبن قلش ربا هکرونل وا قالطا هد ه هضرام یراکد د صرب ج و ویبنا رول وا ېچ دردصم ندعبار
 نانلوا ریبعت رينا عابص هکرونل وا قالطا بهرخ نالوا هدنس هیج كتآ ضب و ردناضابپ نالوا تداح لوپ لوبا

e 



 جلب مظملا حان لقب نوساوا لری رکو لریفص هلرکردهنسانعم كعشکپ : نکیا بطر و هزات یرلکک
 | لاق ردهنسسانعم كلا لیا هت وا یرب یرللاد هزات كجاغا هتاف ناصن و جنو ریفصلا و رببکل نم ةبوط را دعب

 دیدتش یا ج مظع لاش روند هکیک ددشو ت كب هدنزو سیک ( حا ) ليامت اذا اناصن و اهن نصغلا جات ۱

 هلکلک هنسانعم قعاف وا یکیکو هدش یا همظع ها چن لاردا تمدن یو ایت ۱۳

a 

 قلعا ندهسکار وک اذا لجرلاحانتسا لاق ردهنسانعم قلا یوم لا رد هنسانعم قمول وا | ۱

 هنوا یرب هنس ققراص یبک ی لکسوپ هفح هدننزو لعفت حول )هاکبتسا اذا هحانتسا لاقب رد هان كتسا

 Fey ةوحالاذا حالت لاقب رد هنسانعم كلا هح ون هلغل وا نوجا دیک أت نیس ( ةحانتسالا ) هتحاب عض دوم یا نا ۱

 ردذوخأم ندنسانعم لباقت کرد هنسانعم ك ږد پ وان وا | |
 هلع كنو )ول دتموه و رحم اذا "یشلاح و لاق ,

۱ 

 قلوا فرصنمریغ هچ رک هلا فی رعت و همح نعل ردفمصنم نوجما ییفخ ردیعما ناشیذربمعب رب رد هبمحا کا

 یرهلک دوهو طول ردشمل وا فرمصنم هلغل وا عنام هنتلق كنبرب , تیم ىا قر کس یجب یخ كنم ونک ریتم زا

 نالوا یرلدج رد رلثدح هک یجونلا دمع نب لیعاصما بیطخ و جونلا دم نب قصا بیطخ و ردهیوب د |
 CE )راه هژیس هی ج( اونا )دیو ش هک

 ایش هتبطعاام یا ری هتخنام لوقت رد هنسانعم كمر و هنسن ر و هضضر یا هیظع هللا حب لا رول وا دض

 كنون هصن یتح رول وا توق هام هیطع ه هسک نالوا اطعا رهظم هکر دذوخأم ندنسانعم مظع د دشت و ارهاظ

 هدننزو حرف ( خولا لو هدننزو حدم( ځ ولا ) والا لصف ]9 ردلمعتسم هنسانعم تّوف و روز هل رسک
 هدننز وریما (ج "ول ا ) هفات لبلق یا مو و و و ځو یش لاق رون د هثیشنالوا ربچان و هجزآ كنهدنز زوفتكا (عولاو

 ردهنسانعم كمرب و هنسن ریحان كن ی عب كلتا ریحان وکر و رولوا رتشی دز رعد( نر

 كنهزمش (جات الا )رون د ی ده هلیض وعءاههدنرخآ ندواویکدع و هدن وب واح و هلعجاذ اا وح :ءءاط ع و لاق

 لاق ردهنسانعم قلازآ هلبتاصا تفآ یلام كمدآر و هح و یتعع هءاطع وا لاق ردهنسانعم جم و ید وب هل

 2 وا لاق ردهنسانعم قمتا غوا هتفشم و مر هاغلاقوف یمدآ رب و ةف الا ةباصا نم نع هلام "لق اذا 6

 :لاق رد هنسانعم قلوا زیجان كبىكر وهلي وا و ( ةحوتولا )و هصتق كوا و ةحات ولا ) هنم غلب وهدهجاذاان الق
 رددحا و كڪو نانل وا رکد هتاف ( تحت ولا ]ل اهفات الیاف ناک یا سمانا بابلانم ةحوتوو ةحان و حوف هګوا

 لاقت رون ده هدر هلو وشال تاکرح ك واو ( حاحولا )ایش یا و هنع یتغاام لاش رون د هیجان وریقح 7

 ها بويل وا یخشرو و یعرویق الصا هکروند ه یرد لوش هدننزو مظعم ( مح ومل ا )زس یا حاج و هود س
 هن دنیقت كن وانم رد هنسانعم المو روند هز نالوا مک و قبص یل هفت تیافبو ہلوا راوم و سلبا یکم

ey:مسا هکر د هل هروک هنطبض هه روند همدا ششلوا  

 من ندنر رقت لربثا نا ن نکل رولوا ید ناکم مس 1 لم ندنسهدام ءاا هچرکو روند هرب ىج ۲

 هلبا در ندنسهقزآ ( حوجولا ) روند هزب کم لدغ ید و هدننزو ریما ( جج ولا  ردنابتس قلوا لوعفم |
 شل وا هنسانعم كمتر واندنسهق را یوق ج ونالوایذخ ام شپ دود میا ح وج وم باب لاق رون ده وي شاېق

 هنا روا ندر ومغی هکر ون د هکل هک ین ل هرب هیبش هب هراغم هلنیتعف (مجولا ) ردذوخأم ندروکذ م حاجو هکر ول وآ

 هرظنهد ها ءادتا كئيشنال وا ین رم و هنسانعم سلما ءافص ر ون د ه ابق چای هدننزز و باح ( حاحولا ) رونل وااصلا

 (حاحالا ) یرب “یش لّوا وه و حاحواندا هتیقل لوقت هنمو ردذوخأم ندنسانعم روهظ هکروند هر ندنا قلعت ]|

 اضاقت یمدآ یعسط عفد دوخاب لو و حاحولا رفاق غلب اذا رافطا مچ وا لاق ردهنسانعم قمزاق هحنرا و هنابق

 [ رد هنسانعم كلا " رط ضم هب هنس ر یمدآ رب و هیلع قیض اذا اد ز لوبلا مچ وا لاق رد هنسانعم قمردشقص بودا ا

 ( محو تلا رسلا هيلع جرا یا هرتساذذا ت تیبلامج وا لاف دادی نون ناز د رپ هری ر و هالا اا هلا هعچ وا لاق

 هدنزو هعوع و (فحوحولا ژ اد و رهظ اذا "یشلا حت و لا ردهنسانعم قلوانایع ورهاظ ځد و هدننزو لیعش

 ۹ مي ت ونصب تافل هر وال ا جو وا نان كاب قوماوانتنود قوق ۇق
 ىلوقناو+ درا ةدشنم هدیف 2 اذا لجرلا حوحو لاق ردهنسانعم قملواه ىلا هلا ضا هلکموشوا لا نددر |

 (حوحولا ) رد هب رغلا ىلع هب غ یس هچجرت ها كوشي ندقوغوض هدعب قزهلوا مسا اد یهحوح و كموح رم

 | شکم یا حوحو وه لاق روند همدا راذکر اکو م وزع هم#لا یی ام وسفلادیدح و كالاچ و دلج هلي وا

 مچ واولالصف زویس



 ۰ اطم

 E رد هنسانعم قلا زآ ین فو مع هدندوجو ندنفلن و زوفعض كناویحرب نیز لی (ےتتار
 نان وتاخ رب نوجا یتحابا كعاججو ردکلبا عاج هکردهنسانعم ىو هست شرت (یاکشا ر قترذ)

 اج هدنیفرطو و ردهنسانعم كلا شا ینعی جوز ه ودنک هلبرلوق تج وزن و تج وز نالوا یعرش عوضوم
 5 5 ا لب زا مکن لا رول وا هدهنسانعم كل تفچ هرز وا روکذمهج و هنس ودنکی رارب نوتاخر هکرول و
 ره وتج وزن اذاةأرملا تسانلاق و * لب ول اهجوزو اهدقع اذا اهسکن لاقن واط واذا یناثلا و ثلاثا بابلا نم
 لصالا ف یظفلحاکن هد ڈبہ اد تک هکهل وا مولعم *یج و فا یسکناف تللح لا هو جوزتاذیاک نوک ان
 یا لمارال ةوسنلا * یمیالا كنت روبقلا نا + یعاشلا لاق اک ردموسرم هرزوا قتلوا هنسانععجوّمض
 نکل *یدنل وا لاښعتسا یخ د هدج وز و دقع هلیس هقالع ثیبیس بول وا تقیقح هدنسانعم*یط و هروک تنی كدرفم و
 اب اک انت نال وا هنسانعم ماعضفا دوخاپندساعن ےکنو ٦ ود یکن نال وا هنسانعم هرعاخم و بلغ ءروکه نایب كحابصم
 ۱ و رل وا تقیقح هدنرب ره كعاج و دقع هدرلت روص و هلوا وخأم ندا طلا من دوش ندید

 ۰ لاو هتجوز مکن و ردرعشم یدقعیلوقنالفنبی کن الثمزل وا هفتم ةن رق لب یرب رهندنن روب نعنیبنعم
 3 لارشا هتبلا هديا روند دی وک اخ دن وک اخ اعم رکآ و رد راتمالع زاحم تیفیکو و رددنفم

 3 رپ هند وم لاتشالا نمریخز املا نکل رول وا مهم هنن رقلا ع ء قا یر ره ندنیعق ار ز رولوا

 و ردراعتسم ندنآ عاج ردع وضوم هنسانعم دقع لصا هروک هن رب رقت هدنادرفم كبغارو +ردلساقل وا لئاق

 ۲ هل | حابقتسا ید نع رصتو رکذ یک یرلکدتا حابقتسا یعاج یطاع ارب ز ردلاحم یبکع تروص
 ۰ ادوات ااا هرابتبا GR DI ا

 نانلوا قالطا یر اور كيروم هر و اهلغاذا هنیع ساعنلا کلا ردزاخمو هرزوا قدا
 ؛ یلظفل داقعا هدارو رای دعا اذا ضالارطلا مکن لاق ردلمعتسم هنسانعم قمرا و ردق هغاربط
 ذمهجو (ةکانلا زوج کالا رد هتسانعم قالات رشا ات ه ارث ر ومغب هکردذوخ ام ندنسهدام

 RE رم رود کانو مکان ةأرمالاقب روند هنوتاخ نالواج وز تاذ

 ردصاخ ان ءاهالبالا و هلباه رار د هان هدنر وص یرلکذتا انب مسا ندلعف نامههروک هنناب كن همان و

 را تلساالاَشت ۲ دانسان كاا حک و دع او هنسودنکی خوب حتما یا ی

 ی و ز اذا ةأرملا کنالاقب رد هنسانعم كلام وزتءرارب نتوتاخرب هلل رسک كنز( حاکنالا)

 یا ر یدبا ندحاکن ظافلا هر و نم لکه دلهاح نامز رد هنسانعم حاکن ردعسا هل روا اب کای
 eA > ماهدرو زمنامز و یدنارول وا ققص* حاکنودتعهدنرنب بوید کت نوتاخ هدکد ید بطخ هنوتاخر

 ر ر لنهج وب ید را و همذآ لوا بود مکن فوت یهدک دید بطخ هنسیدنکی شکر هکیدارا ونوناخر

 ءان زو هزه هلبعط كنون (تسکنلا لری دلبا برم ود + ةجاخ ما | حاکن نه عرسا «هدنقح هنسن میرم كب بول وا
 1 وحدم( کنار حاکنلاریٹکی ا ےکن و هسکن لج ر لاقت روند هب یشک ن الوا حاکنلاریثکز ساھ( ےکنلا) و

 راک اذا اےکن اهمکن لاقت ردهنسانعم كما عاج ةصاخ
 دن زو لعافت(ح وانتا +راکبالا اھریخ کا انا نا + لئلا هنمو ح راشلا لاق هلیبسح یراقدل وا ح وکنمد وخاب

 (حاونلا) و هلبنوکس كواوو یصق كنون ( حونلا لالباقت اذا نالبطا ح وانت لاق ردهنسانعم قلوا لباقم هن رب

 1 دا ر هززوآ تیم هدنزو حام (حانلا )و هدنزو هانک (ةخاننلا )و هدننزو باثک حالا ) و هلیع كلون

 و اهج وز ىلع واهج وز لا تحان لب رو واریبعت قناص یغاص هدنکرت هکر دهنسانعم قلقا لرهدنا ناغق و |

 اسد احا منا ندور و لیوحو حایضب ی ناار و احایواحاو واحو
 ونلا) تعج اذا ةماملا تحان لاق رونل وا لامعتسا هنمانعم كمت وا نبج رکو کھ لامع حون و رونل وارببعت

ETقم و  o TEBER N E 

 6 ك ان رب و روش ده براق نایلغا هل دایزف و هصص هزز وا تبم ( تامل )و هدنزو بیاو |

 5" اون هدناتسبص هکیدلاق هوناخ ندا بلاغ نج وز راید ید هیفم و بیغم هکدت ردینبم هفص و صیصخت یکل وا |

 - [ اکب هلا دایرف لرهدیا رکد یینساحت كم ندنسهق را هزانج و هدنسهناخ كنیم هلئرجا هکرول وا رایراق ماطر زارد |

 1 ةحانمیفانکلوقتروندهتحا لح ردناکم سا هل تام (فحانلا )رار دب اریبعت رایج وغاص هدیکرتراردیکب ودا |

TEE 



pepe 7ا دمحم ىاغ(حاظنالا ایک زا نارام ندب وللا كن هنن هدنالنلا  
 قیقذلا هيف یرجاذا لبنسلا ما لاق زرد هن انعم قلش اپ هکفل ز وا یسهش هو نک | هکر دخل هد ا اوهدننز و حاضفا

 قاب یسهحار ال رطع و بیط هلا ف( ناعنلا و هلبض كنون € حاغنلا) وهلبن وكس كنافو یف كنون (مفتلا |
ONلاقي ردلهعتسم هنسانعم كعما لي و حافاذا ثلاثلا بابلا نم انان و احافن وباخقت بیطلا 3 لاق  | 

 بۇلا ىق رو ود نا ا ا ا ر یر پو تک ر ڪنو تمن اذا رلا تحضن هدساسا و تبهاذا عر "را تحقن |
 هنسانعم قلاچ بولاص ملق ندقاریا یهنسنر و مدلاهنم یرزاذا قرعلا من لاقب ردلمعتسم هنسانعم ق قمرتشف
 نیش هب هسکرب و دعب نم عل هل واتاذا هه ات لاق رالاچ ندر ررا و یمهحار نامه هکایوک ر تسمه

 هنسانعم كعا كىرڪ بولانص هت وا یرب یی وسیکو هاطعا اذا " یشب ان الف ےھت لات ردلمعتسم هنسانعم كمرب و

 دخ وان دت زو دل (( دعفلا ) اهک ربا ذا ةللا من لاق ردبا یشن یتسهحنا هکابوک هلفل وا بیطم ردلمعت
 ید هده رکو "رش هلنهج هراعتساو ردا ح "ورا هلکن سفن هکرونید هلب مسار و روند هب هتنط ذعارمافوق

 یلاعت هللا لاق ردشلنا تراشا ه هم رک تیآ وبشا هاکن و فل وم + ردکعد هعطق ر ندنآ بالادست رونا وا لاک
Êهدننزو روبص ( حوفنلا روش وا قالطا دوس سلاد عن هم تقی كب رباذع نیت مت ئاو ا  
 ردذوخأم ندنسانعم ءاطع هلوآ ردا راردا ید وس نامش نب ,زسقغاص هکرونل وا قالطا ه هقان ناوارف یدوم

 عب تاب و ردفدا رم هد یانس هبا ون هات تنن( صبا )روت وا یا هاب تروم یار قو

 كلا هعصاخم ورب ور هکر دبفدا مو هدنن زوهخ اكم( ةغانملا ال رارد | ذات !یابندن هکر ونید هنخاد ر كنچ انا نیغ

 ردذوخأم ندنسانعم فیسلاپ مقن هعصاخ و هفاک اذا ها لاق نوبل وا هالا ود رکو هابل رک رد

 (نعفنملا لور ول وار وسکمافالبلق تل ذکر ولو اد د شم ءاح الیلقو هلیفيفص كناحو ی ف كنافو یر سک ك ن هز 6 تا
 هلبا دوس راقیچندنن زاق كغالغوا نماد وس كچ وکه کرد هنسن رب هلی رسک ك نەدحوم یاب ( فعال وهل رمىک ك

 رول وا قص روق ل وا هدقدلشاب هغمالت وا قالغ وا رونلیناق بول وا دمج یک نب هدقدلقص هنس هچ راب و شمالصا
 ردشلنا وهس هلکلیا رییسفت هلا شرک ی هنا وبشایرهوج رونل وا ریبعت یم هام قاص روق ویس هام ری اک | هدیک 1

 و هرکصندکدب هیت قالغوا هکلپ هنل واو ع هوهس هکردشمالنا ناب هنا شرک قلب یرهوج 1

 كنش واط اص وصخ رول وا هدناویح رهیمه امر وب شا و یهنتا رددحم هلدمالك ڭفلۇم هلکمد روند شرک |

 ردهتسانعم دعب هلنیتحف  مشنلا 2 ر واک ف اا یعج كنظفل هفتا و ردافش رادم قیلعت هنماما كموم نس ام ا

 هرانآ کیا لندن ناتو هدنزورب مو ہدنزو نکس ( عن )دیبا ےک ] لا

 دصصاخحم دمدار هدنز و لاعتفا ( حافت الا ر "نعم یا ےن a ج رلاق روند هنال وا طلتحم و لیخد ندهرکص ۸

 تالاق ردهنسانعم قل وا بلقنم هرخآ عضومو هل ضرعا اذا 4 منا لا رد هنسانعم قلوا ضرتعم هلیهچ و

 لج ږ لاقب رونی دهمدآ ولریخنال وا عفنلا رشک و منم هسکر ههدننزو دا دش( حافلا ز هيلا بلا یا اذکع ضوم

 ردیدآ رصشرب هییش هنا داب هل صف کناف و كنهزمش (ذصتنالا ) رونیدهنجوز كنوتاخ و قلا ىلع من منم عافت یا ها

 اذا ثلاثلا بابلا نماععت مظعلا مش قن لاق ردهنسانعم قمراقبج تللباندکیک هلن وکس كذاق و ىح و ۹

 بوون ییراکود كنلاد جاغاو هرشق اذا “ىلا من لا ردهنسانعم كمردیک یتغوبق كن هنسنرب و هم ج رھا

 نفع را اب ین رع ه ّدشاذا عذطا مش لاقب ردهنسانعم قرا ومه و حالصا هک زود 1

 دحل نعم ملا لا ردهنسانعم يقم زا تب ا ندکیک خو هد زو لیعف ( شار روند هدولبقآ ۲

 ندنوب زعشلا عت و دحق نعم عذلجا عن لاقب ردهنسانعم كلتا راومه و كقل زود یراک ود بونو لاد كجا و

 لاق ردنرابع ندقلق بّدهمو هزیک اب ندهدراش "یناعو هدراب تاریبعتو ندناب وشح و ظافلا هناکی هکرذ وخ ام

 ینسەلک "یلوحیج«بدالانوناقویل وقناو و هکر دبب رغ مت | "لوا رعشل اریخ ح راشل !لاق» هب ها رعشعاشلا مش ۱

 هسا لوح هدارو ردشلنا ریسفت ود هل وا كا ندهلیقث ظافلا بوقیچ هدنلی یس ولریخ لر عش هلبا لج هنسانعم هنس دن

 لا ردهنسانعم قمراقبح كلبا ندکیک یدو هدنزو لاعتفا (جاقتالا ا ردهنسانعم رظن تق و دو تقاذو 3

 طق و محن ینعع رعشلا ما لام ر ردهنسانعمرعش یمن هلن سک كنهزمه ( حاقنالا) حقن ینعع ےظعلاےت تا

 علق اذا لجن لاقي رونل وا لامعتسا هنسانم قمراقيچ بو وص تب ز كحق نوجا عیب هما | تر ورظطو

 هان اذا ها لاق ردهنسانعم هعصاخ هکردیفدا مو هدننز و هانم < ةغانملا  رقفلا و تدا ق هفس ةيلح |

 .kd ak روندهموف صلاخ نیل واینارپط یشاط هیت ( یا ۶رارایوص یتیراب رد بویادوب یتیرالوق ثانی رب یرب هکایوک
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 6 ۵۲۸ رم

 مه هن انعم كام سم قوا همدآ رو ةيناسلاپ اهاقس اذا للا حضن لاق لمس هنسانعم قمرا نت 1

 !یحدوب رونا واریبعت قمراب قاربب هکر د هنسانعم قلراب هدنروهظ یراقارپب جاغاو هامراذالشابانالف حضن,

 زوا یس هلبنس نیک | هزات و هقرو جرخمل رطفت اذا ریل حض لاقي رول وا شع رس یرلقاریب جافا هکایوک

 لوب ءرلقلب وا نکردا لوبو بطر وهو هبحیف قیفدلا دنا اذا عرزاا حضن لاق ردلمعتسم هنسانعم قلساب

 داو یرلامرخ نالوا هدتپس و هم امعاصا اذا ه ذخف ىلع لوبلاب عن لا ردلهعتسم هنسانعمقمردنوقوط ۱

 رد تنسف هنسانعم كلنا عقد بوران ن ا غ قار اقام وئ اذا ةلجا عضن لاق ردلیعتسم هنس انعم قیاس

 بر تصف لاقب رهنسسانم قمزصوص نده رفت كلاثو عانت طنو فدو هذ یا هنع هشت لاقي ۱

 لاق ردزاح هدرنو هکر دهنسانعم قم رشف شاب یک راکی زوکو تحت راذا تل بالا ن ا
 هنسانعم قلاب هکشل زوای ر هناد نیک |هزان ید و هلی رسک كنهزمه ( حاضنالا )عمدلاب ت رافاذا نیعلا تحضن
 وا یون رکو قیقح لرکردلمتتسم هنسانعم قمردشالوب هنن هئیشر و حضن اس مر حض لا

 دهنسانعم قمواص یهنسن هلاوحر دوب هدننزو هلعافم ( ةا ا ) هعطل اذا هض ع حلا لاق

 هنسانعم قعرعشف ذ شاب یک راکیپزوک یعدوب هدنزو لاعنفا ( حاضت الا هعغدو هذ اذا هنع خطا

 ر هنر تروع نوجا عفد ییناطیش سوسو ءوضولادعب یضوتمو تحضن عم نیما تهضتنا
 از لعف ( حضنتلا و ءوض ول ادعب هج رف ىلع ءام جن اذا *ی ِ تونل ا ست لاق ردا عت هنسانعم كام رس

 ۱27 بولریص ندهنسن یلهقاضمرب و تحضتتا نعم نیعل | تصضنت لاق ردفدارمهدل وا یانعم هللا حاضتا

 د ولادعب ید و ( حاضنتسالا إل لصن و قت hnr IR لا رد ذوخأم ندنسانعمكلیرس هکر دهتسانعم

 زو روبص (جونملا )حتا عم *یضتوتلا حضنتسا لاق ردل متسع هنمانعم كم رس وص راقم هنر ٹروع

 - ورط یا حل و حوضن سوق لاق رونل وا قالطا هبنیتم نروس قارا كبف وا هدننزو هنهج( ةيححنلا إلو
 رب و نوسل وا هسرونل وا عضو هنس هرین لزغآ هنسانعم روجو روند هنت وا زغ آحوضن و لساب ةحاضن
 نالوا رراوص رانا و ع رز بت ریت بوروس هلئدش ینسهوداقس هدننز و دادش ( حاضنلا إل ردیعما

 ا ۵ارت زدیم وتسک (نصضنلا ردلجررب "یبلکم شان حاضن و

 وب و هدننز و ےس( ےل 2 یک یرالط سز وک زوک ندهکنت كراناوچتابرول وا ندجون ر
 ادا بابا نشست شیک اضم لاقت رنو مت كامب ونس هکر د دنس انخم قهر و هلیزون و

 ا كنتروصلج نال وا ر وصم هدنج رب لج هکر دیعما ناط رش ندرت لزانمعطف و هن رق
 ۱ ت ردنوڪګا تک راشم دادن زاوا لامتفا ( حالی الا ) زرد ید مطا کا ر در دلا دیم وو |

 دک وس هدننزو هضصن ee lie یا شابکلاتعطتتا لاق ردهنسانعم كعشس وس راناویح
 : 3 هدر اضب فا وم نکل * روند طف هدنرکذم رد هنسسانعم هحوطنم رونیدهناویح یشید شلوا

 و ردشلنا تث هرزوا قلوا نوجا تیعما یک هلیکا و هسی رف ءاه یک هدنرخ | بول وا هنسانعم |

 ۱ را روناج راس رک و شوق هلرک رونا وا قالطا هراکش نالک بودا روهظ ندنسوشراق |

 ۱ رج زا هک ز ون وا اللاب ینکم وشم زسروغ وا حطف و ردموشمدایصل ادنعوب وردنا لابقتسا هلیزونبو
 هتفچرابدنج راردنادع كل رابمان و 4ب رک هکر ونل وا قالطا هن آ نال وا یس هتفچ نعي یسه ر اد یکیاهدنس ههج و

 صو رونل وا قالطا هرق لازمروکذ میرلکد د ےن ( عطانلا ) راردا رابتعا دوعسم هسرول وا هنادرپ راردا
 ةاشیا اخال وا هلام لاقب هنم ور ون د هنا ويحول ز ون وطن و پک خط رونا وا قالطا هدیص ندا روهظندنکو ا

 ۱ رو اوا قالطا هد ادش و نح ردیعج كحل ان( مطا ونلا) رونل وا ب رض هدر, كج هد رداکد ثالام هب هنسن رب ریه! الو

 ات هدنازو رصف( ةحطنلا )ملا دش نم كظفج یا رهدلا عطا ون نما کلا زشت هتان نسو ولز و و

 2 ےط و | زیعطذ سراف 3« ثیددا هنمو رونل وا لامتسا هدنسانعم لتقوكنجو رد هنسانعم كعوسهزکر کرد

 رو وب هلمالسا لها ردرلیسوحم هکسرف لها یتعب اهک م لوز مت نیت رم وا ةرمیطنت سراف یا چ ادبا اهدعب س رافال

 رول وا لحجم یراتنطلس و تیعج و لئاز یرلتلودو ثالم ناماس هدعب راردبا لا و برح هرک یکیا دوخای |
 هلیصن هدضعب و هلعفر هدناهنا ضعب یرل هلک ناتحطن و حطت ورد هدنر دقت سراف لها سرافهروک هننابب كحراش |

 یرلبصن هدنروصو ردهدنرب دقت عطل مطب روک هبصن و رد هدر دقت دل هروک دنا ور عفر ردط ویضم |

 :ناتسطن هدنوبو زذ شفا وا فذع نوهخارل وا لاد هلعف یبدام هحل رول وا ءرز وا تیتردصم ندف وذح لمف |

  (كنسهلک) ۲ نا



 هن زب ج هنو+یپتنا ردنرابعندنل ال دءهربخو داشرا هن رلطاصم یمکر ه هماعلل ته و * ردنرابعندکیا تدناحم ۱

 بولا طابطن| حصن لاق رد هنسانعم كمكيد سابلو صلخ اذآ "یا حص لا  ردهنسانعمقلوا شفی و صلاخ |
 ندنسانعم صولخ هک هتسانعم یدل وا باريس یک یکرک بوج ا ییوص راربد یرا لج را حصن راب عو هطاخ اذا |

 رار ددلبلا ثیغلاحصنو ردموسم هرز وا قل وا زاح هل رابع هتقدص یا "یرالبالتصصد مدساساهکهت ردذ وخ ام ٤

 هکدنسانعیدلوا تبانرتابن ورا ر اچ لصتم هدر رههرزواهج وقمالاق قلا راو قچ آاعطق هلغاب هرز وا لو روت
 ردننیم هنتپسانم یکیدلیا متلمبوکی دی ابل لرهیع ا كرت للخ و قتفهد وثالصایزرت ردد وخ ام ندنسانعم تطایخ ا

 حاصنو هدنز و عکر رولکح ع ي كيا ورتم هبدآن با حو دپ هدنن ز وریما ( جا: )و( حرانلاو

 د هماح یدو هدننز و لعفت ( حصنتلا زا ردندنلاحر “یاسا جف و حج حصا و ردیدآ یهرف دا دشنب دوس و

Reءانلا هبشتاذانالف حم لاق ر رد هنسانعم كا ان و هطاخاذا بوثلا حلاق ردهنسانعم  e 

 ةغلابم یکانلا )وبدنزو دادش( حاصتلال رب د دن . هدیس راف روند هدوک وا ردعما ندنحاصن و حصت هدننز و ِ

 رولک عا یعج روند ه هتشر كج هکید سابل هدننز و باتک حاصنلا یک طابخ رون ده یزرت هل تنس هنسفن |
 صالد رد ربغ كل رانل وا هدندرفم فلا و هرسک نال وا هدنعج هکر دحراش * هل رسک كنون رولک هحاصن و هلنیتعص 1

 هلرسک كل راي ( مصنلا» و( ةعصنملا لر ديم"! كنب ردب ىراقلاةبيش حاصن و ردن وچ ا عج ٹین اتءاه و یک یس ەگ

Eرونندهسابلولاع رزمی نو سايت )یک هطیخ روند ه هنکیا ردراتل ۳  RRR or 

 ضرا لاق هلوا شمالاق یر لا النما نب ول وا لم هنر وا جو رباچ هلتغاب زوم یک شرک ۲

 نوعمهکر ونلوا قالطاهنغ [نوعمو ردشفلوا قالطانوهکیداکیددن رب یرب رد هحاصت ید رفم هنسانعم دولج روند 1

 تراش | هنس هک رک احوصن بوت لا یا اوب وت ۶ وبشا هلکت وب فل ردنرابعندهبوتنال وا ر رقم هلت دصق هکمالنا ِق

  Eكن هم داض و ىق كن ون( ما رک هب تهددیلا تمام ی ک یکیدلیا هدنیصعم یسفن هدشاسو |

 هباوص هج رادقمرب وهشراذا یناثلا بابلان مان تيبلا حضن لاقب دفان وعو كعرسوص هلی وکس ق

 یرخا واید یکی ظفلحالف رد هلک رب نیتی یناعم تیغچ ردنداع!یج و ردنرابعندهدا را ینیریخ هلک باب ی ورخنا و

 ةيالوهاتكل وهلوسر و ہر دصصتلا نیل وبا نال وا ید ادم کهن ردق و یلیدع هد ص مالکه لغل وا عججا غی ريخ

 | .هدنناعاط و تادابعو داقتعا تعع هّسنا دحو فتحن ت رخ رز تصصت هکیدلاق* ردقطان یثیدح د مهتمامو نیس

 | قیدصت یت ون و تلاسر كن را تر لا ىلص ملام رضف لوسرلل تحن و + ردت رابع ندتین صالخا

 هلماکح | یغیدلوا یوطنمو قیدصت نیم نآرق باتکلل تصصصفو» ردن رابع ندکلعا دایقنا هنیهن و ما و لبقت ییعمشوآ
 ندجورخو ىچى تفاطاد ایا ون ورما وا قفاوم هع مش ءرانلوا نیس ماما دم ال تصصل و« ردت رابع ندقلق هلع

 جہان و ردبلقدارم ندسج رونل واقالطاهمد [لدفاص ه رکاب ندشعو لغ ی ورد بیام حصار ویبک عاطف ر :

 e رف دنه ن ةلاصفدوخاب هغا ممن ثراح مان وهنسانعم طایخ روند هن شرور روا الا

 ناش وا رکود تینا خر هاو هل رك كنهزمش ( حاصنالا ) تابا ةو ةدوح یا هحوض

 هراد رد هدنز وتالاج هلبرمسک كنون ( تاحاصالا رژ اها ورا اذالب الا حصتنا لاق زدذوخام ندنسانعم یرهصت

 ةا رس تاحاصنو راردیادیص هلکن ] و بصن هلح رب هرکصندکد شا هقلح هقلح هدنزرط هکبشیراپا جاق ر یرادایص

 (نیصصنلا» ردهدلب رب هدننز وربن ۵ (حصنم) ردعضومر هدننز وءارعص ( ءانلا ل ردیدآ ل راغاط هپ رب هدنساضق

 هدننز و لاعتفا ( حاصتالا ردعض وهرب هدننزو نکس (مصم ) رددآ وصرپ هد همام هلی لداصو ثلعم

 | هقداص ةو هدننزو روبص ( حوصتلاةبوتلا ) حصنلا لبق اذإ لج را صتتا لاق رد هنسانس كل لوبق قحن
 | باکترا در یهانک یکیدلیا هب وتدوخاب كمالنا ع وجر درب ههانک یکیدشا هنوت و ع وجر دوخای ردکعد

 یزاح دانسا ةغلابم هدعب ردمتفص كي ات ندا حصن هنسفن هل اه وت ردن د هغلابم هينا ح وصل هکر د یواضب ردشلیا

 ردنرابع ندهنسذیل 1 هدن راک دا لاوس ندن رلت مضح هنع هللا یط ر ىلع ماما ردشل وا فص وه هو هلتهج

 تع صەغمالوا دناع هب ونذو + م وصخ لالحتساو + م اظم د رو *ءاضق ی هاف ضا رفو + تما دن هب هیضام بونذ هکر ایدید |

 | لوق لع مات بوجاو هنکساذا هشطع حضن لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم كما نیکست اعوت غل زس وص

 | یوراذا لجرلا حطت لاش رول وا شعرس وص هنر رکجا ردزاحم هدرلن و یر این تا كمجما نود ندنعاق

 ا ةليسةوداقس ییسهلوقم راصشا و نیک او ردلکد سم یتیدض هلغل وا یتبم هفالتخا نکل "دض "یرلانود برشوا

 طم



 تی ۵۲

 بالی رم نم منفلا تحدنت لاش ردشفل وا لامعتسا هدنسانعم قاب شیکک ریس اس ب رویعشص یا
 تبثم هلبناونع اهحراسم واهضبارم ین هدبابع نالوا سوماق ذخأم هکر د حراش + ةنطبلا نم تعستاو تددبت
 یرب ره هدنراقدل وا قوط جد هدام رم بویل وا صوصح ضبا رم حدنت سپ ردهنسانعم ق نم هدارو هلغل وا

 رد راتدام قمالتوا اعتج هقشب ندکدلبا موجه یعومجهرزوا قلتوا هنادر هدنراقدل وا جآ و رارولیکچ هفرطرب

 | ندر یرب ندقلقوط هکردموسم هلبناونع ةنطبلا نم ثعستا و تدنما اذا اهضبا رم ىف نفلا تحدنت هدساساو
 1 ردندیماسا ( دان )ل ردي یراهجرت كنججرم بدالا نوناق و یلوقناو * سي ردکعد رایدل وا ع دلم بولیکح

 | کلا طلغ یرهوج نکل بول وا یلصف محدیرکد عضوم كنوب هلبوکسكنون و یرسک. ترم (حاحدنالا
 هدکنو ردردصم ندنسهلک حادنا ید و ا ) ردلاعفنا ندنسهدام حد هقیقحا ف یدلیا مسر هداروب

 . نط كم وح میدی ز هکربد جج زم * یدلبارک ذ هداروب بودا طلغ یخ د هدنوب یرهوج ردیسهدامح ود یعضوم
 ظالم یغنم ځد یرهوج ردشلواعقا و هددیبعوبا روی زم مهو اد هرزوا یغیدل واح ورشم هدنبتکماوعلا

 ۱ فا وادب ۱۵۷: زودومف (حوزنلا و هلیوکس نهج یازویص كنون جزا ریلی اتییرلقن واند

 ول وادخ یتحامام قتسا اذا لا حز لا o رج ا د رابغ وزد نره
 ۱۱ یار ادیب ,E وج زان یهفبلاتحرت لا رولوا مزال | ۱

 ۱۳ رو ES كمدآر و ةديعبةميغە رایدنعدعباذا لو هجا ءانب ىلع

 ۱۳۳ کو یوم يوت یدو سیکل زه( حازنالا  مهرابآ تحزن اذا موقلا حزن لا

 هدننز وروبص (عحوزلا) وهلنبتض «حززلال و (ح زانلالاهح زنی نعم بلا ح زنا لاقت رد هنسانعم كمکچ ردق هجنلاق
 یژکا كنب وصور ونید هوصقنالو هلنیتصف حلال رون ده ییوق ey روند هئيش نالوا قاربا
 5 > وقهدننز و هسنکم (ةح زا دیعب یا عزا دلب لاق رد هنسانعمدیعبهدننز وریما (عنزلا) روند هب وف شلیکچ

 ليف كنازو ىع كم ( ج رئم ا ) یک یحارش هبلوط روند هئیش نالوا هدنلازنم هغوق هدککچ وص و
 ]| نم تناف * هدنس هرم كنلغ وا یدنکص اشمان همرهنیا یرهوجدعب یاح زتنع وه لاش ردناکممسادوخاب

 ماش ریز ردشلباوهس هدنریبعت هم ردشلعا لج هعابشایتفلا كنت * حارتنع لاحرلا مذ نمو * یمرت نیح

 وادپعب ندنراید هدننز و عاصم( عزانملا و رول وا هح دمه دیصق هلک ا ET E ادم

 نی دم ردنداما ( حزانلا  مهناطوا نم نودیمب یا جزانم موق لاش رددرفم حازم روند هصاضتا
 هدننزو باغ( حالا و هليو کس كنیسو ىح كنون (محللا ) ردشلناتیا ور نددیعس نیل ردندنیئدحم
 2 هو روند هنسهلوقم ترم ترخنالق هدن راد تپسو لیبنز ندراقوبق نالوا هدنراشابوندنشالتامرخ

 رد هتسانعم كلی عمط هلنیتصف ( حلا ) ءارذااذا ثلاثلا بابلا نماصست با لا جست لا هنسانعقمر ناصر ولاا
 قجهرواص قارطو قجانآ قاریط ءدننزو حابصم ( حاسنملا ) هب عمط اذا عب والا بابلآ نم اج هب . ع لا

 برعلانب حاسن مو هلغل وا هعق ورب هدنآ ردیدآ یداورب O ی ق و 0ک

 رددآ یداور FSA | عیسف هک ا بوک هل رسک كنەددشم یابو یمكنون ( حبس ) ردف ورعم

 مولط لوق ىلع كاز آ ندنس هب رم قمن اق هدنن زودوعق (حوشنلا لو هلی وکسكن هم نیش و یه كنون( حلا )
 نود همش اذا تلاثا بابلانم اه الا حش لاق رول وادض هلغل وا هنسانعم كه هدنسهجرد قلوط یک

 هجرادقمرب ه هنادو ردهف روظنم یدادعت نددادضا كفل وم هلغل وا یببم هفالتخا وب نکل التما یتح ه مشوا غرا

 1 حوشنلاژ ایتلغ ًانفبام اهاقس اذا ليملا حش لاق ردهنسانعم كمروچا وص ردق كج هد ناکست ینغلزسوص

 انک < حاشنلا دخ راووتل ول قالغا هراش وخرس لنت ( حلا رونی د ه وص هجزآ هدننز و روبص
 | لیا حاشن ءاقس لاقبهیلیا شر هرمشط هلغل وا ولط هلا وص هکرونلوا قالطا ه هرقو همولط لوش هدننزو
 | ردهنسانعمكمروتوکوا هدنن زو هبها رک (فیح اصنل لوهدنن زو هحاضف (ةحاصنل ۱و هلیعط كن ون (محصنل) حاضن

 | هداموب هروک هتناپ هدر اصب كفلم * هظعو اذا ثلاثلا بابلا نم ةيحاصف و ةحاصن و اعا هل حصن و هعصن لاق |
 | كا صالخا ی وقهنالواهلح وصنم مان ردیسانعم ءافرومابتلایرب و ءاقن و ص ولخیرب ردعوضوم همانع»یکیا |
 E | كهل حوصنم هان یک یکیدلیاحالصا و وفر قوزم بو طابخ دوخاب یدنل وا لامتسا هدننءوو دن هلشسانم | |

 | یوید كهل حوصنم ردا روند هدوکوا هکتیهصا و یدنل وا لامعتسا هدننهصلو دن دن اا لیا حالصا یتلاخ |
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 هن یتح رداحمان یرلهچرت هنسانعم كمروت تجاح هدنسهدام زن و هداروب كنز حاف و 19

eهللا ونع یدتسیا یکتا اور یتتجاح ندنآ ینعل یوزا تساوخ نفور ت چ ۳۳ أ  

 تسرد رکف هدننزوریما ( ج1 ردشطا ریسفت هلینا ونعاهاناهدع و نم اهاضق لطاذا جالا رهت هدحابصم و ۳3

 و یو یا ی الا و روند ه ولطم نالوا سیتم و رولوا فص و هع رس ریس 3

 ندساسا هلکطا ممز ءوزوا هام و رانصتقا ىد ییهداموب فل ؤم « تیضق یاوه تحن كتبلط هل | |

 لاق ردهنسانعم قلو تلوهس تام جوک و ردیشفلوا هجرت قرهنلوا قیفحت ندحراشو ندحابصمو |
 جا تحج لاقت ردهنسانعم كت یشا كمدآرب دو هل مىك ڭ نەز (حاحتالا) لهسو مس اذا ہرا ما

 قل وا تاب رفظ ةا هکر و اضف اذا هتجاح دا جا لاش ردهننسانعم قلقا و ینتجاح و تیضق اذا

 كباغ یا لطابلا كد ما لاق ردلمعتسم هنسانعم قل وا بلاغ حاحنا و ےک اذ راص اذا دز ما لات ردهنسانعم

 روک چاد و اینچ رونید هزامدآ نروت شيا و نقب ییا هدنازو نم( جم ) هب تسهیل اف

 ةجاط | مت لاق ردهنسانعم كسا نسما اور ییتجاح یدنک ند هکر (حاصتسالا و هدننز و لمفت يجتا)
 كلبا بلط یتجاح ءاضف رت و مس | مالا و حفتسا هاب و هتجاح ی -ییعتتسا یاس الایف لاق اھ رت اذا اهصتتسا و

 | ئا مک لجر لاقت روند همدا ی روش شاو باوصیا جج یار لاق ردلعتسم نشات تا وص یا زۇ

 ی دو ( حالا )د دش یا ج ریس لاق ردد وضقم ل رام لص وم هکروثآ وا لامعتسا هتسانعم عیرتسو دیدش رس و ۱

 (حاحو)هدنز ورببز می ۶ و )دنن زو ریما ( حج ) قدصب تعباتاذا همالحا تحج انت لاقت ردلیعتسم ەت انعم

 كنون( ةحاحلا] ES ن هللا دبع ردندیماساهدن ورش ( مو رز هدنز وباصم

 هلص كنون ( حا  ة راص یا ةصح سفن هنمو ردمزلتسم ید وضقم رفظ هکر دلهعتسم هن انعم رض هل کف
 رول وا هدق دناقمط لب هزاغوب ردهنسسانعم كلا ددر د ندنفرط جا كزاغو یک قمادلرخ زاغوب

 ا * نالف لات رول وا عابنا و تک و هفوح یا وک ددرت اذا یناتلا بابلا نم احح لج رام لا

 رر 1 E هدرلنو هدننزو لزات ( حک ) و هدنزو هلراز عن ادج لیت یآ جی

 ی یو 2 ینعم جک و لجرا مع لاق رول وا كمردنلسس بودادلرخارّرکم یزاغو ود جا جا هلغلوا
 ردرشلنا دع ندنا ولص تاد فم یه د رذع الب ءاهف و ردبمزال یانعم هکابوک ردشلنا ربتسفت هلکممسک وآ

 لامعتسا هن انعم كما در لبق هج و یمدآ 7 ریه و رد ضا ی لبا هجرت هلکمهدلروک نراق یلوقناو یرانو

 ردهنسانعم كمتر وب هلتع رس ی هناد هل د دشت كناح ویک كنون نار صادر ءدراذا لئاسلا حک لاغر ۱

 تایئوربص هلیصف كنون (ةحاحل ) هع رسا یا هثحاذا لوالا بابلا نماح لها 2 ع لاق هناا غاای هلط وساپ هل رجز

 هدننزو ةححاحج ( هحنامشلآ ) رول وا دض هلكلك هنسانعم تئاندو لخت رد هنسانعم هاتسو د وچ و ردهتسسانعم

 یدرفم نوح راکدتا قلع حک هدقدنل وا بلط هنس رب ندرایدنک رونلوا قالطا هتعاج نالوا مش و لی لیح |

 انا ام ربع و ةحاح ريغ هعحجاحج و ما زفا ربغ ما وقا نم ءال وه ساسال این لاق مائل ایا ۱

 | دییشت هزاغو شلوا كاب ندمغلب هلا هح هک ایوک هنسانعم هنع سفللا بیطب انا ام رار د اذک نع سفنلا مح

 ET حدنلا رد "ها صقث رب ندنتعاج مراد یئ هکر دهللا دبع نتا هدننزو ریبز ( جک ر) ردشق وا

 EY روند هر نالوا حسم و شیککو هنسانعم هعس قالو و رد هنسانعم تاک قلفوج هلبعض كنون (حدنلا لو

 . ققلالو رول وا ردصم هلع كول حدن و رولکح ادنا یعج هنسانعم لبطادنسرون د هننکر یکر او دنالک ه هم |

 ۱ : الف كل د نأرقلا عجدق * امنع لا ىض ر ةشياعل زلس ما لوف هنم و هعس واذا ثلاثلا بابلا نم اح دیه دن لاشه هتسانعم

 Ek : ۱4 نجر تالو نکتوی ف نرقو ىلاعتهلوق تداراوةرصبلا ىلا كجو رع ل يذلا یعس ونال یآ * هیحدنت ۱
 ۱ قالو هدرلن و هل عف لاذ ویعض كوم (حدننل او هلق كع”( ةح ودنلا)لوهدننزو هعرح ( هح دنلا وهدننز وهزج

 | تالذنم لوقت رد رار دصم هنسانعم لوعفم سادو خاب رد رال وعفم سا حدتنم و هح ودنمروش دهر لو و رد هنسانعم هعس |
 ةح ودنل ضيراعملا فنا نيصل ان نارع ثيدح هنمو حراشلا لاق ةعسىاحدتنمو ةح ودنم و ةحدن و ةح دن تا

 | دا مزل وا دعندیذک هکر د راوتمارب و ص الخ ند,ذکهدکلنوسهلیق رط ه انکو هن روت یزوس رب نعپ دک بذکلا نع

 | رد هنسانعم لقث قلرغآ هل رسک نون ( حدنلا ل ردکعد هل وس هلتهج زاغلاو هروت و هانک هنکج هیلپوس نالب |

 هکر دهنسانعمعسوتهدننز و لفت (حدنتلا ) ردن طب رب ندنسهلدبق هنیهج( ح دانم ون لر ون دهئیش نانروکندقاربا و |

 ندنرلقلق وط تباغب یف یک و نوبق هلبسانم و ردهنسانعم قمروت وا شیکت ریس كريس هدست سان و قفل و | ح
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 ق دری ریلاس ول ۳ ندرغا هلکاوسمو كاتسااذا لا وسلابءاف حام لاقت ا کلا قو انااا ۴
 یا ناطاسلادنع ىنح لوقت ردهنسانعم قلق تعافشو هب هج رسا اذا كا وسلاب قيرلا هیفنم م حام لاق رد هنسانعم

 هحام لاق ردهنسانعم كمر و دوب هدنزو هات (ةح الا ) هاطعا اذا هحاملاش ردهنسانعم ثكمرب وو یلعفشا

 | دوخا ترارح و هاطعا اذا هحاتمالاش ردهنسانعكمرب و هدنن ز ولاعتفا (خاشالا) ءاطعا اذا ةحايم واح هه ۱

 لاق هقرع تردتسا اذاربعبلا یرفز سعشلا تحاتما لاق ردلمعتسم هنرمانعم كلا قرع قرض یناویح لع تدش
 اق رد هنسانعم كلا تطلاخ و تفلا هل ر یرب هدننز و هلعافم (ذحم املا ) هقرع ىا لمعلا ورا هحاتما ساسالاف

 هنض اب لوق ی هنسب راص كن هطروم (حالالرون ده ولوح كر دبفدا رم و هدننز و حاس( ةا ا ) هطلاغناذا هام

 هشن ا هدننز و لفت( ۱ هنسانعم لخت ا صیشرونبد هبامرخزکنالوا قش موب یکد رکچ هل ر مک: كم عیار وند
 نی ةبقع هدننز وناتک (حایلا) وفکتیا ےک نالف مم لاق رد هنسانعم كم روب هناکزان وهتسهآ لئامهرب یزو یکزنیا

 "لیامت ادا نا زکسلا خاملاقب دوام رو كرهدبالیامت هفرط رههدننزو لعافت (جاقلا) ردیعمآ یسرف رف كلاس
 یل عفش نا هنلأس ااا ریسحتسا لو وقت رد هنسانعم ثكطبااحر تعافش دوخاب كسلا هیطع (ةحاقسالا) 8

 )لوکس ناب و یصق كنون( جا )ی نونلا لصف ]8سر دب دآ یس رف كن هسک مان ی وح نب ساد رم( علا 2
 کو كمور وا كب وک هلیصف كنان (حابننلا) و هل رسک ك نون (حاسنلا) و هلیعض كنون( حالا ) و هلق كنون
 لو احابن و اجاب واح و اصن ةيلاو سيتلاو ىظلا و بلکلا چ لاقب ردهنسانعم كمهلم بونلسس نالی و

 کو بوک زدنوسرم هرز وا قوا | هدننز و با غ حاب هدحابصم × تاص اذا یناثلا و ثلاثلا بابلانم ۲۳
 | اع هتلج یا ۱3۳۳1 یا تر تمام امر دروا ی وک (جابتتسالا) وهلى رىکك نەز ەھ (جابالا) روید

 | عوع ندرب یهو هکر وند هنناوصا كن کی وکو یسهماکنه و و ض كنقلخ هب وا كنو تیم ابتا
lees ره وا مسا هکر دیعجبكصن حوبن هدا روب بالکن م ےھعمام مه یا خا ح وبن تعمل وقترولوا 

e نا ويح یسهل وقم كيك هدعب ردعوضوم رونل واریبعت كموروا هکدنت وص بلک ح ابن و ج لصا هر وکه نایب 
 لا یضر یضت لا "لع هدننز و ناتک «حاسلا) رونل وا قالطا ه هریثک تعاج ح وبنو یدنل وا لامعتسا ید

 منو زوکو رونلوا قالطا ه یثک نالوا توصلادیدش حابن و ردیعما یردپلرماع نالوایران ذم كنب رات رطح
 اوبا ) ردهحابن یدرفم رارز د هن راقلارا یراهدالق نا وسن بونل وا بلج ند هکم هکر ون د هراقحت وب یراکدد
 هنشوق شواچ نالوا قوچ یسمتوا هلا ددرتو هرقرق هدننز و نامر (حاننلا)) ردیسهننک م لاص نب دمع ندنودح
 نانل واریبعت شوک اباب ینعب د وسا حابن و یدنلوا رکد هک ردعما و ردصم هدننزوباغ (حاسلا) رونل وا قالطا

 | .هحایص ٌةبظ رونل وا قالطا هکیک ناغرغاب هدننز وءارج (ماصلا) رونل وا قالطا هن زا وآ كنالب هايس یربا عونرب

 )را تن ماز هدلجمب یراکدید هب رش هدن رق همان نی : هدننزو باغ (جابنوذ) ناتو ا

 قمتیچ رت ندندب ردراردصم هدننزو دومق حوت و ځا و هنصانعم قرص روند هرت هلی وکس كنهیفوف یانو نما
 لامتتسا هنسانعم قمزص خاب ندمولط و دلا نم جرخ اذا ینثلا بابلانم احوش و اصت قرعلا جن لاقب هنسانعم
 .هدانعمو و یدزص تبوطر ندقا رپ وطلانن نع یر نم یدنلا اذکو خشراذا یحلا نم مسدلا عت لاق رونل وا

 ول وا عجب ردلمعتسم قرمل وا مسا کن دنظفل تن حوتو ههشراذا را هت لاق هنسانعم قمردزص رول وا یدعتم

 رد هدنز و هک تا نوه حش شر ندجاغا زود دد روا هکدنسانعم راعشالا غوعص

 نکل ردشلتا ریسفت هنسانعم حا ینو کک هل رسک كن و كل هزم ( حایتنالا ) هنسانعم تسا رونلوا
 عب رده یسهدام ع ین عل زا لوا ردشلبا طلغ هنوک جوا هدنو ردقو یسانعم بسانم ه هداموب كنآ
 ندصت رول وا لاعتفا ندحون دوخاب حون حایثنا اراز ردق و یتعواطم و یلخدمهدنا | كحابتنا نوچکنآ ردلکد لتعم
 تسهزوج را +اد زمل ا ماغللاح انتءاشقر» وبشا یکیدلیاداهشتس الاثردف وب یمانعمهدیب صكحابتن اینا ردوللوا حاتتنا

 ناونع حانن ال هدحاصص هقوثوم ٌهَضس هروک هنناب كحراش + رداکد هلو ردهدناونع حاتمت هلي" تیاور ۳

 حاعص میزم « ردفیاس هکدت ردنلاخ یغیدنل وا عابشا بول وا جان ` لصا هدهزوجرا و ردلاعتوا هکر د نمد وېشم |

 | اجتا) ردیآ شوفر هدنزو بوسسعب (حوتنیلا ) ردشلبا سر قرهلوا ندناب لاعفا هللفغ ندراهماکنهو |

 مدآربو كع شبا نالوا بولطم و تجاح هک هنسانعم * یشلاب رفظ رد رلعما هلیعع .كنون جا) و هلبعت كنون | ۱

 | ردردصم ند انعم نانلوا رکذ هلینوکس كیج و یحق كنون ( منا ان ادیت هنتجاح یدنک | ۱

  ۱لاق و اب ترفظ اذا تثلاثلا تابلانم است ةجاملا تحج لوقت نان کیا و تب یی اا |
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 ی ۵۲۳ روح ۱

 اا لبق ا هدننزو رها ا (ملعالا) هنسانهم قرز تّدش ردها هنسانعم كلج وك كبو ردقل هجالا هکر شد
 | ءم مرر لاق و داوسلاو ضاببلا طلت یا حما ش یک لا رون دءاحلم هدنش ؤم ردتفص ند هلم ولم روند هچوق

 علما ناک اذا احاح ما شیکلا حما لاقب ردهنسانعمقل وا دداا ربق ولهراق ولقآ نوبق هدننزو را رجا (ماحعالا)

 هل وا نوناک که ر دیم نا" نوناکن دهیمور روهشو ردیعما كننآ هرخت الا یداهچ هدفا هل رسک ك ی٣ ( نام |
 | نوايا یعی فالخم رب هدنم ناحل مو ردشغا واقالطا نوچ غيدل وا ضيا هلمث ضاي هدیسیکیا رار دننابیش |
 . نوت و یدس ذل وا رکذ هکر دیش وم حلا دنن زو ءارچ (ماحمما) رددآ كغاطرب هدن راید یسهلببق علسوو ردیدآ ۱

 | رکيو روندهنناكن هق را هک هب یرغص یغاشا ندين رغب هد هق را و رونل واقالطا هجاغاشلک ود یرافاربب

 شوی دز یک[ نی هات رم مو هی اب حالس ناعل هنسانعم ههظع ٌهبینک رونل وا قالطا هالآ و

 | هب هنسن شم ز وط یک HERRE و (حولما) ردیعمایداورب هدهماع و ردیعما هل رکسع بت هو

 کرد هنسانعم كا "دع هک و بوخ ی هنسنز (مالقمالا) ەن لمجىا ممم و حولع و 3 كع” لاق ر روند 9 :

 هدن رق "یرلارا وخ ( للا صقر ددا عض وم رب ( ملا تاذ الم هد هدع |ذ| یلمتسا لاقت رونا واریبعت كفسلزوک ۱

 تعاجرب ندهعازخ و رده رقر هدنساضق تا ره هدننزوریبز (جل*) رارید كمن هداکا رام هکر دیدآ عض ومر

 هدننز و هدوفس (فح ولم ا)لردندآ عضومرب و ردوص ر هدندروب تعا موج ا ةعي رون هلی ین رفصم ملت ود 3آ

 هزوس یرغوط هدننز و لاعتفا (حالتمالا ) ردعض ومر هدننزو هنیهج (هصل) ردهریبک ٌهیرفر هدنساضق بلح

 هلیسهین عج (حالمالا) "قحابنک طلخ اذا لج را ما لا رول وا شنا هجالآ یبکنویق هکر دهنسانع قاقنالپ

 یریفندلک ییاو ردکعد رده زوک هنوب دتسانعم هنسیحاام ردن رغصم كبت لمف ( ییا ام) ردیدآ عضومرپ ۱

 هنتیلعف كنسهلک لعفا هدبګت لعف هکر دینبم هنیهذم نوت رصب وب هکر د د حراش +ردشمال وا درا و ارغصم بت لمف ق

 هل ر یرب هدننز و هلعافم (فط املا )ل ردراشلنا ز وح ییریغصت اقلطم هلغل وا بهاذ هنتیعما نویفوک اما ردرلبهاذ |
 وه لاو هلک آ اذا انالف نالف خام لا رونل واریبعت كم كمت زوط هکرونلوا لامعتسا هنسانعم كلا لک ا ماعط
 | كير یرب هدفدل وا نوجا تک ر اتش او و هتعضار اذا هتخام لاق ردهنسانعم كمر زما و املا ةمرح ظفح

 | یداور ند هیلبق ید وا هلن رسک (ناتگما امهدل و اتعضا زاذا اتطام لاق رول وا هنسانعم كمر ما یفجوح

 مدآرب و هايا هاطعا اذا یتاثلا و ثلاثلا بابلا نماحن *یشلا ة٣ لاق رد هنسانعم كمرب و هدنزو منم ( حمار ردیعما

 | ضیوفت و یمن هل نهج هب راع ن وچ اقا واعفتن همدآر خآرب یتعفانم یسهلوقمیدل وود وسو غاب و وب كتسهیشام

 ندن روب نه نیدنعم هللرسک كي فصل ) اهدلو و اهنبلو اهرب و هللعچ اذا ةقانلا هم لاق ردهنسسانعم كتا

 جدو هدننز و هنیفس فصل روند هب هقان نلیر و هرز وا روکذم هج وو هنسانعم هیطع روند هبوکر و ردها

 بلط اذ | عمتسا "لا ردت "رابع ندکشسلا هیطع هکر د هتسانعم# ءاطعتسا (حانقسالا) رون د هقان نانل وآ کد ر

 ۳3 هق وا لوش ندنرافوا راق هش و ردقوب ییصن كن آ هکردق وار ندنرق وا راقهدننزوربما ( نا )هیطع

 ردم ما برف ك« وقیردارب مت یب ها هوروند هق وا نال وا ولبیصن لوق یلع راردا ه راعتسا الات و اکربت هلغل وا راف

 ٤ (جانمالا) ردیسا یسرفكن هسک مان سقف هلباه (ذهنلا» رد دآلجررب و ردیعما كنسرف ینابیشلا دوعسمن سیقو

 | اهجات یند اذا ةقانلا تما لاق رد هنسانعم ققاچ بولک یتف و قمروغوط كنيشاوم و هاذ هلک كەز
 الوش هژیس هين لعاف ےس ۱ ( عاملا )ردصاخ فصو هکروند هنا ويح شعشلعت یسمروغ وط هدننز و نسج ( عملا

 | هروب دت نايم وا ا ررپ و دوس لوا هنب هرکصندکدلیکچ یدوس لراراس هکر ونل وا قالطا 4 هات

 a لا و ءاطعلاذخا اذا لج لا مختما لاق رد هنسانعم لآ هیطع هدننز ولاعتفا (حانتمالا) رونل واقالطا

 | ریعطآ یا لالا تل وقت رد هنسانعم كلنا قدصت ینعی كلعا ماعطالام همدآرب هدننز ولعفت (عتار هقزر اذآ

 ردلمعتسم هنسانعم كک ودشاب لصتمز وک هدننز و هلعافم ( هام ) + + مع او لک اف + عرز ما ثیدح هنم و یریغ

 هب وكس كناب و ىح كيم (مجما) ردندلاجر "یماسا (حانلا) و (عاملا) اهعومد تلصتا اذا نیعلاتحنام لاقي

 | یدهقایهنسهکل کد یتلاص ینلاصدا رم هکر دهنسانعم كعء روزا و بوخ هنوکرب هدننزوهع وعيش (دحوصلا) و ۱

 | هليا لا یی هغوق ندی وق هر وکه ناب كساسا + هلظینرظن وزه یشماذا ةحوحص+ و اصمالفلا حاملاقب ردکع ږوب

 نو قفر هناکز ان یک یشز ورو زاق 2 ردذوخ ام ندنآ هراس «یناعمبول وا عوض وم هنسانعمقمردل وط

 یی هغوق بونا هنچما هلغلوا زآ كب نوص كنب وقو ةطبلا ةيشمیشم اذا لجرلا حام لاقب ردهنسانعم كع روب

 لاقي ا »كم رده و ابنام ةلقل ولدلا "الف بلا لخد اذا لجر ا حام لاقب ردهنسانعم قمردل وط لب لا

| 
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 | لاقت رد هنسانعم قمرتوقهدایز ندنرادقم یز وط هماعطو حلت ینعم لج رلا حلم لاقب رد ةنسانعم ملت هدننز و لیعفت |
 ماش حلاق رد هنسانعم كلا دار ا نیشنل دریبعت ر د وخاب نوعضمهدننآ شوخ هدنرعش عاش و اهحلم نکا اذا ردقلا

 ] هلسک كيم (ةحملا) البلق رم اذاروزطا ملا ردهنسانعم كمروع" هجرادقمر هود حل وج * شب یتااذا

 م نالف لاثمالا نو فلح و ةمرح ىا ةحلم و علم اب لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم نا ومامذ و تمرح یک مم
 ايس یندا زوط نالوا هدنرزوا زد لّوا لوق هکر د ح راش » هبضغیف ددح وا نیم“ وا هل ءاف وال یا » هتبکر ىلع

 ۳ یرلکلزوع«یزک |ثكنس هفناطیجن ز بول وا هنسانعم هش مهر وک ب یناثلوق ور دذ وخ امندنسل وادوبان و ناشی رپ

 وزوط یز وط هللا خمن ندا هکر دن دنس هبعش ل وا لوق ثلاث لوق و ردشغل وا هییشت هرانآ هلغ واهدنراذخف و هبکر
 تاموصللا ریثک هدساسا یرشحزو ردکعد ردا تدحو مثخ بولکه لاج هلببس ینزج یخدل وا یک یغیدلاق
 ككا هنسهراب هدقدنلهراب ردق و یسا ورپ و كاپ ندنحا رج ًاعطق بول وا لتامو ممصاخحینعب ردشلیا بانک ندنالوا

 نرد ملم هداروب راضمب و ردنا عضو هرزوا یسهبکر نالوا هدسان "هرظنم بودا مضاح یییزوط ادتا نوجا
 واق ندسلحم رد |تیاعر و مازنحا هدقدل وا سلاح اکا رول وا ه انک ن دکلتمرح ی هروک اک | سپ یددردهنسانعم

 "رپ وردی | لجررب همم وردک دزساف و هکرول وال وا لوق عجرم هکردکع د ردا تمرح ضفرهرکصندکد تک
 روا وا تفص ندتحالم ویک رون د هب وص یقا روشهدنن زوریما جمال ردف راعتم هلا "ۍع را مم هکر د دآ

 ب شل زوط عب مک یامجا«كعملاق روند هب هنسن شل زوط و ولز وط رول وا فصوندتح ولم وهنسانعمرلد و
 اق ردهنسانعم كلک هب وص روش هلب رسک ك ن هزه (حالمالا ) ملءوامیا میل بیلق لاق و راردنا هرومالص
 ص روشه هبادو ابذع ناکو احم راصاذا هال ے۳ا لاق قداهشنانعم قل وا روشونص ولتط و ام مافد و واذا لع راامما

 !لاش ردهنسانعم قمرتوق هدای ز ندنردق یزوط هماعط و احل ءام اهاتساذالبالا حا لاق رد هنسانعم كمروجا

 ,قلوا روش وصهدننز ود وعق (حول لاو هدننز و همارک (فحالما)و هلبض كيم (ةح ولم ا اهم زك |اذا ردقلا
 احلم راص اذا لوالا و ثلاثلاو سمانا بابلا نم احولم و ةحالمو ةح ولم ملم و ءاملا حلم لاقي رد هنسانعم
 ما ( جملا إل نسح اذا سمانا بابلا نم ةحالم مالغلا علم لا رد هنسانعم قل وا هرهچ بوخ و لزوک

 همدآ لزوکكب ردغلب ا ندنآ هکهدنز ورابک (ح المل ا) و هدننزورابک هلیعض كيم (حاللا) ردتفص ندرانو

 مال ویصف كيم ( ملا ) ر واک نوحآلمو نوحالمو یکی ارشا رولکح الما و یکم ارک رواکحالم یعجب كحل
 نق نکر دا زا ورپ شوفو هءاتغا اذا ثلاثلابابلا نماحم لم لاق ردزاح هکر د هنسانعم كلا تببغ هلی وکس

 نایرب یس اوقم نویقو هیحانح هناقفخ ةع رسژک اذا رب اطلا ملا رد هنسانعمقمتانب وا قوچ ق وچ قرهلوا ریترت

 هرزعاو اهطعماذا ةاشلا مع لاق ردهنسانعم كلبا هلازا ییرایوت ندنسب رد بویلشخ هدوص یتا نوجما كما
 دما هیف ح رطاذا ردقلا وكما علم لاقب ردهنسانعم قلزوطیب هنسنرب و هعضرا اذادلولا حلم لاقب رد هنسانعم

 اژکا هکردهنسانع«كمرد قاربط قاروش هراوطو یناثلا بابل |نماحممملم هیف لاش و ردن وچ | بیلغت یریط
 کس نال وا هدنغاب حق كن هلنیتعق علما ) بارت و ملم یه و ملا ةن اهمعطااذا ةيشام اعلم لا راردالپ هنیسق
 هکر دهنسانعمقل وا قآ طلنخم هلهایس وردبدآ عضومرب علم و ردیدآض رمرب رول وا ثداح رونل وا ریبعت هم رکا

 زوط هکر ون دهر ندیانّوکتز وط هلی كمال وی٣( ةا ) و هد دشت كمال و یصق كم (ذحاللالرونم د عما
 زوط روند هنس هفناط ج هک و روند هنبحاص زوطدوخای هب هسک ن اتص زوطهدنن ز ودا دش (حالما) رونل واریبعت

 لاق رد راهدهعرد كلا حالصا ینیرزاغو لرح ورهن هکر وند هنس ر زاغو ونال و ینبمهتمزالم هن وص زکد
 :ص كلر و كلبك هدننزو هباتک (ةحال ا )هته وف ملل رها دهعتمیا نیحالما نموهلا و توت حالم
 د راک یدید وغ ناب هدیکر ترد دآ تابن ر هدننز ونامتر (حالمل او هل د دشت كمال و یم كی ٣ (ذیحالمال روند
 ر نالوا هدقلاراو روند هاب قار نمو رون ده ه ر وطور ون دهراکزورنداارجا یي هنیفسهدننزو باتک( حالم ا)

 م ورو د هکلن رس نال وا ضراعهرب نکراغای زوم ور ون د هک | س ودلهدنبقع یلیزا رب وب و هنسانعم هس روند
 | روند هكا ریبدنو جالع هدقد ضآیرفكنهقان و هنسانعم هعضا ره كعا یتسهم كنوتاخرب رول واین ردصمندن اب

 | هکرون د همز وا ضاب عونر رولواددشماضعب وهدننز و یا غ( ج ال ا )ر ولوا یعج كح هکر ون دهراوص ول وطو
 | هکر ونده هن وکر ندنشع كنجاضا اوسم نعي ندک ارا ورون دهریحمناعونرب ورونل واریبعت یز وا قمرېر ول وانوزوا
 هدننز و هع رج ( ةع ا )هنس انعم رجلا هل رون د هن ر نیکنا كلی رد هدننز و هه نم ول وا هبه دو هرج و ضاای هدنآ
 هغلقآ جازم هلهایسو روند همالک ف بطل و شکلد و شوخ هکر ول وا درفم ندنظفل حلم و رد هن رلانعم تکر و تباه

a) 



 دم

 ا 0۲۱ ا 2-۶۰ ید ا

 هب ن یر فلا اذه نم مکیلع ۶ علطب CEE ید ردشل وا عقا و كلم هضم هدنلاج هک ابوک,ردشلوا | 1
 | حدلا یف الا تلد لا الو دن رهاظ را یا لاج وا كالم ةصمم ههج و ىلع لاقب "یلصلا رب رج علطف كلمة
 اف بهذ اذا ضرالا یف جسم لاق رد هنسانعم كقک هرب ر هدننزو دوعف ( حوسلا ) ردشلیا عت فلوم نكل
 تا لا زد هنسانعمقمریص ی ندنیف هدننز و لاعتفا (حاستمالا) ردعض ومر هدنساضق نسسنق (ح مام لت

 نیشو كم محال ا) زون د هب تخت نوز واره ندهنیفس باشخا هدننز و بولسا 6 ح وسمالا ) هلتسا ۱۵[ فیسلا

 هاک روس سابل یلتوشخ هنزو چا زد دوخاب كعش بوئروس هنبرب یرب یرافرط جا قلب وا هليصح كن هيجم 3
 كن لیل رسک ك ن هزم (حاشمالا) ردبک كنآ یتفص و باب رد هاتعمو یحد سم هکمتن رداهنسانعم قهثجآ تو ا 5

 زد هنسانغم قفل ابا بولبجا دولب ند اوه و تبعص و تبدجا اذا ةنسلا تا لاق ردهنسانعم قل وا قار ۱
 لاقت ردهنسانعم قلوا دولان و مطقنمب ودیک هدننز و د وعق (حوصلا)) اهنم باصا مشسقتاذا ءاسلا صشا

 ىح أو تسرادنا اذا رادلا تک لاقن و حراشلا لاق + عطقنا و ب تهذ اذا ثلاثلا تابلانم اج وصم لج راه

 رد هيف روظنم یتیذدض نکل حشر اذا یدنلا ملا رول واّدض هلغل وا هنسانعم قمزصوص ندر رس 0

 لاق ردهنسانعم قل وا لاسو نیما ندکل وک و د و ندفم ول وب هلغل وا نبتن یرلکو ک كن رلیق یراقلیخافو ناو
 | قلخا اذا بوثلا حص م لاقت ردهنسانعم كوكسا نابل وافتتت نا تنماف اهلوصا تضر اذا سرلا رعاش| نف
 بولیکج هکلوکو هرهز نول یآ و اذا تابنلا حص لاق رد هنسانعم قاشاب هغل وزوب یکن ر كت راک چچ كتابن و
 | ح22 لاق هنسانعم كم ر دیک رول وایدعتم هلیف رحءابهدل "وا یانعمو زتمقادز للا جوب لاق رد هنسانعم قلاصق
 اا یدوسالراوط و هبهذا یا كض رم هللا ح٣2 لاقي رول وا یدعتم د زسرج فرح و« بهذ اذا ی 1

 | هلا ح2 لاق ردهنسانعم كمردیک یدو هدننزولیعفت (ے تلا بهذ اذا فانا. نیل ج2 اوت ردهنساتعم |

 عبا لا بابلا نماحصم لظلا حصم لاقب رد هنسانعم قلاصق بول هقفوب هکل وکهنتصت (محصلآژ بهذا یا كض رم
 ثكعم ( تاحاصلا إل قنقر قان یا عحصما ل لا ردتفص ندنآ هدننزو رجا ( مصم الا و "قرو صقن اذا

 بوردلوط هللا قق ینا هک روند فن رب رد كن راکش وکه ود لوش ردیعجب كحاصم هکهدننزو تابارغ هلک
 (عحضلا  هلا عانت ندکمرب و دوس هلنظ یسیرواپ شا وا كاله هات رردبا عضو هننای كنقن هدنتیه یرواپ :

 نالف ضع جم لاق رد هنسانعم كمر و هصیقن و نیش هنسومان و ضرع كنهسکرت هدننز و حدم هلا دم داض 1

 هود ودنع تذاذاهنع جم لاق رد هنسانعم كالا عفد یهنسنر ندن رزوا هکر , وهناشاذاثلاتلا بابلا نم اهضم
 رد هنسانعم قم زض ین هل وقم مولط و هبرقو ترانا اذا لبالا تحطم لاقت ردهسانفم یل را کز ا ور ا 8 1

 اهعاعشمشتنا اذا سش ا تحض م لاقت رد هنسانعمقل وا لماش هر ره یون رب كشن وکو تعش راذاة دال ته

 e) رضلا)و(ج ترلان ادا رعجخصما لاقب ردفدا معدل وا یانعم هر ضم هزر مک نەز ره( حاضمالال

 لاهدننز و مع )2 طلا ردشیا رک ذ ج د هدنس هدام حرض و فلۇم * روند هناغوط ر ةاج هلي كداض وكي

 ةا لس لا ردهنسانعم كلا اچ و هدب هرم اذا ثلالا بابلا نم اعطم هعطم لا » ردهنسانعم قعروا هللا

 اذآیداولا مطا لاق رد هنسانعم قل وا یقشاط بورابق قوص كنءرد هدننزو لاعتفا (حاطتمالالاهفماح اذا

 رکذم البلق ردن وم یظفل مع و رار د كم هدیسراف روند هزوط هکر دف ورعم هلی رمسک كی (مفلا) امثکو عفت را ۱
Epهکر ونل وا لامحتسا هنسانعم ۶ و دتعض ز اذان الف الف تم لاقى رد هنسانعمعاض ر تم ر ما رول وا ردصممم و رول وا  

 روند هنغاب چاو زد دن انها ك و وکی رد ووو كند 4 وال وا قالسا ووو

 رونل وا قالطا هکلززوجسملمو هلیبسح قل وا ادیب هش هدنندب كرا وط نیبز وطرد زاخ هر, وک هاب كساسا هثسانعم ےک

 ه وصول زولب قاروشملم و دهع و مامذ و ةمرخ یا ملا لاق رونل وا لامعتسا هنسانعممامذ و تن
 هدانعموب هر وکه ناب كحاصم* خاسءاملاشال وممءام لاق ر اصلا ف فل ول ا لاق ردیلباقم بذع یکی ن وص زکد روند

 ل اذه و هرز وا یلص ایت < ردشلک ن شخ ندت وش کهن هدنن زو فتکی دیا م لہ ندا ندتح ولما

 احالماءاملا م ازا لها و یدنل وا زاصتقا ک1 هلففح ندلامعتسا تک دعب ردشمل وا تءارق ید هدنن :ا ونع ا

 هکر دوب یس هصالخ بیذمتو یکی کیدلک لقاب وهف عضولا لقبا رارید عام ہرزوا سابق زیغ هدنلعاف ےسا كنیک را
 هرزوا هفیصو زاج لهاو رد دراو حام هتبلا هرز وا س ان اغلا دراو خذ نتا ندا زا با اک ٩ 

 و ENE هل رسک ی” رواک حالم و ردعچثینٌأت هکهباه رولک هم یعج كنظفل حل و یهتنا راردیا 2

 عیلمتا) ن ب اذا یا لاق دهنمنم كمروع هدنزو لقت ( لتا هیت دلو يرو رول

)0( 



 | اھ را راجا حس لا اا دنا رو ربهر a AEE دیتا م ںن كیا وا واهعماجاذا ۱
 لبالا تصس سام الا فو ًاهموب تراساذا لبالا تص لاق ردلمعتسم هنسانعم كک بویمروطنوکنوتت ءود و
 اپ اذالبالا حلاق ردلمعتسم هنسانعم كلهدنام ورف ونو ز ب ورو ثیافب یهود وا د دشاربستراساذا اهموب
 رب و ردهنسانعمكمروسلا هب هنسلرپ هکر د هنسانعم حسی دوب هدنن ز ولیعفت (میشا) اهل رهیا اهرداو

 كما لاع* و نوز هلفمروب كب یبءودو رد هنسانعم كلئوس زوس یدمآ شوخ قفاوم هنجازم هلتهج قعادلا

 هلا هنس رو ردهنسانعم كمر وس ه هنسنرب و رد هنسانعم دن اا یجد و هدنز و لعفت( مدا ردهنسمانعم

 كنهسک نالف ربع و هلضفل هن بت اد نالف لاق ر ردذوخأم ندرو زم یانعم هکر دهنسانعم كطا كرات

 دک اک دعم "یشال ینعم راربد مس نالف هدرب كجهد رددرحو سلفم ردقو یسهنسنرب الصا

 | ك (حاسلا ل بذکاذا اعاسمتو اج جم لاق هنسانعم بذک ردردصم هلی كنات ( حاسقلا )
 ووک دنا ثحابصم + اهعرذ اذا ةحاسم و اه“ ض رالا ج لا رد هنسانعم كمجل وا یر ید وب هل رسک

 سالبلا یا حلال دعق هتنآر لوقت روند هسالپ و هلوچ هلن مک يم ( حما )روند وچ وا ردعما هحاسم

 كرزد هلغلوا یتوشخ سابل 0 6 )نوت یاس یه هی هاب رونلوا قالطا هلو ول وا و

 لاش ردهنسانعم كم بونروس هنر یرب راطوب نکررو لوق ىلع قعشجآ بوشپ ك رهن روس یرافرط جا
 هدننزورجا ( حالا )ر تکطصا وا تونل ان رکان هکر وطاب یر ا اذا عبا رلا بابلا نماصم لجرا

 هک هلږس یک ر و نع ردمالسلاهیلعو ان یلع یسیع هدننزوریما ( عسل رونید ءاهسمهدنننوم ردتفص ندنآ

 مدلیا ناب ورک ذ هج وهن وکې للا هدمنافلؤم راسو هدج مش نال واهرز وا راون الا قراشمهدن اب قاقتشاكنو وردشغ وا

 یوم یسوم هکهت ردیرعم ندنظفل حش ردیناربع یهجوا هکر د مجرم * یدنل وا ناي یخد هدنسهدام حوس هک
 1 ج7 هلاجدلوف ىلع یثان ندنغلزسروغوا ردقل ج د نالاجد جسم و یهتنا رد رعم ندنظفل ماس ماشو ندنظفل

 | یرغوط كبو هنسانعم قرع رونل وا قالطا هرت و رونلوا قالطا هنس هعطق شموک یو هدننزو نیکس رارد
 ۲ روند هشیشنالوا حوسع هلیسهلوعم نهدورونده ها شفلیس یففنو هکسو هنسانعم قیدص روند همدا ول زوس

 3 قالطاهدهلالوا عاج بثکو رونل وا قالطا همدآ هحاسلارثکو ردهنسانعم م وشلاب حوسم و ةکربلابح وسم ع ۳

 ۳ هلیدنم ین وشخ دخ كبو رد هسکن ال واكلیس یشاق و یزوک هدنفرطرب كنسەرهج هکرد هنسانعم هج ولا حوسم ورونلوا

E TE٠ ه هسک باکس وهلوا را ومه ب وتابهک ات رار دبا حمو سم یشان  
 | هاذکو روند هی شک نالوا عام با ریثک حاملا ) روند همدآ هحابسل اریثک د وب هدننز ونیکس میس ا)لروندا

 ] زودهدنزو ءارج ( ءاصسلا ) رون دهصضم باذک ی دوب هدننزو جنس رم قلا و هدنزوربنم ( حمم اروند
 نالوا قبرآی و رافصیصحتاذ ةيوتسم یا ءاههم ضرا لاق و دال وفا لی رش بول و

 | لاق روش د هن وتاخنال وا نابط ز ود و ردشلا هئط خت یس هه هفءاححم ر ضرا ح راش +هنسانعم ها ر ةأر مرون د هنوتاخ
 ریبعت ل هم كابس هکرون.دهنوتاخ نال وا مج یی رل هم ءاح "ور وند عج“ ہدنرک ذم كنوباھل صجخ اال یا ءا ةا

 | نک زکورون د هلوناخ نال وا الیس ب ویل وا ما دابیرازوکو هنسانعم ءاروعرون د هنوتاځ نالوا ر وکی ز وکر ورونلوا
 ۱  یحالبو اهتحایس یفةرایس یا ءا“ ةأ ما لا هیلاق ر یغیدمنالوط دو رک هدف دقت هغاو وص هکروند هنوتاخ

 E اا و لوف لع تعا یی دشت یب ر یر هدننز و لعافت (ح »اقا )هم انعم هبا دکر ون ده یراق

 | هناقفاسو یروص هدننزو هلعافم ( فصاما ) اففاصتف اهباب وا اةداصت ادا امامت لاقت رد هنسانعم قعشوط لا
 ۱ درام هل رسک كنات ( مس ) اشغ لوقلا یفانال اذا ام لا ردهنتسانعم كلتا هلاکم هلتءالمو قفر هن رب یرب

 هب غب ولبف هکر دروناجیریار هلسسک لات (جاسقلا رون ده هسک یاتلب ی.نهادم و روند هک نالزا تیبخ و

 9 رولوا هوي كینکل بول وا هدننشیهرلکرولاج و رول وا هدنارهم رېن عقاو هدنسهکل وا دنس و هدرصملین رول وا هيښش
 1 | هناویح یکیا یتکرح كنالعا كف روند كنهن اکا هدیسراف ردراو یرافاباو یرالا و نشخ تیاغب یسیردو

 رونا وآ قالطا هجاص قف راصنال واهدنفرطهسکآ هدننز و هنیفس (ةحسملا) رد سقف یر و حاس# یر ردص وصخ
 |هدشزو هزج ( ةهلا ) رددآ یدا و رب هدننرف نارهظلا رم هح و رواکځ اس یعجج رونلوا قالطا هایو

 | رونل واریبعت هل تالیسندن هدیکر  ردینبم هنغبدلاقناشن ورا هد ر نانلیس هلن الااتداعرونل وا قالطا هنناشن ورا كفيشرپ
 | یش یا لازهوا لاج نم ةه هيلع لاق ردشغلوا قالطا هنناشنو را تالازه و لاج نالوا هدهرهج هدعب
 ن تتدرا لاسمج ینارون ردفا لما قلا دبع نب ریزج ندداضعا ( ةا وذ  هنم رهاظ رثا ی تک هم

 یک ین یا

 ( ردشلوا )



 ی o اب

 | یثاب هلغل وا طقس هک روند هزوکلوش وهلوا ردا تابا ریتیبن هکر ون دەز نال ۇل تالا بیط حارع و طيشف یا
 ری لس رف ۍیرادااشام هلغل وا زا و فیطل كن کر وند هناب ل وش هدننزوروبصح ورو هلواردانالیسقوج

 .هروک هیت لعاق تع هروک هل وا هل وارونلطاشن یسیدنک هک ایوکهلکطا لاس را هلتلوهس و نسح قواد وخال وا

 | كنءزمه < حارمالا) مهسلااهلاسرا نسل احم اب ناکوا امس اهو ؤآر حرمت یا ح ورهسوق لاقت ردل وعفم نعم
 | حرف هزناصف ( ناحرلا )و هطشنا اذا سرفلا الکلا حما لاقت ردهنسانعم كنز وتک نانو شات ۵

 لاق رد هنسانعم قلوا نوب زو فیعض و حرفاذا عیار بابلا نم اناج رم لجر حرم لاش رد هنسانعم رورسو

 | حزم لاق ردهنسانعم كمرب و مز وا همصآ و نولاذا بنعلا حزم لاق رونل وا ریبعت كعش ود كب هکر د هنسانعم كغ ر ]
 | دوخاي قیویص ر هلی وكس كنيس و ىح كيم ( حملا ) ردقلوا هليج نالوا با وص هدنوب نكل را اذا مركلا ۱

 لئایسلا يشلا ددل ارا مامد] روپ تلقب د نوا قی جک ی رود لا زوا نوجا كمردیک ی هنسنقش الوب

 | تدسف اذا نیعلا تحرم لاق رد هنسانعم قل وا راقآ ی شاب بونلوصام اد هلغل وا طقس زوکو فعضاذا لج رلاج ر
 | نیسحتهدقد روا هناشن هنسک نان آ ق وا هکیدنل وا رکذ هدنسهدامح ر هلبارمصق ویص* كی” ( ی )ا د دش تلاسو

 ۱ | ؟روپس ینهرخ یادغب هدننز ولیعفت ( جرقلا ) ردیعما یسهقان كريب زلان لا دبع ندا رعش ج رم ورونلیوس نوجمآ
 قلاب ییردو سناکلاب افعلا نم هامن اذا ملا یا ماعطلا حرص لاق ردهتسانعم كما لاب ندنسهلوقم قاربط هلا

 شکید هرڪا هبرقو مولطددج و هنهداذا دل لاح رم لاق نوتلاوا یردرخآ هلرکو ید یدنکلرک رد هتسانعم

 | بهذی ءام اه "الباذا ةدیدطا ةدازلا حم لاق ردهنسانعم قمردل وط وص نوجا قل وط بوشیاب هلت وطر یرارب

 م لاقت ردهنسانعم قمزاو هنر نالوا هاک هکر عم و مظعم كهاکنج و *یاهنم لیسبال واهنویع دنن یااهح ره
 | جزم + ردلکد ها تهج قاقتشا کن ردشفل وا ذخا ندنظفل ی منامه هدانعمون برا ی میلا راص اذا لجراآ

 | هدنیداف جر هک ردشغل واقالطا ههاکنج ظعمهدعب هنسانعم ی ررادم ردناکساندنس هلک یر هکر د

 . ردش وا لاهعتسا و ذخا ندنرهوج كنظفل ی رم نامه هکلب رداکد کم قمل وا قتشم ندنآ شرت سپ ردعوسرم

 هلی كناحومار ر و كی” (ابحرم) رارد,اقالطاریک |قاقتشا اکانوبف رص ردعس واندقاقتشا هرب اد ذخا هر اد ارز

 هدننزو مظعم ( حرم )سرد مش وی مینا ورک ری هه حر هکهتن ردنین یادا هر زادناربت یک یر

 هدننز و ریز( خیر ل شرعم وارث یا حرم مرک لا رونل وا قالطا ه هعصا یلقادراچ و یلت ورکدوخاب یلمز وآ
 غاطددعج وا هدنزرط هردهدنن زوباتک (حا م زا ردیع- | هلوق رب یتعی مطار صوصخح هنتعاج عاقتقوت هد هن دم

 | بیبز هکروند هرابنا هللرمسک كی (فحرلا ) ردا نالبس یراوص لیس ندرانآ ردرلرظان هرب یر هکردیراو |

 ازم لح را ح نم لاقى رد هنسانعم كل امش و هی طل و غالهلس و 9 كەچ یازویح كی( زلا) راروقیسهل وعم

 | رور ا ولی ل 4 ةحا زلا و (یارلا) هنسانعم لنس رون د هنس هش وخ نیک |ح نم و بعداذا ثلاثلا بابلا نم

 لاق رد هنسانعم كلت | هقم طل و غال هل رب یرب هلن رسک ی٣ (ےارملار و هدننز و هلعافم (ةح زامن الر ونده هغيطل و غال

 )ا نالا ) ابعادناذا اعزام لاق رد هنسانعم هحزاعهدنز و لعافت ( حزاقلآ) هبعاداذا احا مو ةحزام هح ام 1

 مزوا هدینزو لی ( عرعلا )مش ادا مریلا ج نما لاشیدهت یاس تی ورک ه هعصا هلیرسک كنءهزمش

 هنع رثالاةلا زا و "یشلا یلع دیلا راما هدر اصب نکل+یدنل وا هجرت هن وکو ب هلکلیاریسفت بت ابع هباهذ ال نود

 یتیرثا كغشالوب د وخاب شاب و قم هغص بو روس لاه هنسن ر اقلطم هلکلیا ناب هلی رابع اه دحا و لکی لمتسدق و ۱

 ھەم هدساساو ليدنملاب یادت تڪ لوقت هنمورولوا صو صحم یانعم یر ره هکرول وا هد نم اعم كلم هلی لا

 تراشا هدهانعم یکیا هلغملوا موسم هلنا ونع ےتیلاس ًاریلع هد مجد و هیلع هد ما هسأر ج و نهدلا و ءاملاب

 هنصانعم كوس زوس عوبطمو نیشنلد و دا شوخ هدننعط كلما نوبغمو هتفرف یی هسکرب ج و ردشغ وا |

| 
| 
۱ 

۳۹ 

 سر جم " نالف ساسالا فو هب هعدخح انسح الوق هللاق یا هح لاق رول وا قم هغفص یناکو که کر ونل وا لامعتسا

 رر)عتسم هایم كيكو اهطشم اذا اهناوذ یک لا رونل وا لامعتسا هنسانعم قم ارطو هعدڪګ * یا نالف

 قغارب نوعلمو موشم دوخاب نویو كرابم یهنسنر نوچ: قلاخ ترضحو هب هعطق اذا فیسلاب هح لا |
 یلاصت هللا هح لا ردشلبا حس هلریضغ دب دوخاب هلییانع دب ردزاح هدرلنوب رول وا دض هلغل وا هنسانعم ق
 كنقالطا عج هن وعلم لاجد هلا یسیع ترضح اهبق ا ری همه لاق و انسح اکرابم هقلخ یا |

 قمروا و بذک اذا ناف چ لاقت رونل وا لامعتسا هنتسانعم ثالث وس نالب حم و ردرلنو ید یذخأمرب |

 ایم لاق یک ى سەل 7 سم م رل هع تسم هنیسانعم كلا عاجو هب رض اد| یەم لا » رونل وا لاہعتسا هنسانعم



 سگ ۵۱۸ 2

 | هنسانعم خم ردراردصمهدرنوب هدننز و دوعق ( ج وعلا لو هلنیتصف ( محما ) هنسانعم كعروچ بوبرپب بوثرول وا
 . ] یک ردهنسانعم صااخ هلیعض كم ( ملا ) یلباذا یناثلا و عبارلا بابلانم اح وح و است و احم بولا ج لا
 |[ 1غ( حاحلا ) روند هنجما قلطم كنەطروم لوق ع هلباه روند ید هح هکرونید هنسوراص نظرم وا
 نیس هلیلوف کرونده هسک لوشو روند هب هسک باذک هدننز و ناتک (( حاحا و ردهنسانعم عوج قلحا هدنزو

 | ضر ناک اذا حاحتلج رلاق هل وازلنا زاحن ا ب ودنا لدشوخیتس هلبادیعاوم عب هل وا مروتک هلعف بودیااض را
 1 بقیغ(مصح اروند هضرا نالوا لیلق یزات وار وش كج هبلبا یعر مود هدنن زو باص (حاحا) لعفالو هلو
 غك و ردیلباقمروق و هکرون د هن هسکنالوا هفاشو برشم كبس و فیفخ هدنن زو لاسلس (حامم الو هدننزو
 . ] قلق صلاخ یغلتسود هدننزو هلزبز (دصصحما هنسانعم نیعس روند هزوعم هدنزو عا( عالا) روند هسکانو
 | لج را مح لاق ردهنسانعمقل وا ناداشهدنزو لزازت (ےم 7 ) هّتذوم صلخا اذا الف ححح لاقت رد هنسانعم
 كي ( حاج ) اهعضو اند ادا ةأرملا تسمح لاق ردهنسانعم قعشلقب یسروغوط كنوتاخ لماحو حج# اذا

 ] حاج لام روئلیوس نوجا رابخا یتفیدلاق بوت كتيشرب هکردهنسانعم حابح هلیسان هرز وا رسک كناح و ی
 شانس كکوا هلل رک كم (ةحدلا )و هلن وکس تلادو ىح كيم (حدملا) ىش قب ملاذا حابح و

 اخ یمدآرب حدم هکر دموسرم هدحابصم + هيلع ءانلا نسحا اذا ثلاثلا بابلا نم ةحدم و احدم هحدم لاش
 رد زرټ بیطخ و رد عا نددج هلغل وا هنسانعم كلتا ان نسح هلمببس یسهلیچ تافص نالوا قراها دوا |

 رکش تعس و ینهلک هتحدم سپ هنسانعم تعستا ردذوخأم ندنرالوق ضرالا تحدمنا رابع حدم هکر دل وقنم
 | هحذم لاق ردهنسانعم حدم هدرلنوب هدننز و لاعتفا (حادتمالا)و هدننزو لیعفت (عدقلا ال یبتنا رول وا هتسانعم
 | ااه ردهنسانعم قالو بورابق یراروکوب كناویحو ناسنا دوخاب ضرارب حادتما و هحدم یتعع هحدتما و
 بلق هم ءان یدا حدتسا لصالایو و ترک ڈاک تحدما اف لا و اتعستا اذا ةرصاناو ضرالا تحدتما
 وا ح ودم و هحدم یتعع هحدم لاقت ردهنسانعم حدم دو هدننزو لعفت ( حدقلا ) ردشش وا ماغداو

 دهنسانعم كسلا ینل وا حودع بودا راهظا راوطا و عاض وا ضمب ناباش هحدم هلفاکت هلفل وا ظوظحت |
 عم لاه زدهنسانعم كمتوکوا هللا راهن یغیدل وا فصتمو كلامو حدع نا فلکت اذا لجرلا حد

 رح دمت لاق ردهنسانعم قلالو یراروکو كنا ویح و ناسنا دوخایرب و هدنع سیلام عبشت و رها اذا
 هکر ید ح راش + ردشلیا مه و هاکعد ردتغل هدنظفل تحدنا یسهلک تحدما یرهوج و اتعسنا اذا ةرصامنا و

 (فح ودمالا )و هلن مک ك ی( هح دلا و هدنز وریما (جرد)) رایدلیارب رقت یروب نم عض و یکی رهوج یر نا و
 د (حدما) رد ځداما یعج كنهحودماو رولک ح ادم یعج روند هثیش نالوا حدم *هلیس و هدننزو هکوصضا

 . | هلیصف كنهبجم لاذو كيم ( حذلا ) ادج حودع یا حدع لجر لاق روند همدآ نالوا حودم كب هدنزو

 ٠ | زیربرتلپ وانکرروب رولوا ردصمحذمو روند هباعل و هريش عی هلسع نالوا لصاح ندنکچچ یران ناب
 | هکردهتسانعم قعشجا بوشپ هلکغروس هنر یرب یرلقلارا كرافانیق دوخاب كن راب د قلیوا لوق ىلع كروس |
 ۲ وا هیففر نیبام قرتحا وا هاذخف تکطصا اذا عبارلا بابلانم احذم لجرلا حذم لا ردنا تشن ندکلزوعم

 اب اهک اکتحال هتیصخ تغتشتاذا لج لا حذم لاقت ردهنسانعم قمالتج احاح هلکع روس هب هنسنرب هاخ و هذيلا
 م ام لاقب ونتنمیاح ذما یش لاقم روند هثیش نالوا هاردي و نتنمو ردتفص ندرانون هدننزو رجا (حذمالا)
 > ملا رد هنسانعم كما بوروص هدزغآ ی هنسنرب هدنز و لعفت (حڏذغلا) ردبححت لعفو و هنتناام یا هحصر
 (حرلا ]اب راتسفتا ااهات صاح تح دم لاق رد هنسانعمقمقلاق بور ابق رار وکو هلک ا ق وچ كب ی وصو هّصماذا

 و تسمو تآ هد رو ر شهتیچ ند روخآر دن رابع ندفم رشاط یر ورس هکر د هنسانعم قل وا روط وب و هزوک هدننز وح رف
 دا ورکو رطب و رشا اذا عبارلا بابلا نم اح م لج رلا حمم لاه ردنتفص نادنقل ود ولجا ردتسا شم وا لابقا |

 | نادا ع م لاق رد هنسانعمقل وادنمطاشن وخ وش ونش لر ورسو یلقوش و لاتخااذا لج رلا ح ره لاش رد هنسانعم
 | قاواردانالبسیشابهرزوا تدش بونال و زوکو زت اذا لجرلا حرم لا ردهنسانعم كع رو ینلاص ینلاص و

 ها تذش ردعما ندل وا یانعم هدننز و باتک (حارلا) اددش تلاس و تدسف اذا هئیع تحرم لاق ردهنسانعم ۱

 ٠ | روندهمدآناداشتیاغب رد هغلابمو تفصندن |هدننز و نیکس( را وهدننزوفتک (حرلال روند هلتلاح چوس

  (حارما)ومدننز ورم( چ رمل لرولکنوح رم وهدننز ویراکس ر واک ارم وهدنز و یرکس ر ولکی س رم یراعچب
 | حو وجارعو حرم سزف لاق روند هنآ دنمطاشن و روآ قوشو نش هدننز و روبص (حورلا)لو هدنزو حاتفم
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 | كع نیغ زق تورد ق هدشنآ یییشرب و هسکع اع هنق یا رمالاءان لغ "یصلا حول لوقت ردهنسانعم كمرد اد

 هن وتاخ نایلق رآ ریت و هنسانعم ماض روند هناویحقیرآ ورون دیش نوزوا هل رک كم (حاوللا) هضم اذا الف

 هنا ويح وناسنانالوالویب یرلهغروبق ویرلکر وکو یمهتخت سکو کو لازهلاةعیرسیا حاولم ةأرما لا روند |

 ٤  2ا  ۱
 كيجویصقكيم ( جا )اہم دیاب ج ورت یا اهریسین حتت لبالالاش یک یرللا كمدآ نکچ وص ندییوق لا بیا :

ae ۵۱۷ e 

 نایع ورهاظ دو هدننزو هماقا (فحالالا) شطعاذا لج را حاتلا لاق ردهنسانعم قمهصوص هدننزو

 هنس قالراب و ضموا اذا قربلاحالا لاق ردهنسانعم قماردلب كشعشو اد اذا "یشلاحالالاه ردهنسانعم قلوا

  ۱فاخاذا هنم حالا لاق ردهنسانعم قفقاص بوقروق ندهنسنر و ال الت اذا لیس حالا لاق ردهنسانعم قماذلراپ |
 | هکلهااذاان الف حالالاق ردهنسانعم كل لاله و ه علاذا هفیسب حالا لاق ردهنسانعم قعادلراب یتیشرب و رذاح و |

 قلرسوص دوخاب رفسو هعمل اذا هفیسب ح ول لاق ردهتسانعم قغادل اب ی هنسفرب یدو هدننز و لیعفت ( ولتاژ ۱

 یرادقم كجهدا ند لاسما و هریغ اذا شطعلاوا رفسلا هح ول لا ردهنسانعم قمزو یتسهرهچ كمدآرب |

 بیشلاح ول لا رونل والام عتسا هنسانعم قم راغا یلافص و جاص قل هجوق و هاجحا اذا رانلاب هج ول لاق رد هنساتعم

 | ناغوط هکر ون د هش وقنابل وشو ر ديما حلق كن هلس یی ان ورعحاولم و حاولالامظعیا حاولمریعبولج لا روند ق
 | ردا كبر بوکچ هوا یرب هج اکو راز رب ویلاص ه رشط ند هتلموکب ویلغاب بیا هنغابا كنآر لند. ادیص شوق یس هلوقه
 | دیص ها شوق یشوق رار دنا دیص هد هبا شوق راسو رار ولوا صرح ماد تف رک اب بودم وج اک |هلنظدیص شوق یراکش
 | هدیکر و ما داب اک اهدیسراف راردبا دص هلبا شوق یکه دصفق ی راش وق یس هلوقم تکسا هد را هچخ!الاح ردمولعم یلثم × رار دا |

 | (جایللا) و هدنز ورم( ح ولار ون د هلا ویحوناسنا نالوا صوص ریت ریت حا ولم ورونلواریبعت قالرپ و هرطص وم

 0 حایلموح ولم و حاولمریعب و لج ر لاق رد واسم ین ومو رک ذم رون د هنایصوص ریت ریت هد ران ون هدنتز وح اتفم هلق اها
 | قمادلرا(ح السلا حاولا )یشطع یا یول لب لاقبرونب دهرا هلا د زسوص هدننز و یثطع( وللا )ش طلا عی رس یآ

 لجررپ وردیعما كنق یراصنالا سیقن تباثهدننز و ےظعم(ح ولم )یبکرصخ و لقرون د ه هسا نال وا ندنناش
 | هلي كيم( حاتم ال رصبتاذا مالا ق حالتسا لاق ردهنسانعم قمل وا مصشهدنن زو هماقتسا( ةحالتسالا]) ردیعمآ
 هدننز وباع( حایللا) ر ون د همدآ نالواریغتمند هض رام ېکم وم دوخاي ندشنوکی سهرشب نول ردلعاق سا ندح ابتلا

 هنسانعم یشح و روث روند هن زوک | ناب و یبم هن روهظ رونل وا لامعتسا هنسانعم جم هدننزو باتک (حابالا و ||
 ۱ رددیک ًاتهدارو عصان یاحایل ضیا لاق وروند 4 هنسنقآ كب وردیعما یحلق كنب راترضح هنع هللا یضر هزج و ۱

 ات اما خلاق رد هنسانعم كمکچوص هلا هغوق ندب وق هدننز و حدم ها هیقوفیان () چ[ ملا لصف اک |
 | هغلآ ندند بونا هنجما جم هکهتن ردص وصخ هکمکچ بوروط هدنزغآ كن وقوب و هع زن اذا ثلاثلا بابلانیم
 | قمی یهبکر محو تحل تحلا و قوفل قوفلا لاقف لا و حا نع (یععصالا لئسح راشلا لاق » رفص وض#

 ردهنسانعم كعك و هعلق اذا هم لاقب ردهنسانعم قمر وق ندنکو کی یشرب و هعرص اذا هم لاقب ردهتسانعم |
 | قبح اذآ ةأر مم لاق ردهنسانعم كفللیو هب رض اذا هم لاق رد هنسانعم قمرواو هعطق اذا هم لاق

 | لاق رد هنسانعم كم وک هر یتغر وق نوچ اقلط روع هکرکج وه یر اذا ریس ج” لاق ردهنسانعم قمرةجو ِ

 (عیتمتلا دما ولاطیا عفترا اذا رابنلا جم لاق ردهنسانعم قماز وا نوکو ضیببل ضرالاق زر اذا دا رام | ۱

 (عاسال) حت" ینعم دارطا + لاقب ردهنسانعم كع وکه ر ینغر وق نوجا قل روع هکر کچ ج دو هدننز و لیعفت

 رکب هدننزو روبص (حوتلا) حم ینعع دار جا ما لاق رد هنسانعم حت هب رسک نهم :
 ۱ رولیکچیب وص هلخرچ وه

 تناکاذا حوتمرب لاق ردیلباقمییوق نالوا رونل آ ها لایب وص بولوا نبقب رولوا نرد کروند «ینوق نالوآ |

 | هدننزو نات( حاتم ال ةديعب ىا حوتم ةفاسمیا ةبقع لاق رونل وا قالطا ه هدیعب هفاسم و ةركبلا ىلع ديلاب امم |

 | قالطا هلآ نالوارروترآ نسم رو هک دنکب ودیکی دازوا نوزوا و لیوطیا حاتم لیل لاق روند هئیش نوز وا ]
 املا رد هنسانعمقمراقیچ بوکچ ندندد یهنسن ر هدننزو لاعتفا (حاتتمالا دادمیا حاتم سرف لاق رونل وا

 رد هنسانعم كع روب قرهیلقن هلب رلاهناد هدننز و لعفت (محمتلا ) هلصا نم عی هتع رنا یا هتکتمآ لوقت ردندنسانعم

 ردهنسانعم قلوا ناداشو ریکتاذا ثلاثلا بابلانم احم لج را لاق ردهنسانعم كلا تل دوخ هلی ما ۲

 ۱ لهجو ا و یرضنلا فوعن كلام هدننز و بانک (حاحمازربکت اذا 2 لاق رد هنسانعمریکت یخ دوب هدننز و لعفت ۱ ( )روند ه هسکو کتمو نییدوخ هدننزوناتک جام ) تعج یا عبا رلا بابل نم است هرک ذ تح لوقت

 | ردصم جو هنسانعم یا بوت وند هیبابل شعب لینوکس ناو یت كوت از

 چچ ےملا لصف زم
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 قلت لاق ردهنسانعم تا ماکت كرد تراشا هب رو هبنذا زلام “لغ ین یا لع دز مقلت

 5 اه اهل وات لا رهن روا ی مرخیشید هک هزه( اتال )ماكنا ف

BD RS O I i a8 ]وا مهفتم یغیدل وا لمعتسم جد  

 ریاصب فلوم + مثالم و ما ول حایرلایا یهفاهتلجحا اذا رجلا حایرلا تحفا لاق هنم و ردهنسانعمقلق هبک اقا و

 رزوا بس ردیعجك الهرز وا روک ذمهجو هکر دشا ریسفت هما حاق تاون یتسهعرک هک مشاول حابرلا انلسرا وچ
 < لج لکا راطما د باح هلا لاصنا و چ هاهم ندنآ بولوالماحیتبوط ر ا حاير یکر مات ونال
 رشح زلادنع هکر د ح راش + ردلعاف سا هکر دہعج كن حلم هکر د شغل وا قالطا عالم هلسیسیلاصباو و
 ۳۳ TEESE کر دعجب كن هح وقلم یزهآز الادنهاو

 اه نم دنا من لا رد هتسانعم هلن حاقلا هدننزو لیفت ( حیا ردلق قلوا هد هنسانغم ناعقلم
 | اهل نآ اذا ةللا نعقلتسا لاق ردهنسانعم قاچ بولک یتق و قلروا یشآ كنامرخ یشید (حاقلتسالا)

 نو لقب هلکا ردا یهاکیلاع لاوحا هک بوک رونلوا قالما ةمدآ بّذهمو برحهدننزو مظعم (یقللا)

 لا فدنا لاق و هلقع تعقلف رومالا برج ساتسالا ین لاق برج یا عقل لجر لا ردشلوا
 .ES رونلوارکذ امابنااک او هدننز وج قش( قلا ) بهم وب رحم یا منم ےتامنالف و لوتعلا
 ےک ر ےک لاقب رد هسانعم قمرا هللاح هیبشاک ادوخایهلف موب هلی وکس كفاکو یعف كمال (مکلا)
 هلآ بولاچ یک ق ار فعل هن هنسنر هلن وکس كوم و یف كمال ( ملا هنایبش هب رضوا + هزکو اذا تلا ا
 دا رظنلا سلتخا اذا ثلاثلا بابلا نم احل هیلام لاقت زا وا قلعتهنمامت و هنک ك روظنم رظن هکر د هنسانعم

 و انا و اخل ملا و قربلا حل لاق رد تلاش وفا رال هل كات حالتو اف نام و مو فیقخا رظن
 ۱ هثیش ناشخ ر یا ردلپ ردرلتفصندن هدننز و دادش (حالا) و هدنزوروبص (حوال ال و( حالل اعل اذا

 بلا ملل لاقب رد دنسانعم ققاب هلآ بولاچ دوب هل رك كنءزمه ( حاملالا 2 ردةغلابم راةريخا ةغيص |

 نوناخ لزوکو علیا ملت هلعج اذا هجا لاقب ردهتسانعم قلق ىجا ردلیو قمتاردلب یهتسنر و
 یدنک

 راکناقلب وخ شب هکر ردوا لانعتسا د تنا یزو توخ یک یر ڈھل کک را نالوا هدنتس |
 ۴ ۱و ضد قم کرک لا ارت جت بو یک یار هعمل ییزو هلبرقت رب

 عطا وا ا ( سصابلا ملال افت مش امام یرتء ءانسطا كلذ لعفت ملت نا ن نم تنکما اذا اههج و نم
 ر کس رونلبوس هدنلح دیدهت و دیعو یژثکا وب و احا و اما یا ارصاب اج كن رال لوقت ردلمعتسم

 د هعمل ردعما هحل ویک هباشم و نساحم ردیعجب كن هڪل هرز وا سابق ریغ هلرصق كم (عاللا) یک مرتسوک
 رههدعب ردد وج ومرثا و هعل ندهم دبشمهدهشم کاب وک یدنلوالامعتسا هدنتماشم هن هنس رخآ كنهنسنر هدعب

 ۱ الم هانم هيف لاقت وهبشیا هبا نمةحل نالفیف لاق رایدلیا ریبعت هلړس هغیص عج نوجا راعشا ینغیدل وا تهماشم

 الل هن راثآتلننکرچ و یاب وخ نالوانایامن هدنسهرهج كناسناخالمو ردهماشمهن رد, قلخ و قلخ یتعیهاشم

 بو هول وا یرصب تدح هدننزو نامر حالا ) ه واسموا هنساح نم ادام یا ههج و خالم یتلبحا لوقت رونلوا
 هن ES زو یعلا ("یحمالا) رون د هنس هلوقمنیهاشو ربساونانوط لالاچو تسج ندیا اردا كې ینیالوق راکش
 ۳ بنا الا لجر لاق روند هنهنکنالوا یدصتم هكا ردظن بویلتا ضاع ندهنسن یکیدروکره ردتتسن

 لاهعتسا هد مصب سالتخا هلیس هی لوهحتو ردهنسانعمققاب ها رظن سالتخا یکم ل هدننز ولاعتفا (حاقلالا) ارثک

 اق ردا سالتخا لوا یرظن هک نوک رولادن هل رظفهدکدآ رظنهب وبحربلدكی رونل وا ربعت قلپاقرظن هکرونل وا
 ر کر ون د ه هفیحص یصب اةلطم هلینوکس#ل وا وو ی كمال (ح ولل) ه بهذ یا لومغلاءان یلعهرصب ا

 هد هنکیک كروکی صب نالیزاب وزاب هنن رزواورولک والام جا عج و رواکح اولاییجنوسل وا كبك رکو
 او روند باوهصنع ند هعبرارصانعح ولو روت دهن هنسن یصب الی زا وزا هن رزوااقلطم هکر دح راش

 | دبلا تن یااح ول حولا هیلا ت لوقت ردن ابع ندنق اب هلآبولاج هکهنسانعم هحل رول وا ردصمحول و ردالعایعط

 3 قمهص وص هاغه (ناحولال و هدننز ودوعف (حوول)لو هدننز و با غ( حاول )و هلی كمال (حول) و(حولالو
 .  یشاحاللاه رد هنسانعم قالوا رهاظحولو شطعاذا اناحولواحو ولواح اولواحول واحول لج را حال لاش ردهنسالعم
 هرهچ كمدآر قازسوص دوخاب رفس و صموا اذا قربلا حاللاه ردهنسانع*یفاج كشعث و ادباذا اح ول ح ولي
 حاشالا) هنرصبا یا هت لوقت رد هنسانعم كمروک و هربغاذا رفسلا وا شطعلا هحال لاق رد هنسانعم قمزو

 )اتعال( 



 f ها زح

 e) ردردضم هم لصالا قاین واب ینؤمو رک ذمو یعججو درفم نوو ردتفص هر بد ورد فرم یا
 نسرد ةلالك ع ناو ةلالكلا "ع نا وه هس رول وا ندنتريشعو ءابرقا نام ۸ ی ویانوا تم تنارق تندسک لوا

 تقصل اذا اخ انتب ةبارقلا ت لاق رونلوا لامعتسا هنسانعمقل وا لصتم تبارف رول وازدصم هرزوا لصا و
 هات هیبش هنفاطق كم (ح وصل دیس یا لح موه لاقب روند هنناشیذ و دیس كم وقرب ,هدننزو ملم( يملا 1

 ! ایلام مدل هحدل لا ردهنسانعمقمر وا هلا لا هدننز و حدم (حدللا) ردندنسهمطا نم رونل وا لکا هنادوس

 لای .هلوقم را و ران یثک | هسکو هدننزو لعفت (ح ٌرتلا) رک ذیساک ردهنسانعم ےل و هد هبرض اذا ثلاثلا |

 لک نم بلح اذا هوف حزلت لا ردنا تدشن ندیهشن هکر د هنسانعم قفل وص ی رغآ كمدآ نال وا هدنناب نکرد

 قمروا 4 هقرا یک ر اشخ وا هلتم المد وخ ایقمر وا هلیسابآ لا هدننز و یطس ( ییعللا ) ةضماح ییعیفصاحا وا ةنامر ق

 رد هنسانعمقلاچ هر و رهظلا ىلع انیل ابرض وا هفکن طب ه رض اذا تلاثلا بابلا نم اعطا هل لاق رد هناا
 | بوب روقو نکل روند هغیشالو هکر دا یی كن مپ دیک ام ۳ و ضرالا 4 برض اذا هب عسل لا ۱

 كجو "فح:اذا طلا اک وه و هنم حل هب لاش روند هغش الوب نالوا وللب یرب نامه بویلاق یرثا هلغمنزاق ]

 هب هب رض اذا ثلاثلا بابل ا نم اخف فیسلاب هفت لاق ر ردهنسانعم قمروا هم هدننزوعفس ( علا ) رئال قیر اف |
 | ردهنسانعم ققای بولاچیکلیسا كشتآ هتاف نا و من و ردص وصخ هفمروا هحیابهلق هر وکه نایب كحراش |

 (افللا )رد راعتسمندن و ل وا یانعم هروک هنناب هد ر اصب كفل ؤم «تقفرحا اذا انا و اقل اهر ع رانلا هتف لا |

 تادرفم روند هنر كتابن مچ ی شک و

 حر فل ومو » رول وا ولت والحو ولت رطع روند لریباش هدیسراف هکردموس رم هرزوا قاوارب یسیکیا هد ہبط
 حافل هدن ادرفم ضعب قحنا رد هجزستبسانم هدارو هلکلیا مسر ود روند هنکوک یرب حافل ح ورپپ هدنسهدام [

 | كفاق ویصف كمال (یشللا) ردقجهلوایراکدید همام" هدیکرت هکر درظن هدیسریفیدلوا سس هنا یوشسد هدیسراف لا

 دیک بودا لوبق یس هفطن دروغ نالیکح هتس ودنک هقان هدنز و باح+ حالا و هلنرتصف ملا و هلیوکس ق 3

 هدننزو باتک حاقل هداروب حاقللا تلبق اذا عبارلا پابلانم احاقل و احتل و اعقل ةقانلا تحل لا : ردهنمانعم قلاق |
 0 كتجو ردندنسهصنخحم تافص یک ذ ماشو حاف هکر د ےقاول عجب روند ه هقان نالق هبکهدنز و خاص (مقاللا) رد

 شلاق هبک یخ دوب هدننزو روبص (ح وقال ةهظع ةدیدشیا مال برح مہنیپ لاقب راردیا قالطا عال برح هه

 هنسانعم لبا روند ه هود اقلطم هکر ول وا درفم ندنظفل حاقل نو هلنیتعص رولکم تل یعجج روند هب هقان

Êباح” (حاقلا) روند نوبل هدعب ح وقل ردق هاچ وا دوخاب یکیا هرکصندفدروغ وط لوق ىلع ه هقان لاغاص و  

 فوفس ی نکس كنامرخ تاکرا هرو هنناب كنمشحز روند هب یشآ یرلقدر وا هامرخ یشید ةصاخ «دننزو |

 كکرا حاقل و ردقج هلواوب یمیشآ ام رخ راردا لاخدا بوک | هنغوص# یکچج كنامرخ یثید بودی درخ یک ا

 تعاجج نایلوا داقنم و عیطم هن راطباض وءارعا و ولم و رولیر وا یشآ هلکنآ  هکرونل وا قالطا هنکچچ كنامرخ |
 هرم ود هدننز و باتک (حاقللا) روند هتعاج و هلبق شمالا تباصا مساو یس هدتیلهاج لوق ىلع هرکبسعو | ۱

 هل مک ك مال رد هحقل یدرفم هدنون روند هبهقطان سوفت حاقل و یدنل وا رک هک دنسانعم لباروند
 ېږ امل( )روند هنس هعطن كنو را نالیکچ هب یشید حاقاو ردزاحمو هروک هناي كساسا |

 كمال هدنو روند ههود لاغاص هکر دهنسانعم حوقل و یدنل وا رک ذ هکر دهنسانعم تاذو سن هلنوکس كفاقو

 هب هطرق و روند هنشوق لج شوط هحل و هل رسک كمال رولک حاقل و هدننزو بنعر ولک مثل یعج رد اج هد: يق
 قالطا و دقت رونل وا لامعتسا دنسانعم قمل اق هبک افلطم هلنیتصف (ملا رونلوا قالطا هنوتاخ یلکرما و روند | ۱
 نالا ندامرخ ترا یک 9 ید ا دارا با بلا و 9 تحقل لاقب هلي هقالع |
 نالوا یبیرواپهدنن راقوهدننزو نسح رد مت یدرف روند مد تر همت تب( )8

 | نالوا یرابنا یرواپ هدننزو جااصم (عجفاللا) هدننزو همر کم هلک كفاق رد هعب هلم یدرفم كنو روند هراهقان ق

 دود روغپ بکرا لوق ىلع هرابرواب نالوا هدنن راق كن هقان ةالم و رد هعیقلع یدرفم هدکنوب روند ءراەقا

 دل ولاب نم نالوا لوعفم ءان هرو هتاس كح اہم * رد هح وقلم یدرفم كنو روند ر نالوا هدزیلص |

 * ت رو ا ی کا ردقلوا هحوقلم نالوا لصا هلغلوإ فّصتم ندا
 FE كمتسوک هدنروص هبک ییسودنک هقان نابلوا هیک هدننزو لعف ( هلن زیدلیا لاخدا ءاه |

 !لوقتر رد هنسانعم كل دانسسا تیانجو مرج رب لصا ین همدآرب و ن 6و الاتات را اذا ةقانلا ثحقلت لاقي



 مال لصف و

 .قشقیصو قشباب یکرب ردنفص ندهبنآ ی انعم هلبصف كمال ( ملا ) قبض یا للو مخو حال ناک لاق ون رب |

 یک ها
 ]س 5 لانظ رد هنسانعم قلوا بلاخ رمصخ ید و هلی رتسک كنءزمه ( فحاکالا 3 اذا خوک

 و و رش هلن رپ یرب هک یکیاهدشنزوو لعافت ( ع واکتلا ) هاطعا ام یا هحاک ام لا رد هنسانعم كمر و و

 ۲ ۹ ۱) ام ّمشلایف اس راماذا اج واکت لا ردهنسانعم قعشال وا بو وا هنر یر و رود هناا داسفو

 !حاوکلا ) رولک وبک و حایک ایج رونلواریبعت هروب کروند هنب رب جاغرآتلغاط هلبرمسک كفاک € کنار
 الام حاوکو هلاق ردیشا ومو با وددا رم ندلام روند همدا ندا ماقا و دیقتءهرز وا لاک هلام تاتک

 ناو ظیلغو نشخ گیم یک لرد هنشانعم یل وا یبحاص تنوشخو تدتلغ هلنینصت ( میکلا) هوا زا
 1 ی کاج ک لاو نانسالاقت روند ید کآهلفصو ندنو ةغلابم و تم دن أت وریک ف روند هیش

 ا رداد كل تودا ریثأت هی مط جف هل وکس كناب و یعف كفاک ( کلا ) موبا مو لاقناک ظیلغ

 "لالهو حاکم یا جاکا ام لاق ردهنسانعم مک هلیرمنک كنهزمه ( هحاک الا ) كاحام یا فیسلاهیف حاک ام
 ۱ تعاجقار داهم هلیحصف كنابو كمال( حیا هه ماللا لصف چ هکلها اذاهحاکا لا رد هنسانعم كما
 1 ۰ ا شاق جا نم بومش تمعا  هنمورذروک دن اتکیدح هردیعا لر رو رد

 ما 16 حابلالا )و هدنرو حدم ( جا ) روند هیشک هدروناسو ریپ جا و ردم وسر هلی هد هان

(es۵ لا نم اهل لجرلا جا لاقب ردهنسانعم قلوا رامتخا و ريپنعب هسکرب هدننز و لیعفت  
 ۳ ۳ EEE تر عضومر هدننزو بارغ (جابل) خاشاذا ع او لاو

 5" لاش ردهتسانعم قمزافیجیبزوک دوخاب تیوب توروا هل راشاط لقچ هنسهرهچ دوخاب هندن

 وناس هنسانعم قعاب "با هاکند همدآوب و هنعافوا یصطابههج و واهدسج ترضاذاثلاثلا تابلانم

 ۱ < رب و اهعماح اذا هتراح چ لاق ردهنسانعم كلنا عاجو هنيعب هام رلاش Ea هامر اذا هرصبت ےیل لاق

 1 قمروا هللا لاو ذخا الا اثیشهدنعءلرتامیا ان الف جالب ردهنسانعم كلا بصغ یروپسیتلام عوج

 عبا رلا بابلا نم اصل لحرا حلاق زدهنشانفم قشجآ و )اہ هب رض اذا هد هل لاق

 اللا عبا - یا یاد اما ونال لجر لاق یکی رکس ردیصل یثنّوم ردتفصندنآ هدنز و نارکس نالا
 زتیاغبەدننزو فتک (ملا) و هدننزوم زمه هلم كمال (ةهلا)وهدنزو باغ (حاتللا) و هدننزو خانم ۱

 8 rne الا ) ةيهادلقاعىا چ و هحل وعاتلو اللج لاق د رون دهمدآنال وا نهذ شنآو دنعوه و

 ی رعش ه یاعونیماض» هلغلوا تد بحاص تیاغب هکر ناو قالطهرعاشلوش ردذوخ أم ند روب زم یانعم
 2 لا ر رج ناک ۍیعمصالا لوق هنمو حراشلا لاق» هنمیتاعم ا ىلع عق وا یا هنم ارعش علاوه لاق لوا فّرضتم دیزا
 8 ل : رول واهدنید كنهرد و كند وق هدنزرط لحد هکرد هنسن رب هلن وکس كج ویعص كمال ( جا زپ ءاسه هاما

 واهدنزرط ضوحهدنرس دكنهرد و كند وقد ا مم ندو هلکغ دهروقچلو یم و ربک قراطیزغآنال واهدرءرد

 صن روندهفلوا ولناغل ریش و ولفایجدوخاب هغلوانیلاق وولتاكب قب وا لز وک هلنیتصف < ججلا) ردروتچ
 كنآ [شاق هکر ون دهنسب راقوم كنغابق تس واز وکو صغ وا صن یاےج < هنیعیف وا هنفج یف لا هنسانعم صمد وخاب

 الا حلا لاقت زد هنسانعم كلتا مار ا كب هلى مسک ك نزم ( الال هتسانعمنیعلا ربع زولوا تبان هرز وایرانک
 iE حلا لاق وا اما اخ ماز دعا زوم ة رۋ را تترق و ابو تا اذا لا وسلایف

 الا ت الخ لاق اک نرحاذا لمبا ما لا ردصاخهدهقان ناک د ین کی اتم یا وااو ا ندادن وایم

 ۳ جن و تأاطباف تلکاذا یطلاتحا لاقت رد هنسانعم كف ورک بونل غآ هلغلروب یراوط كن و

 -اتفم ( حاحا ) اهرهظ رفع اذا ةّبادلارهظ ىلع بتقلا "ملا لاق رونل والامعتسا هنسانعم كلا رغاب بوروس
 روهظل روفعیا حاحل«بتق لاق ین ندنفیدصاب كن هل وا ردنا غاب ینترمص كن هناد هکروند هنالاب لوشهدننزو
 اروک ذم "دام ردهنمانعمقلوا قلا راداپ یم اد باویمادلقالصاندربربهذنز و هلاز ( ةا ]ل باودلا |
 "رانا فوص وم ین ون د هبشیروف دم ورهناکم اوحرپ ماذا ىل مولا مخ لاق رگ ورک ودوخ ام |

 ین وقلا تلاش ردفدا عدل وا یانعم ها هم هدننز ولزا زت امت سبب یا رخ لاق ۱
 || صمراب تفصل اذا عبا زا بابلا نم احح هنیع تحمل لا ه رد هنسانعم قش پای هئ رب یرب ندقابجیراقابق ز وک هلنیتعف |

 ۱ مو رد هدنزو هغ لمار و هدنزو فتک رسالا و ( حاللا )ردنغل ہد هلماغدا وب کرد حراتش |

 | کرد وصنم هرزواتیلاح یم هکاخ دل و بسنلا قصال یا  عنیاواخ نم نا رج لوقتهنموروندتیش نالوا

 ( بام ) ۷7



e o = 

 ك ناخ و روند هنلئاعو وک ك هکر هدنزوریما ( جغکلال ردیدآ ع د هکر دنفل دل مد هڪسکم دن ز و هیظمم

 رون دهن هنس هايس هکردیفدا رعوددننز ود وسا( کال )رون د ها4 ن دنا روهظ ناهک ان ور وند هنشارفم و هنجوز |

 فشک اذا ثلاثلا بابلا نم اف ے فک لاق 24 قجیآ بوردیکییسوتر وا كئيشرب هدنزویدم(عفکلا) |
 رد هنسانعم كيکچ ماي نوچ ایمر دزو یرا وراپ هنا ذاا هاا هسنک لاق زد هنسانع-قمر وا و اغ
 نزسنآ یهسک رو ههجاو اذا االف نکا ردهنسانعم قمل وا ورب ورو فقتل یی هذجاذا بدل مالج ےک لاق |

 نماسفک هتعلخ زا فک, لاق رد هنسانعمقل وا راسمرش و لجخ و ةءاغاهلبقاذا ةأ ارملا ےک لاقت ردهنسانعم كوا
 ۱ اتو هلل رسک كن زمه ( حافکالا ) نیجاذا لجرا ےک لاق ردهنسانعم قل وا قفروق و لجخ اذا عبارلا بابلا
 | كلا فرصو درو هبذج اذا بالا ما ےک لاق ردھنسانعم كمکچ وریک ی ماج نوجا قمردروط یراولط

 |قلوا ور ور جدو هدننز ولانق( حافکلالوهدننز و هلعافم (ةغ اکمل ا) هتدد ریا ینع هتسفک الوقت رد هنسانعم
 | ق وردیبمهنسهقالع دسقت و قالطایسانعم كلا كنج ور ور ههجا واذا احافکو ةاکم هغ اک لاقت رد هنسانعم ١

 ۱ قح هکر دربسفت هلبمزال یانعمو سپ ةرخ الاو ایدلا نم ةربثک ءایشا یا چ اجافک | دمع تیطعا یسدقلاثیدطحا

 هرشک ءایشا كم ااطع تا ذلاباح افک ی یبم هنشل نم و ردق هل دم ترضخ و هنتلالج و ت عب ول وا قیقح"یطعمكن یلاعت

 لوس رال و باچ ام سیل هجا وم یا هلگاحافک ك ابا لک هللا نا راج ثیدح ین و ةياهنلا ین لاق و ردمزلتسم ساطع
 قا ورشرتهلیعض ك فک (حالکلا لو (حولکلا )ة ءا اهلبقاذاةأرملا مناك لاق ردهنسانعم كء وا نیزسنآحافکو

 یکلد كغل ور شرت هکردت رابع ندقل وا نابامن یراشید لوا تولیکح یرافاد ود هکردهنسانعم قرص هدنسارا

 حولکهدننزو لمفت ( ا نا ) سوبع ق رشکت اذا ثلاثلا بابل نم احالکو احولکل جا مک لاقب ردیکل هز كپو
 | كشعشو مسن اذا لجراا مت لا اش رونل وا لامعتس یاب لعاب قم لحرلا ملکت لاقب ردهنسانعم |

 حواکی حد وب هل رسک كنهزم ۸ (ےالکالا ر عباتت اذا قربلا جم اکت لاق رونل وا لامتسا هنسانعم ققاج بردی

 ( نکلا ر ساکت E E RP یدعتم ہدانعم وب و ےک یی عم لجرا عاکآ لاقب ردنا
 دیبا ( حالکلا]) هیلاوح و هغ یا هتسل مقام لاقت نر یداطا هرغآ راداعآ ماد هلفارطا نت ا

 هرهچ دو نیکر چ هدننزو رهوج ( وکلا ) روند هلقلتیق و قاروق یتعی 4 هب دحنس هدننز و ماطق ( حالک لو
 تح“ و روند هب یشکو ز شرت ندا سبعت بورترو یییزو (خاکلا ) جیا ځوک ل جر لاق روند ه هسک ۳

 لاق هنم و رد هنسانعم كم لا تدش هدنز و هلعافم ( ةحاکما د دش یا کر هد لار ونل وا قالطا هنامز دیدش و

 | بصعت و تدش هکاب وک ی دملا فارصنا و لودع ندل زم یغیدل وا لزا یآ ییعی لززلا نع لدعی ملاذا ربقلا ملاک

 | ( دحدلکلا ) ردیدآ لجررب هدننزو رفعج (ځک )روند هک رو هنوک رب دنزوهجرحد (نهتکا )یی

 كف اک جلا ال روند هب یراقهجوق و روند همدآنیتم E ورفعج (حدلکلا) ردیفدارمو هدننزوه ۱

 یتماخ نوجا فیقوت یی ه اد نالوا بوک هلی و کس كی و یف تب ریسک ۳9

 رد هنسانعم هل الی KED دز ةبادلا کک لاق یو :
E:یلاعوقارالل لّرحتاذا مرکلا ےہ ک | لاق رد هتتنانعم قلشاب هفغلقاربب یغ وبچ هعصآ و اهصک ین مبادا مک لا  

 هدننزو رهوج (عوکلا )اعاش یا اسصکم ناک اذا لوھجلا ءان یلع لجرلا ےکآ لاقب رد هنساتعم قملوا غاشو

 ندنفیدردل وطیتیغآ هلغل وا هرز وایر زیر ایراشید کون دهفنکلوخ ور زن دهها وب یراقانیق
 | قشم یا تو لا روند هن هنس قلاب هدننزو سوی (حوهکلا ) هل وا ردبا ملکت ظیلغظبلغ یمالک |

 هدننز و جا اصم( ج کلا رک ذاع کا دقو روند هثبش یلاع و خاش ہدننزو مرکم مک روند هغاریط وا

 ءا راغاط قورت لاسموف قیاهاعت فا < نا وکلا )ارد رفع حاکم روند هراهقان نالوا بیرق قوال و
 نکا هل یا نکا روندسدآ فچ و قجا هدنازو رفع هل هیقوف یانو نون (عتنکلا  ردیسا
 ۱ ۱ هنسهدام و لصا كن هنسنربهدننزو لیدنق (یسنکلا و لب راک نیس وفا( عسنکلا ) ردیفدارموءدننزو|
 | تاقا اح وکدح وکیدح اکلاش رذهنسانعمقل وا بلا, دکنب نوصخ هلنوکسل وا و و یحضف كفك( ح وکلا ر وند
 تو رز بارت وا ءام ف هطغ اذا هحاک لاقت رد هنسانعم قمردلاط هغا ربط د وخاب رسا

 ا رد ەن ساب چھو ا و ینعع هح واک لاق ردهنسانعم قل وا بلاغ هدکنچ هنصخ یخدوب هدنازو
 هح وک لاق ردهنسانعم قلوا بلاغ هدلاتف ځد و هدشزو لیعفت ( 2م وکتلا ) ءرهاحو هاش اذا هح واک لا |

 لاش ردهنسانعم كلت دا درو هلذا اذا هح وک لاق رد هنسښانغم قفساو فآویحو ناسنا بعصو هحاک ی نعم | ۱
5 
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 9 e ۵۱۲ ریس
 رصاذا هحدرکلاش ردهنسانعم قلاچ هر هحدرکو روند E كاجو هکمترکسا

 هلیعط كفاك( حادركلا) هغ

 آج ج دناذا "یشلا حدرکت لا رد هنشانعم قفل راو هکردیفدا رمو هدننزو جرحدن ( حدرکتلا) روند همدآ ر ودو

 کل ریخ و یجف نالوا سابق هچرکو هلیدمكفلا و یرسکك فاک (ءاح د رکلا ال یدنل وارکذ هکر د هنسانعم عر کتو

 جرحدم (حدرکلا) ردقج هل وا كم رو ربت ریت قر هنآ قف واقف وا یرامدآ هکر وند هشي ورو عون ر ردقل وا ر وصقم
 1 زانو مادنا یوتشزیتةلخهدنزو ج رحدم هاف (مشرکلا) رون د همدآ عضا وتم و غاصتم و لآذتمتیاغب هدننزو
 4 لوقت ردهنسانعم كمتركس هتسهآ هتسها هکر دیفدارمو هدننز و هع رک ( ةع رکلا ) هنسانعم هوشم روند هه یثک

 _ | بابلانم اهک تیبلا حک اقب رد هنسانعم كمروپس هدننزو جسم (عسکلا القاتم انودع یا مهران ین انحرک
 بارتلا امنع ترمشق اذا ضرالا ج رلا تحك لا ردهنسانعم قمریص یغاریط ندنزوب رب لی و هسنک ادا ثلاثلا ۱

 ردهنسانعم قلا قسغآ كبو زج یا حک هبلاقب رددوخأم ندنسانعم قلقسغآ كب هکرد هنسانعم قلوا زجاعو
 ههنسانعم هلقنم ردبحت لعف (هحک اام) دیدش علط هب یا حوسکم لجج لاق و دیدش علظیا حک هلجر یف لاق
 a ام میج كمدآ ربهدنز و لاعتفا (حاسنک الا ردذ وخأم ندروب نم یانعمردکع د یلشب ور و رغآ بع هن

 کادو دامو هدننزو هسنکم ( صمکلا ) هلکم هلام | وذخا یا مهوصسنک آ لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلبا ذخا
 نال رافایا وقلقالوج نالوا هدرللا وهسانعم هسانکرون ده یدن روپس هلع كفاک (ذحاسکلا )ر ون د ۵ هکر وپس

 الوج ىلا كن هكر هنتمق ( کلا ) نیلج او ندیلاق ةنامزلایه و ةحاسک هب لاق روند هنلاح تالرتوک

 ت زورجا 6 محک الا ) کا راصاذآعبارلابابلا نماڪ مک لج رلا مک ل اق رد هنسانعم قمل وا مرت وکی نیا دوخاب

 | ] ۵ال دام روك اادوخابقالوچ یلهدنزو ریز (مجسکلا)وهدنزوریم (عیسکلاومدنزونارکس(ناصسکلاو |
 7 روند ه هسکزجاهدننزوریما جسکو هلبعض كفاکر ولکناصکی عج روند هقسغآ و هلابوط محک آور ونده یک |

 یغوبقهدننز و ظعم (ےکلار رداقسغآ یی رافاا هکر د دآ تلع ر صوصخ نم ودهدننز وبا رغ (حاسکلا) |

 یر ره ینعیرد هنسانعم هددشب راشمهدننزو هلعافم ( هح اکمل ا)) رقم یا کەر وع لاق رون ده هنسن شلیوص |

 ا هسک د صان هدننز و فتک م ةدیدش اب راش اذا حاکم اههاک لا كمحما یروپس یی ورشم

 دهماع هدنز ودمظعم ( حكما ل كنيميال هتنعتسا اذا مک لجر لاق هلوا زنا هناما هناعتسالایدل
 رصاخ هدندهدننز و محک هلا درتم نش( حدکلا) ردد زاب زهد هلا رله رکو را هفو هم نیش ونیسو وردیدآ

 اکہ دیس رافرونل وا ریبعتر وکو شو هکر ون د هنغلا رارد وکیا هصیق هکك نوکیا هسک هلبار وکو یني كفلخ
 رعآ ندن و رربد الالف دهد یوط هدر كجهد یدلیا راعضا و مس یشیا وش هسک نالف هکردندانعموب

 عج ۳ 9م رزیدنت ونادر كىلە دىدنا لر و عطف یتبح و تفلا بودا

 اف حل لاق ردهنسانعم كلتا قاب هروکوب یثان ندنتلع جشکنالوا ضراع هروک و ب حشکو رولک ح وشک

 4 ۳ رابدا هکر د هنسانعم كلی االنعش ود هب هسکرب جاکو حوشکموهو حشکلاءادنم یوک اذا لوهحا ءا ىلع

 13 دست یکمردنود ینبر هتک هکر د هنسانعم ققعاطیمانو هاداماذا ةوادعلاپ هل حک لا ردمزاتسم ینضارغا |

 ا تلخدا اذا ةبادلا تشك لاق رد هنسانعم قّقوص هنغلارا یسهچاب غرب وق راوط و مهقرف اذا م وقلا شک, لا |

 إلا نعموقلا حك لاقب ردهنسانعم قاغاط سان و هسنک ادا تیبا حک لاقب ردهنسانعم كمروپسو الجر نیباهنذ

 | بثجاتاذ لوق یلعرار دنا رب دت هلایایاکا هکر ول وا ضرام هروکو شو هکردتلعر هلنیتعف ( محثکلا وقرفتاذا
 0 ثل وا بقلم هلببسو هنسکمان یدارملاح وشکم رون ده یشک التبم ه هروب نم تلع (ح وشکلا) ردشلع ی راک دد

 یتوادع و هنسک هدنبلق (حاکلا ) ر ولير وا هن رکو شوب كنه ود هکر دیعسا اغمت هن وکر هدننزو باتک (حاشکلا)
 هلعافم (هحشاکلا) ةوادعلا رعضم یا حشاکل جر لاقب رونل واریبعت نیچ ربخ و نطبم هکرونید هب هسک ندا راعضا
 3 رلا حشکت لاق رد هنسانعم كما عاج هدننز ولعفت (عشکتلا ءاداماذا دصشاکلاق رد هنسانعم تاداعم هدننزو
 رد م حاشکم هدننز ورینم (عشکلا ) روند هن غآ كف و رونی ده ها هدننز و حاتفم (حاشکمل ا) اهماجاذا

 . | دوکو شوومرشق اذا "یشلا حثک لاقب ردهنسسانعم كمردیک ینغوبق كثیشر هدناز ول یعفت (مجشکتا)
 | كسیئلب نالوا ابس ةكلم هدنز وروبص (حوشکلا) ہحڈک یوک اذا لبالا جنک لاق رد هنسانعم قم روایاب

 دانا وذ ردرلنوب یعومچ ردپعما كنب رپ ندملق هطبق یدب یکیدلیا ادها هنفرط مالسلا هیلعو انبن ىلع نایلس
 | لاقتاهنب رات رطح لس و هبلع هللا ىلص ماعرضف یچاقرب * ردحوشک نونلا وذ راما سرض موذح بوسر هماصعص
  (نصتکلا ) اوقرفناذاءاسلا نع اوصتکنآ لاق ردنسانعم قلغاط سان هدننز و لاعفنا 6 حاشکتالا ) ردشلا



 ا ها١ سا

 بالا هیلع ٹغس اذا انالف ۸ لا ٿ تک لاق ردهنسانعم قمرواص بود زوت قاربط هنن رزوا كن هکر لاو

 .dû عزا اذا االف ے را تنك لاق ردهنسانعم تمرینی تکه یسابل ندنرز وا كل هسکرب لب مک عبا دق |

Sinتی ۳  

| 

 تکو العام لکا اذا ضرالا دلا مک لا رد هتسانعم كمر وت بوپ ئروپس قابل نالوا هدر هکرکجو ها |
 1 لدوج و و حدکلا نودوهویصل اد" ل لاق رد هنسانعم كل هر یدوج و لقج هجزا دن رم نودندحدک |

 نون وا قالغا جک دەئيشنال و رافءاصا اذا دلما تک لاق رد هتسانعم كلنا رثأت هلت اض اهنسیرد |
 روند هتعاج هجزآ ندناسنا عون هلینوکس كن لث یا و ىق كفاك ( كلا  ردشلنا راصقتس هدناب فلوم 3

 كمآ كنج ور ور هی نرو فا :(ÊS) ین هما انان یف و سام 3 ۱

 هتسا نع کل اشت رد هنسانعمقجنآنوکه دن زو حدم ی کلا ها وغ اکناذافیسلاب شیخ |ماکتلاش ردهنسانمم ل
 هتفساذا بارلا هیلع خم زا یک ا د یر وا ار هرزوا هنکرب ليو بوتلا هنع یتعب فلک آذآ

 هلکذخا یآ حک اذا ءاشام لا نم حک لاقت ردا ساخ كمروتوگی روپسنعومج بودی پن یمن و 7
 | (عشکتاو هق فاذا هک لا رول وا دض هلغل وا هنسانعمققعاط و هعجاذا “یل ےک لاق رد هنسانعم كم دگر رو
 لقچ ه هسکر مدن زو لعفت ( شکن » حک ییعع هتسا ن نع حک لاق ردهنسانعم قچآ نوک دوب هدننز و لیعفت 3

 صلاح هکردیفدا مو هدننز و من هلم كفاک کلا هب رضتاذایصخا مک لاق رد هنسانعءقمر وا هل راشاط 3

 لزانهدنفحكن اض ا رف تبآ هکر دنوتاخلوش (ه مال غیا ةک ةببرع وصلاخ و مقیا کی لاق ردکعد
 دیهش هدنسه وغ دحا هبلا یوم یدبا یسهج وز یراصن الا تباث نن سوا ندباصعا رد هباص هرو نه ردش

OUTST E 

۷ 

 یراغص هلبا هجوزو ذخا یتافلح عج هرز وا دام تیلهاح یرلهدازعیدلیا لر ییرف ج وا هلبا هروب رم بولو ا ق 1
 هر و نم لام یرات مضح مالاسلا هيلع مامر خف ردشلوا لزا یس هم رک« الا د بیصنءاسنلا و وبشا لوک

 نه هک ما هلعلوالزات ی هم رک هب الا هل ص و ۱ ۶ هدعب وفا بو هل روم هدنناب یرلمالادب عم

 ه یراهذج وه تك ةي زو يوا ی :I FET> ےک ۱ یدنل وا اطعاهرار رو نم قاب و نا هرارقو

Eكح راش +روند هرلپ را هو لیت ( م کلا ]روند ه هقان هچوفو روا  E 
 | لمعلا ین حدکل اق رد هنسانعم كلشنا شیارب E ایا هکر هننزوحد

 | شدخ اذا ههج و حدک لاقى رد هنسانعم FG Tesi دکو ارشوا اربخ هسفنلل لعو ىعس اذا ثلاثلا بابل انم احدک ۱

 داسفا هلا دنس راس دوخاب هلا ه رض لوق ىلع كما هنسذ رب ثجهر و بيع و نیش هنلاج كن هسکرب ضعبلا دنع ق

 هلابمل حدک لاق ردهنسانعم كلا راکو بسک و هدسفاوا هنیشیام هب لع اذا ههج و حدک لاق رد هنسانعم كل ۱
 | جدکو ۰ هرعش جرف اذا طشملاب ةسأر حدک لاه ردهنسانعم قمربآ ندنرب یر یجاص هلا قارطو بسک اذا ۲ ۱

 ۱ و لاق ردردصلاب هيمو ورونل واریبعتقمرط هکر وند هنسهراب قنرطنالوا ادب ندقمالمرط

 ار كجر و هصیقن و بیع هنلاج دوخاب قمالمرط یزو دو هدنزو لیعف ( خدکتا )رولکح ودک
 جیم ۱ هد زو لاعتفا (جادتک الا رز هننشنام ه لع وا هشدخ اذا ههحو حک لا رد هنسانعم كنا 2

Eاضعا یشان ندعم المرط هدننزو لعش ( حدکتلا ) بسنکا اذآ هلابعل حدنک ا لاش ردهنسانمم کلا ر  
 راج لاق هنمو ردکعد شمن المرط هدنزو مظعم حدکلا  شذح اذا دلا حدکت لا

 | رددآ عض ومر هدننزو سانطرق (جاردکر) ردیع"ا لجر ر هدنزو رهوج (خدوکر ضضعم یا 1
 احذکع زا هتحذکل اه ردهنسانعمقما بورواصقارط و شاطلی هلی و 7 كن هم لاذ و یھ كفاك € و ۳

 ردیس هلا و لخ هکر ون د هنس هعم وص ساباب رک ك فا( رکلا) بازو یصخاب هتمر اذا ثلاثلا . بابلانم ۱
 ی راصن ەل: مف كفاکو یمط كن ەز مھ( حا ریک الا )رون د هن زانو كناسنا (فحراکلا) و (جح راکلا )ر واک ج ا رک ایچ 8

 یراصنلا لاقت ردقج هل وارلرب یسهلوقم هم زانا هکر ون د هعضا وم یرلقجءرا و بوقیچهدن ران وکه یلقصب كنس هفت 1 1
 یاب رس دوخاب یار رون رم ظفل هکر د جیزتم *مهدايعاقیراصتلا املا ج رح مضاومیهو حاریک الایااوجرخ
 هکر وند هکمترکس شآئآو هع رصاذا هګ رک لاق رد هنسانعم قلاچهر هدننزو هجرحد (ذح رکلا) ردبلغا قلوا
 لاق ب و قم هدنزو هک ره هبقوف ین (تعترکلا)رول وانود ندکم رکسیرلکدد هدر

 اما ۱ هتتشم ف من رکت لا رد شاش کان بو رو هلتغ رس هدننز و جرحدن ( جم رکتلا عز اذا رک | ۱ 2

 د رکو  هدننز رو ساط رة( حادرکلا )روند ه یکن ناو بلضو روند ه یراق هج وق هدننز و بي ز(حدرکلاالاعیرس |
 | كباچ رذعما ندنآ دواک رک تداوم عیرس یا حادرکس رف و لجر لاق روند ها ویح و ناشف |

۱ 

2 CO. 
5 



 ہک فاکلالصف =

 ۱. ته تن
 دا شیپ هد هدانعم یکاو i اذا ذدبنلا يتلا ینا لاق ردمزاتس

 0 ر 05ان ياا قبور زوهش تیوب رود دنمزات راقب یتشاب نا نم وضو

 7 ا عانتما ندکمحا وص یم هود هلغلوا دیدش تیافب قوغوص هدنیموق رم نی رهش ارب ز رایدلیا قالطا
 U | درب نع اهف لبالا حق حاق ريش اد ءاتشلا ريشا دشا نم امه و ناحل مو نابيشل الا كلذ نمو ساسالاف
 ےھف حاقا بویللا لج ه همت نفلا كحاقا رهش یجیرتم حاصص ٭ ردب راما ینا و لوا نوناک ناحل و نابیشو |
 ثلرک د ەلاھ( املا ) و هدننز و یزربض ( یصعقلا ) رددراب كب یریسفت هلبا درب تدش هقشب ندنکیدلیا |

 ۱۳۱۱۲۳۵2 روا (e هیت بد

 نفاق یک قمواص ی هلش ورغ زویشب برتر نکی هاو ىكچاراۋ تنورش كي همدآرب الش
 بوکو یک ناکوچ یهنسنرب هلیاوکس كنونو یحصق كفا ( حقا ) هلبحم ربثک نع لیلقلاب هد اذا
 قوم تشاب تول لغمان دوو نم اک هفطعاذا تلاثلآ بابل نم اصق ي لا حق لاق رد هنسانعم
 اى از وز منناکوک ركصندقدناق ندوص وای ر هسأر عفرف یوراذا براشلا حت ق لاق ردهتسانعم |
 1 ةیراقوب یی وبق هلغمردشقوص ندننلآ ب ونو جاغارب و UE زمره لا یراق لا ۱

 ابابلا حة لاقب ردترابع ندقچچآ بوراقیچ یتسهب وا هلهجول وا كنوبق زسحانفم هکرد هنسانعم قمردلاق

 ا) محقینعم بابل الاقب ردفدا مم هدریخا یانعم هللا ع هل سمک كن ءزه ( عانقالا )اهم هفرف ةبشخ
 انقلا)ءاملا لع هراکت اذا براشلا جت لاق زد هتشانعت محا ههارکلاعم هرکصتدقدناق ځد وب  هدننزو لعفت

 ۱ لا ۷ رنردا هنن رادیلک یرلوبق هجاب یژکا A EIS E هدننزو هنامر
 ةحانقلا تحلصا اذا بابلا تق لوقت رد هنسانعم قمرد وا هوبق یرنخنا یراکدید هحانق هدننزو لیعفت
 ںراصاذااح وقح وق حرا حاق لا رد هنسانعم كعشلنیربا هراب هلن کس هلوا وو یضق كفاق 6 حوتلا)
 هنسانعم عشر |هراپ دوب هدننزو لعفت ( حولا ) هسنک اذا تیبلا حاق لاقب ردهنسانعم كمروس و

 e وق لاق ردهنسانعم كمر وپس هدننزو لیعفت ( موفتلا زا ة دملا هيف تراص اذا حرطا ح و

 وا ثمر رب و لا وسلا دعب ییهنسن یکج هبلبا لاوس و بلط كمدآ رخآ هسوک رب هلرسسک كنءهزمه ( ةحاقالا )
 دارمو م "زو حاس ( ةحاقلا ) لاؤسلا دعب عنما ىلع معص اذا لجرلا حاقا لاق رد هنسانعم كلیا ےعصتو

 ۱ اقناق هلن وکس كناب و ی كفاق ( جا ) ردیدآ عضومرپ هدنبرق هنیدم هحاق و یک حوس رواکح وق یعجب
 ءاصف قب حرجا حاق لاق هنسانعم قوط نیربا هراب رول وا ردصم مث و هنسانعم هدم روند هنن را یفاص

 وزو حوقت ( جا ) ردیفدا مو هدننز و ځوقت € شا ) رولوا یاب و یواو سپ اعوف حوقب
 ار چچ فاکلالصف زی رد هّیایو هب وا و راهدامون سپ ردفدا رم هل روک ذم ةحاقا 6 ةحاقالا و

 ۳ انهم قصات بوکچ ورک یتماج نوجما قمردروط یاد نالوا بوک ر هلیاوکس كن و یصا
 کش لا ماحلابالا س رشلا بعصلا ج ا لا فا یار باتا پایلو باک الاغا

 دم لا ردهنسمانعم قلاج هلق مک و و ردشفل وا ذخا ند هراس تاهما هلغل وا طقاس یتراشا باب ندرا هم ۱
 ۳ وا یانعم هکر ون وا لابعتا هنتسانعم كلا در ندنتجاح یکی دليا مع یی هسیکر و هب هب رض اذا تفیسلاب
 لاق دف دارم هدل وا یانعم هللا که لب رسک كند Oil ء هدر اذا انالف مک لا رذذوغأما
 ۳ یا کم ناکاذا لومفلا ءا ىلع ءانبلا کا لاقت رد هنسانعم قلوا یلاعو خاشو اهصآ ینعع الا

 اکوچ و تورق هرق زاکرت هکر دیع و هایس ندنعاولا یوص دوب یراکدید لضم هلیعض كفاک ( ج 2
Nkرونل وا ریبعت رول هدیک رت رول وا یو هاکلنا ظیلغت هلحط یببل تببام هکر دیعما نییخر لوق لع  ( 

 و a هدشو دن دنزورجا مک الا ) اشیا کلن لاق روند ه هنسن نلاعو خاش هدننز و مظعم
 ٠ | هاش اذا هک لاق ردهنسانعم تعثک قوس و كکوس همدآر هدنزو هلعافم ( ةحماکلا ) دیدش یا مک ۱ پمپ لاق

 1 نوهکیدنا در ندنس ههجو هیلیا روهظ شرا كقد کرد ەنسننانل وا مأشتوریطتلوش هننزو خاک عغاکلا)

 | یان ویصف كفاك کنار هنم ریطتام تالبقتساام وه و ع اکلانمریطت لاق , رولکخ اوک یعچب ردشف وا قالطا |
 3 ا اذا ثلاثلا بابل نم امك ماعطلا جک لاق رد هنسانعم كم ردق هوم یماعط لینوکس كنیقوف

 (لیو) "



 هرکی هننربهوکس كنفو یصآ كف ( ما هتسانعم ساب روند ئیش یروق هدنزو بارغ (حاشتلا) " 
 كلنا عانتما بویقسبا نتاج ای ثلاثلا تابلا نم افق هتق لاق رد هنسانعم كعنرکی ندنآ بوروک |

 كلی فوغم بوک ودق یک ردا فوفساود یهنسسنرپ و هنع علم اذا ماعطلا نع فق لاقب رد هنسانعم

 | شلعاص یدوس نویق هن رزوا هدننزو هنیفس ( ةح#تلا ءا ودلا "فتسیاک هفتسا اذا *یشلا عتق لاقت رد هنسانعم

 | ن یهو ات ةجاح لاق روند هرابغ ناغآ هاوه لاتج لاتج هدننزو ءآرج ( ءال روند هنعاب هزک هزات |

 حالق روند هفلیراص نالوا ضرام هراشید هدننزو بارغ ( حالقلا | )و هلنیتصف ( ملا ) امنم بعشق اب وعش یرت
 اانا ارا باا یا نانسالا تحف لا : هنسانعم قرار رشید رد ردصم حلف ردمما

 ؛دوع » لثلا هنم و یکریعبلا تد رق ردن و لس افت سانط ئام رک یا رفص ك راشبد هلخ الغ هدنن ز ولیعفت

 سوم لار یی کو هو هو دوم ی حاعتو هانسا ين یا لوهحا ءان ىلع

 | داف یس وا رفتن تول هل راشید »رز یغیدلوا حور ثم هد هی بتک کرد میرم »رون وا بر

 وجا و مهرد مشمراپ ندنرب ره ناجم و ۍزون وب كيک شعب ردا تشن ندطلخ شلوا نفعتم دوخای ندراخ |(

 راهروسهراشب د دعفد جاقرب بودبا قص هجا یران و یادغب ترد كسمو ےھردررب ندنر ره اس راو یکطضصمو |

 | كفاق( حلال هنسانعم حجم و بو روند هسابل ولریک هل رسک كفاق ( ے۳ا )رر والج تیاغب ب ودنا هلازا ییریغت

 | نگو قوا ورد داف یت وخ راول ه یثک شمرارمص یشید هدننزو رجا ( قالا اروند هراج هجوق هلیصف |

 هدنماد با طقس هدننز و لعفت  یلقتلاردندناصعا ےلقالا یبا نت تباث نب محصاع و ردندنیدحم یرانهاماسب نب لقا وروند

 | دالبلا نالف متت لاق رد رارمص یی رشید ندننحم هکر ددنسانعم كلا راکو بسک هلتجز و څر بوزکر اید زاید
 هبیرهوج هکنو فلومر دی ممرکذ عضومروید هب هجوق هدنزو بدرا( دلار بدلا قاف بسکتاذآ ق

 اذا ماعطلا حق لاق ردهنسانعم كم یروپس عوج كنەنسنرب هدننز و هحرحد هلاف ( ییلقلا )ردشما شیر[

 هد افیمشخمز کرد حراش# هثسانعمر روند هادغب ندناب وبح لوکس كيم و یحف كنات (معقلا) مجیاهلکا

 ۱ ی | ردصم حق و ردنوصغیدل وا یسالعا زاكا وبح قالطا هب هطنح رد هنسانعم تعف ر هدنلصا حق هکیدید ۱

 | OGEG h e هنسانعم قم هن نغآ هلیج وا بودا رخ یک وقت یو

 | هکرونل وا قالطا هشرا وج هدننز و هع رق ( هخه ال هست ی عم هصصتقا لاق ر رد هنسانعم ےک هدنن ز و لاعتقا ( حاق |

 نان وا لات نوجا مضه هکر دی رعم یسراف شراوک شراوجو ردترابع نده وذا نانلوا لات هلیهج و قو د
 LE دز هحرج(ةسها )شر راوع|یا همان تععتفا ل وقت ردنرابع ند وراد |

 | هنارفعزورونیدهفوکیک رابغ نک وچ هن زو كیا رش قبتعو رد وراد یرلکدد ینارفغز نم کردیا سرو هو

 لوق ىلع هنا رهع ز نع یخدوب ردتفلهلیحت كم و هدننز و ناوفنع هلیعض كنهددشم مو كفاق ( ناصصقلا )روند |

= 2 

 ا

۹ 

 .ییوصهدنرزواضوحهود هدننزودوعق (حومتلا و روند هنارفعزو هفوک یک زون نکوچهرزوا بارش قشع |
 لاشنوسل وا ه رکصندقدناق بو ا ا رک ردهنساتعم قمت وط بور دلاقیراقون یاب بوی | 13

 | هدننز و لاعفنا ( حامقنالا )وهدننز و لعفت ( عجن | ترشلانم عنتماو شولادنع هسأر عفزاذا احوقریعبلا مت |

 :عانتمابول وا راکندوص اتلطم خاقو هدننزو مکر رواکمثیعج ردلعاف سا ندحوق ( حاقلا لرد هنسانعم حو ۱

 | تیاغب ندقلزسوص كب و نوسل وا هسرول وا یشان ندنلع هن و نوسل وا ناوبح كل رکو ناسنا كزک روند هدا

 بوی ا وص هانیسهضراع رتولک هاوضة ود هدنز و هلغاش ( دانا ) روند هود شل وا
 قم لباو خام ةقای ه و درب وا دل برمشت لو تدرو اذا تللبا تاق لوقت رد هنسانعم كلتا عانتما و ضا متا ]

 | یزوکب وردلاق یراقوب یشاب هلب مک كنهزمش تی و EEA ېک عبو مارو و"

 | ققوطهکوک نور ومرصب ضغوهسآر عفر اذا رعبلاوآ لجرا ما لاق رد هنسانعم كمکید یرغوط 4 یعاشآ |
 رد هنسانعم كفازوا یس هلبنس لالغ و هب اذا هفناپ حا لاقت ردهبانک ندکلنی دوخ هکرونل وا لامعتسا هنسانع [

 | ندرکوا ےن یخ راصاذا ربلا تا لاق رد هنساتعم قلوب یتلاک یمهلبنسیادغب و قیقدلا هبف یرجاذا لبنسلا تالاق [

 ما لاق رد هنسانعم قمردت ول یراوب ماد ب ويم هردنا هبیغاشایتشاب ندنسهقباضم كغاب رسا نالوا رگ دت

 لع ثیدح هنمو لک نو“ مهف ۶ یلاعت هلوق هنمو ر اصبلا یف فل ول لاق هقيضلاع وف رم هست اذاربسالا لغلا |

 | باطغ كل ودع هيلع مین واسم اوت حوا ای لی ده لاق ههجج و هل مک
 : یمأر عفر هکر دهننسانعم ت كنا نی حاقاو ةياهنلا یف اذكو + حاقالا تیک یا هقنع ىلا ءا کا



  «onlا »
 | لج را شرق لاقب زد هنسانعم قما رهص نیقب نیش واچ ج هل هجم نیش (ةحشرقلا) ردیدآ ر جش

  | ۱و وز وطهتسانعم لبات روند هنیاوح هرج و روند هنمخم ناغوص هبرمک كفاق (حزفلا )اب رافتم ابو

 | [قح زف ورونی د هنسیجتاص كجا وح نانل وارک ذهدننز و راطع (حازقلا ) رد راج هد ليڪ كفاقهدن و یکن وکو
 قنوق یعاوعب ھه ت هدننز خدای ( جرا )دانغا ازخود نشی كنالب هلک 2

 در لوب یمسق كب وک هدننز و دوعف حوزق و حرق و انف حزقلا لعج اذا ثلاثلا بابلا, نم اح زق ردقلا حزق لاق

 | ٹل تلاثلا بابلانماح وزق واحرق حزق و هلوبن بلکلا حق لاقب رونل وا یبعت كس هکردهنمانعم كم ەشیا بودا عقد

 هنسانعم قعتالمط ینسهلوقم ماعط ناقیچ نددنک كلوچ هلا ناحزفو حزف و اعفد هلسرا اذا عبا را وا 1
 | ردقلا تح زق لاق هلیبس> قعتالمط نکیاررایقچ ز ونه رد زاحم دانسا دوخاب ردن رابع ندقمرشاط یکی غیدلیچآنابق

 | ردطوبضم انک اس ترطقا و اعوفرم یس هلک ردقلا هدرا هس هچرک اهنم جرخام ترطقا اذا اناحزقو احزق

 | :زقو ردبلاغ قلوا باوصو هکلب رول وا ملاس ندفلکت هسل وا یسهغیص بطاح ترطقاو ملکتم تحزق
 | دم و عفت را اذا احزق ؛یشلا حزق لاقب ردهنسانعم قلوا عفت مو ردردصلاب هيم روند هنلو كنق

 زقلا لعج اذا ردقلاح رق لاقب ردهنسانعم قم وق جنا وح ماعط هبه رت جد وب هدننز و لیعفت(عجزتتلا) -
 | كجاغا و هنتزاذا ثيدلا حرف لاقب رول وا لامعتساهنسانعم كمرب و ثف زو نحت ن زاقتاق بذک :

 | مد هد كجاغا یکی رلکدکو د هرب وک ن وجا قکوا ههربسو هنیکا ردهنسانعم قموق لود هند نوچما قلوا

 | كتاب ضمب رول وا مسا جزو اهرم ژکیلالوب هيف لعج عب هلو اذا ةرجشل ا لصا حرف لاقي راردا عضو
 آماده ناو ادب بعشنم و هدرخ یکی سه هرکی كنم رللاد كجاغا

 "ران زا رم قلزولبنیپندهمل*دنزو هبنکم م (فحزملا) حزة جم لاق وونل وا رک ذ امابتا هنظفل لس
 دد كارب و هدننای قلزوط ردفرظ نانلوا عضو جیاوح یلاثما نیچرادو رب ون هنجما دارم هکرونیده هن وک رب

 ېک ب یشاعت و و هنسانعم ر زابا ر ون د هنج اوح ماعط هلرحصف كنان( ع. زاقتلا )رار د نا درا زفا هديس رافو ردقج هلوا

 هق رطو طخ ن وز وان وز وا نال وا ند رلکن ر لشب وین مرق و یراصهدننز و هع رج (ةحزقلا) ردع وعان 4

 ءالعهدننزو رفز (حزق نسوق )ل ردهنسانعم عافت را كلکسکوب هحرق و یک ف رغو هفرغ رولکح زق یعجب
 نان وا رک ذ رول وا تداح هدهبطر تاقوا هکرونید هب هاوه "هرباد نانل واریبعت هعاص ؟ک(یبیلخ

 مث هل یعافترا دوخاب نوچغیدل وا لقسم یی هنّولتم قیارط هرزوا روک ذم هجو ردذوخأم

 | ةودیعمآ كن ر ندمح كولم لوق ىلع ردیعما كنهتشرف نالوا لک م هرز وا باس حزق ضعیلادنعو
  0)وا عقا و یوبب یه ندنریبعتح زف سوق لغم وا یعساكناطیشرب حزفهکو د ح راش+ ردشل وا یاضمهن ار ۳

 زههدننز و رف ز ج زقویپننا هک هللا سوقا ول وق نکل وناطیشمسا حزتنافحزف سوقاول وقتال سابع نیا نع
 غ هلی و لدع هلل وا لودعم بیو هکنندحزاق ارت دقت هروک هنناب كحابصم» ردیعما كعاطرب ۸

 ۱ کد ناو تو بلص یک زاتحزافو ردزاحم و بوی شیلا هنمو دانم مشر یلاع (حزاقلا)
 اذا تاب حزقت لاق ردهنسانعم قلوا ولقاد وللاد قوچ لاتج لاتچ تاب هدننزو لعفت (حزقتلا) روند
 حازفلا) ردندنرراصم ه داب هکردیعما لرصف عونرب دیبش هنج افا ریجتا هدننز و مظعم ( حزفلا ) ةريثک اب ۳
 و هنسانعم هعفترم ردیعجب كنهحنزاف (حزاوقلا) ردیعسا كضرمرب صوصح هنم یک و نوبف هدنزو

 ذ ( ةحاسفلا ) هناخافن یا ءاملا حزاوق ترثکت لاقب ردشغ وا قالطا هراقجرابق نالوا ثداح هدنزو وص
 مهحوسف و هحاسف “شلاح ف لاقت رد هنسانعم قمل وا ك هنسنرب هدننزو هحوسف (ةحوسلا لو هدننز و

 8 جراح لاقب ردهنسانعم كلك هماوف قوچ قوچ هلغلوا "یوق یرک د كنهسکر و بلص اذا ثلاثلا
 یرک دماوقهسکرب جدو هل رسک ن هزم (حاسقالا) لتفاذا لب | خت لا رد هنشانمكکوب وهظامنا

 بويعا ك رک د لازنالادعب لوق ىلع رد هنسانعم سس قم روق هلنیتعف ( حسا )ج مقیم :لجر لا حقا لاقت ردهنسانعم
 5۱ هدنن ز و هلعافم (فهء املا رون د هثیش ولت الص و عود ناف( نبوی سر

 . ] هسباپ اذا هعساق لاق رونلوا ریبعت كعشلترممو كفلترس هکر دهنسانعم كلا هلماعم هلتدبشو سس هن رب یرب
 اطق هلا 9 نیش ( حاشق ل ظیلغ یا عاق بوت ر لاق روند هایش نوغ و (عساقا) ةدشلاو سببلاب هی

 ۱ : زا لاج کد گویم تنی خشت )وین هن الترمص یشپد هدننزو

 حاشنلا)



 ۱ ارأتم بول وا ثداح رهحرف هدندوج و ندنریثأت كعس هلکطنا سیابلاو لاسرا تعلخ موم ندسهسکاهلفل وا

 | یرلکچوکب ودنا عانتما ندکما هلا هود وي ي وص هکروند هه ود لوشو زولکځ وارق یعجج روند هنجاغ |

 رصث و فقس نالوا لئاح هام هدنرز وا هکر وند هنادیم و ءاضف زراب و قج و هلوا رچنا هج هلی هليا رانآ هدکد لک
 | هدننز و هنیفس (فحم رقلا) روند هن الس را هدننز ونال «ناحرقل از رونل وا ریبعت ءاعسلا تح هک بلوا هندن یسهلوقم |
  كناسنا هح رق و ابنم طسنتساام ل وا یا بلا دح رق تبریش لوقت روت د هب وص ناسنل وا جارضتسا لوا لا ندیوق |
 | یزاریش ةمالع هدنحرش حاتفم + عبط یا ةديج ةحمرق نالفل لایق رونل وا قالطا هتعیبط یغیدل وا لوب
 :لّوالا هدعب رون ده یوق نانل وا رفح و حرق هع رف لصا ارز ردبنارع زاحت یتالطا هح رق هتعسط هکر دشمد
 قالطا هتعبط نالوا یلحم ندنآ هنسهلوقم هبطخ و رعش نانل وا عادتا هدعب رونلوا قالطا هثیش نانل وا طابنتسا

 لوقت رونلوا قالطا هنل وا كنهنسفره هحرق و رده رط یصخا قفل وا هیبشت هرب ندرما ءادتا نکل ردش وآ

 ندی وق یکه ع رقو یدنل وا رکذ هکر وند هراهراب هلی كفاق ( حرقلا ) هتروک ابو هل وا یا *یشلا ةع رق تذجخا ق

 (حازقالا) روند هن وکج واندنل وا كنآ ورونلوا قالطا هنسهزانو هنل وا كئيش ره ور ون ده وص نانل وا طابتتسا اد |
 ابتلجت را یا ةبطخ تحرفا لوقت ردهنسانعم توس زوس رکفت یو فقوت ی یعب ههادبلاب هدننزو لاعتفا |

 "یشلا تحرتقا لوقت ردکلا جازسا ندنکلیدنک دارم هکردهنسانعم كلنا طاستسا هنسنرب عام ريغ نمو

 هتیبتجا اذا "یشلا تحرزقا لوقت رد هنسانعم كطا راخا بویل ودنروا ییهنسنرب و + عاعمربغ نم هتطشتسا اذآ
 یهنسنرب ند هسکر و هتعدنا یا مالا تحرا لوقت ردهنسانعم كلنا ادب هنسنروهظوت ر نددح رقو هتزنخا و

 یک ك مد نسررب و هبسیا كنجاح كب نیزسکلیا رکف یلکد یلوصا نکع ردنسانعم كسا هلی رط کم
 | شب یسیدنک وا لا هکردهنسانعم كليا بوکر هبهود شماغل وا بوکر الصا و کت اذا اذكب هيلع حرقا لاق |
 ردذوخأم ندهحرقو هکر د هنسانعم قمزاق يوق هدر نایمل وا وصو بکر نالبق هبکر اذا ریعبلا عرقا لاق رول وا |

 1۷ سیقلاءرماروهشم ندهیلهاح یارعش ( ح ورقلاوذ )ءالا هيف دج والعض ومف اهرفح اذا ار حرقا ل د 1

 | هلتاعر نسح دل وا بودا اجلا همور مصبق نوجما دادقسا هدقدنل وا لتقف یردب كموشسم رد رج[
 ریغتم صیق یتیم هنداسفا كلداسح ضعب ندنبقع یدلیا عاحرا هن راید هلا هدعاسم هن زای و اقا هدنناب تمر

 هلا ج ورفلا وذ سیقلاءرماهروک هنتنا ور یط ویس هکر د ح راش*یدل وا بقلم هما ح ورقلا وذ هدنل الخیتلع هلغل وا توف
 (حورثلاوذ)ل ردشلوا بقلم ینبم هنغیدل وا یدال وارق یعومجب بول وا یدال وا تاکر االصا رد هلوج واف هکر دبل

 سرف یکیا هدننزوءارج (ءاحرقلا لردسقل هجافخ نب بعک ندارعش هلنیتعف (حرقلاوذإل ردیف صم ج ورفلآ ود "

 هداروا و ردیعما یلحاس نالوا هدنتهج ایرد كنهدلب مان فیطق هدنتب الو نب رح هدننز و باغ € حارق ل ردیما
 رولوا هدننراق كنعسق تآ هکردهنسسنرب یکی وا كاغابا هدننزوماربت هلیسهین رغصم (ءاعرقلا ) رددآ 4 رقر

 ندا لاردا زونه هدننزو هئدحم (ةحرقملا) ردهدنرب یسهدعم كناسنا هکروند هنخاسروق كنءودریعبلا هاح رقو
 لا هلوا ققراص و كوپلس یراقاد ود هلغل وا ادیب رلهحرق هدنرلزغآ هکر وند هراهود لوش و روند هرلامرخ هزات
 ردعضومر هلی كنار و ىح كنءهزمه (حرقا) اهرفاشم كلذل تلدهنف ح ورق اههاوفا ین تثدحاذا ةح رقم لبا

 (ناتیحارقلا لردعضو مر هدلح مان یرتلایدا وهدننز ویرکس (یرقلا وذ) ردعض وم ر هدننز و ءاي رج (ءايح رق
 رد هنسانعم قفل رضاح هدننز و لعفت (حرقتلا) هنسانعم نانرصاح روند هر وکو یکیا هلیس هين هشت و یعص كفاق

 رون دهلوي یربا ورددزنابز هلیصف كفاق و رددآ شاه هنوکرب هلیعض كلاد و كفات (حدرتلا) ًایهتاذا هل ج رقت لاق

 ییشنال وا ب ولطم ند دنکه سکر هدننز وهجرحد(فحدرقلا لر وند هل وی یر | یخ دوبهدننز وروبنز(حودرفلا
 للذت اذا لجرلاحدرف لاق رد هنسانعم كلما للذت و هنم بلطي ام رفا اذا لج ر لاح د رق لاق رد هنسانعم كلا رارقآ

 نال وا براقم هغ ولب هکر ون د هکیک هج رمو هدنزرط زوج لوش هليعط كرالادو ك رافاق (ذحدرقلال و (فح ودر )
 رهظت ةزواک مظعلا یا هتحدرقو هتحودرق تدبف مالغلا قهاز لاش ردنا روهظ هدنروقج یزاغو كنالغوا ر

 ردج راخ هکر وند هنآ نالک هرکص ندنسیصت وا كن راتآ یثوق هلیسهینب لعاف مسا (حدرتلا) قهارملا قلحیف
 ۱ یل حذنرقالوقت رد هنسانعم كلا دانسا تیانجو مرج ر نلوضف همدآرب هدننزو ماحنرحا هلا هم لاذ (حاذنرقالا)ل

 حذنرقم وه لاق روند ه هسک نالوا هدامآ هداسف و رش هلیس هی لعاف عسا ( حذنرعلا ) "ىلع یتحن یا نالف

 صوصخ هننا و سن بعوردعما سرفرب و ردیدآرصش عون رب هلی كنه یازو كفاق (حزرفلار) شلل دعتسم یا

 0 كچ وکه ن وکر وه رسعونرب وروندهنوتاخ مادنا یو تشز ورود وب هدننز و هذفنق (ةحزرقلا) ردندآ سابل هل وکر



 ا هه
 كم( ورلا روند هن وص ءادولب هالا غرقو ردندنلاح ر كنبسن اا "و داس

r 

 ر هلواشفشآ بوننکج هلکلشیا قوچ كب هکرونل وا قالطا هلوب لوشو روند ه هسک نالوا یراهراپ
 واكب ۷ یتهیقمارغ وا هنتلع حرق یراهود كن هسکرب هل رسک كنهزمه (حارفالا]) ابوح راصف هبف رثا یا ح ورقم
 ۳ام كلا التم ه هحرق و ددشلا برملا یا حرقلا مهلبا باصاذا موقلا حرقا لا رد هنسانعم قلوا | ۱
 زیساک اح راقراصاذا سرفلا حرفآ لاقت ردهنسانعم قلوا حراق راوط ی رط نون واحرف سیا لادا

 د: دو رخ نالوا هدننل [تنعسف تاهحرف و یدنل وارکذ هکر وند هه راب نالواثداح هدندهدن زو هغرج (هةحرعلا)

 1 ل | هنسادتاو لّوا كئيش رب هحرف و رونلوا ق ةالطا هغلق | نالوا هجزآ ندضاب نانل وا ربنا حابص ینعب

 زوءارج- ( ءاحرفلا هل ویا ءاتشلا حر ةحرف انلص و لوقت یک ه"رغ ردیکیدلیاروهظ زونه هکرونلوا
 : ةراون امف یا هاحرق ةض ور لا < هل وا شجآآ راکچچ ضابب یراحما اج اج هکرونل وا قالطا ه هجاب لوش

 قم ونل وا یمن راتنم یللی و راتنمقآ ردیالوا ضان وكچوک کردیم راتنم عونرب هدننزو ناق (ناحرتلا)
 روند هغج وج لوشو هلوا شمال وا زو وا الصا هکروند هه ود لوش ناحرف و رد هناحرق دوخاب حرقا
 ملاذا ناحرف 7 یبص لا و طق برج مل ناک ادا ناحرف ریعب لاق هل وا شع راقيج قمازف و كج

 واش هثدح وبشا هلکنو فل وتا» ةیفل یهف* نوناحرق + هنع لا یضر رع ثیدح اما ءاوس عمماو

 ۱ 1 ورنق و ناسنرق دم باصصا مرم تم نم نا هلی اوعاط رعتست یه و ماشلا لخد نارعداراام

 و یتروضمجج هلغلوا ر ارب یعجودرفم هرزواروک ذم هج و ینعی هيغل یهو
 لک ناحرقهدا روب و ردشم وا هییشت هبه ود نایمروکی لع برج ردکمیدرامدآنایم راقیح ءاب و الصادا رم

 ۳۰ دوب کرونا وا قالطا نالوا همذلا "یرو جراخ ندهنسذر ناحرف و ردذوخأم ندحمرف و حارق نالوا هنسانعم

 ۱ زکر هو جراخ, یا مالا اذه نم ناحرق تنا لوقت ردندنضانعم صولخ
 هم هلغغل وا قالطا 4 ب هسک شما تباصا هرایو طق برملا دیشب ل ناکاذا ناحرف لجر لا رونل وا قالطا

 رکذ هدانعمو و ردذوخ ام ند هخرق هدانعموب حورقلا هتسماذا ناحرق لجر لاقب رول وا دض هلا لّوا
 1 - الصاو روند همدآ نالوا یرب و جراخ ند هدام رب یک ناجرف هدننزو ناف € "یچارقلا ز رولوا

 ۱ ن (فح اقلا )رونی د همدآ ی ورق نالوا مزالم هدهب صق و هبرفبوبل وا یود ورون ده هسک نایمروک

 ف ؛دیزآ <حراقلارل ههجا و اذا هحراق لاق زاهد وخ ام نینیمانعا شر فلا "غ ردهنسانعم قلوا ور ور

 5 لزاب هءودناراو هب هن زک لوا هک رول وا هرکصذدک دتب مامت یراشید هکرونسد هب هباد یلقرط ن نوت

 -راق ویکیرکذ م رون دحراق هدنلنوم ور واک راقم قر هل واذاش و هدننز ومکر رواک حرف و رولک حراوق

 ی یقین نوت هکر د حراش + رول وا حاق هلکنآ ناویحیبقنرط نوت هکروند هدهنیشید یزآ حراقو هاه
 ۱ حراقو روندغلصبهدقدرابیلقنرط لاتچ و رون دلربپ هدقدراب ییسیزآ هود ورلرد حرقت هدقدرابنسب زا

 ۳ دوم(عورتا)ر وندها نال واوللب یکل هبک و روند هابنال واولن ادیت پیام ندشیرکو زونل واقالطا |

 رق واح ورق سرفلا حرف لاق ردهنسانعمقل واح راق بورابیتسی زآ هباد یلقنرط نوت هدننزو حرف (حرقلاإل و
 7 رشد كنهروکذ م باد حرفو حورف لوق ىلع احراق راص اذا عبارلا و ثلاثلا بابلا نم احرق
 ویو یشید نالوا هدناب هت وا لراشید یرلکدد هبعابر دوخاب قلوا

 2 یشید یزآ هدنرب مرکندکد شود شید نالوا مدنسهبکا كن هکر دشید تبرد نالوا هدنسهنکا

 ۰ باور یک لیفو هود و« روند فلط هناویح یلقنرطلاتچ که وامولعم+ رد رب یعجرمكنع و رانو | 0
 وا هدن هاب چو او عذج هنالوا هدنشاب یکیاهرونبدیلوح هنن لو هدنشابرب كازا هو زند فاح هال را نوت وند |

 ورق و + ردي ال وا مام ی راش ید ب و زاب یسښزا روند چ زق هرکه نشام شبو عابر لنالوا هدنشابترد و ین

 و 34 وص یناضهدنناز و باص* (جارقلا)) اهلج-نابتسا اذا ا ورقةقانلا تحرق لاقب زداهنساتعم كم رولب ىلج
 رخ هکر ونند هض زا لوشو رون ده هنس شفی و صلاخ ره وهل وا شماعش راق هنسن راک | هکه نسانعم بان بآ

 | يبت بونل وا سطف نوچ اس ضد وخاب عرزوهدننزوهوجا رولکه حرقا یعججهل وا رب صلاخ تن وا جافا |
  هدننزو ساطرف (حاورقلال ردیعما تالحم تزد هدنسهکل وا دادغب حارفو روند همالرت سطاخ شفل وا حالضاو |

 | ش وا حالصا بونلسطنن وجمآ شرخ و عرزهدران وهدننز و ءا رج هل رسک ك فاق (ءایح رقلا) و هلباب (حایرفلا) و
 | امزخ نالوا سلماو زود تیاغب یاد بول وا نوزواو روند هب هقان نالوا نوزوا یرلقایا حاورف وروند هبالرت

 (هنجافا )



یه بولاق هدسد كلوج لوق ىلع رون ده ابر وچ هدننز و ریما (ځدقلا) هنسانعم باید 11 1
 هیون 

 كنیضاق ردلمعتسم هدانعموب ید حرج هکهتن رونل وا لامعتسا هتسانعم كلی ا لاطبا و هلباقمهلقح یلطاب و وغل حرفو 3

 هلیتعق ( حدقلا ) ردیمسا سرف رب دتا یخ حدق و ردقچهلوا یا عج هکرولکخدقاو رولک دقایق

 سنج مسا هکر دعا عماج یت ریبکو ریغص لوق ىلع هریدناق یمدآ یکیا وص یکیدلیا باعیتسا هکر وند هناقوص لوش | ۱

 رام رلکدت اریبعتقانجو قادرب و هساکه دیکر ت نوسل وا ندروللب و ندقاربط رکو ندجاغا رک رول وا
 ردهنسانعم هعناص و یلوقهذصم و كفل وم» رون دهمدآ نز ودحدق هدننز ودا دش (حادقلا) رولکحادقایعجح راربد

 نعطولخد هنیسناب هنض رع كن هنسکرب هدننز و حدم (حدقلا) روند هنتعنص كالیجدق هدننزو هاتک (تحادقلا) ۱

 قمراپ هلی د كنرمت قوا نکیا رو نرمو هیف نعط اذا ثلاثلا بابلا نماحدق هبسنیف حدق لاقب ردهتسانعم كا |
 ه ءآربالا ما راذادنزلاب حدق لاق رد هنسانعم ققاج قامتچ و لصنلا حسب هقرخاذا حدقلاف حدق لاق ردهنسانعم |

 رک دیسک ون د یاو حداق رد زدصل اب هع وب ور دقج هلوا یم هنخ رر ون نیک د روت نالوا هدشیدو هدجاغا حدقو

 (حادنقالا) تراغاذا هنیع تحدق رول وا یک دق یمهراد ددا ام اونو بوتاب هنا زوک حدقو

 قمر وق ماعط ندکلوج هلا ہیک و حدق ییعع دنزلاب حدنقا لاق ردهنسانعم قفاح قامچ یدو هدننز و لاعتفا

 | هنسانعم كلتا ریبدت و یأر هلت ورو رکف لاعا هد هدام رب و ةحدقلاب هفغ اذا قرلا حدتقا لاق ر د هنسانعم

 دادش (حادقلا و هدننزورینم ( حدقلا ) ءربد اذا مالا حدتقا لاقي ردذ وخأم ندل وا یانعهزکروتل وا لات
 كغامەچ لاه هحا دقاو هدنازو دادش حادق و روپ درگ وومد قاچ هدننزو حابصم (حادقلا ز و هدنزو|

 نال واهدشید وهدخاغا ضعب ئ کحدق (حداتلال رونلل وف ربع | 7 کرونده دشک دنن ورنمحدقم وزوت د هنشاط ۱

 هدجاف ضعب حداقو لاک یا حداق ورکذاک دق نسلا ورشا یف عقولاقس ردقج هل وا یسهنخر هکروندهنیکندزوف |

eهفض (ةحدقلا إل ر وند هزفح روق نشود هجاغا و هشید هلباه (ةحدالا ) رونل وا قالطا  

 | هکنیسهدنن زور وبص (ح ودقلا) ةف رغ یا قرملانمةحدق یتطعا لوقت روند هماعط قامردلاط رب هلنا ا |

 روش ECBO REDD لباققفلآ رر

 قار یآوقمردنار هفقلعبرآ وب هکر د هنسانعمربعضت قلب را ین هدننزو لیعفت 6 مدل ) روند ه هیق نالوا

 | بورد زکن وکر هو لیلقت نم مدقم زور دنچ هدقدل وا كج هدیک هکنج دوخاب هدیعب هفاسم رونل وا ریبعت ڭغا
 اعدقت سرفلا حق لاق رول وا كمعا ددح و ماض یکقوا می یکح دق یت هکایوکرارردنا رب هلکمردنرکسو

 ( ةحدقلا إل براغ اذا هنیع تحدق لاق رول وا یک هساکهکردهنسانعم قعاب هنجما بونل ر وقچ زوک و هر اذ ق

 ةحدق سانال لعل هل اءاشول ۴# ثیدخ ای دروام هنم و روند هنقاج قامتچ یعب ردعما ندران حادتقا هل سمک تكفاق ۱

 لاسرا تلظ متاچرب هرز وا سان یدیسلیا قلعت یسهیلع هدا را تلاعتم یادخ ینعب و6 رون ةحدق مهل لعجاک ةلظ

 یآرهحدق و یدلیااقا هرجا ایض ورون هن وکو هلکللا تیانع رول اجرب هکهتن یدا ردبااقا هرجا تلظ بودیا
 ققاج هکر یغعامتچ رد هرم ءان ندنسانعم دنز حدق هلی وکس كلادو كفاق ( ةحدقلا إل ردعسا هنسانع» ریبدت و
 هن رلیلف عالم و هزات كتاب یراکدد هوب و روند هنج وا كتابن هزات و رت هدننز و ناتک ( حادعلا ز رد هنسانعم

 (تحداعلا) ردب ر ندنم ك ولم هکر د ناهلا نا هلیس هين ریغصت 6 ناحدیتموذ ا) ردیدآ عض ومر ہدنراید ےتو روند 3

 بول وا ریکرش همدآ ر هدنز و لعفت (ح قلا هماشاذا هحذاق لاق رو ەنىنا تاج ىد نتو اا هلا دیش لاذ
 | حالس هليمط و ىح كفاق ( حرقلا إل رّشت اذا مشب هل حد لاقب زونل وا ربعت قعاص رخ کا

 دلعص وهه راپ نعي هن را آ هلی كفاق لوق ىلع رد هحرق ید رفمرون ده. هرابنال وا ضراعهلد هلیسغف وط كنس هلوقم

 قلم رابرول وا ردصم هلبصف كفاقح رق و رون دهراهراب ناقیچ هدند حرف وح رق ورون دهلا و درد نالوالصاح ندنآ

 احرق لجرلا حرق لاق ردهنسانعم قمراقبج رلهراب هدندب و هحرج اذا ثلاثلا بابلا نم احرق هحرق لاق هنسانعم

 بورا و هداسف هکروند ه هطوبسو هغج رابق لوش ناقیچ هدند حرف و ح ورقلا هن تجرخ اذا عبارلا بابلانم

 هلوا ردا كاله یتیرلکشوک هود یغیدل وا ضراع هلغلوا ددش كن هکر وند هنتلع قازو وا لوش و هل وا شټزآ

 وص و هب هلبقتسا اذا قلاب هخرق لاق ردا رادخز ین آ هلقح فیس هک ایوک یک یکیدلیا هبذاک تداهش لاطبا |
 | عض ومف اهرفحاذا ارب حرق لاقت ردباح ور هد وهی یضرا هکرونل وا لامعتسا هنسانعمقم زاتییوق هدلحم نايل وآ
 خرف یش لاقب ردهنسانعم صلاخ و رد هنسانعم ح ورح هکردیف دارموهدننزو رج « جرتلا ) ءاملا هيف دجو ال

 هکر دیعما لا نا عرق و روند هدولب نایلشب هغمقلاق بول وا ادب زونهو ردشلنا رارکتیوب فلوم * صلاخیا |

(1£) 



 تی هر ۱ ۱
 ؛ ردتفل هد هلیخآ كفاق ردیلباقم نسح هکردعما هنسانعم تانکر چ هلینوکس كنابو یعض كا (عبا) |
 وعق (حوبقلا) و هلیعط كفاق (حابتلا) هنسانعم قلوا نیکرچ رارولوا ردصم جة و حقو نسما دض
 لآ حق لاقن هنسانعم قلوا نیکر چ رد راردصم هدرانوبهلبعط كفاق (ةحوبفلا)و هدننز و هحاضف (ةحابقلا)لو

 3ز ردفص و هدننزوریما (ج) نسح دض سمالنا بابلانم ةحوبق و ةحابق و احوبقو احابقو اهو اه
 بت هدنشؤم هدشنزو یلنق رولکیه" و هدننزو یراکسرولک ځابقو رواک حابق یعمج رون د هثیش نیکرحو

 لوقیلع روند هنج وا نالوا هدنسٌاب كسريد كنکیک و زاب ښو هل رسک ك فاق رولکابقو رولک ج ابق یعجبروند
 ل ت رار د نسح هکردراو یخدكيکرب هدوزاب و راريد ناحق هنف رطیکیا روند هن رب قج هش واق كغلب وا هلبا ردلاب |

 | نسح و ندږخ هدننزو حدم < ۱ ) هدننزو باهم رربد ځد حابق هن راکدد حلوا و هصبقو هنسح برض |
 وهن ربلنا نع هاحنیا تلاثلا بابلانم اصق هللا دحق لاقت ردیفدا رم تنعل هکردهنسانعم كلعا م ورحم و دیعب ندلاخ |

 ویو نابچ حقو ةركنم لا نیموسولا ورینا نع نیدعبلا ىا نیخوبقلا نم یلاع هلوق هنمو حوبقم |
 ج رخ ینح اهعحف اذا ةزبلا ج لاش رد هتسانعم قمراقیچ ینکر جو ی را بوشد نس هلوقم ۱

 ۹ 1 ها

 لعابتا ظفل انش هکهتن ردل وعفم هرز وا تب ردصمفوذح یلعف (هلاصت) اه رسک اذاذضسسلا محف لاقن رد هنسانعم |

 هنک كنءزمه (جابقالا) یدنل وا ناپ هدنسهدام ےقش ردکمد نوسلیادیعب ندربخ ینآ ادخ رار داعتش و لاصق |
 اتسفرب (حابقتسالا) ج یتا اذا لج را حقا لاق رونل وازیبعت كتا تحابق هکر دهنسانعم كلی شا عو

 لفت (حبقا) هنسک-آ دض معفتسا لا رون واریبمت قعاص نیکر چ و كچسنک رچ هکردهنسانعم كمر وک بف
 هیلع ح3لاق رد هنسانعم كل نایب ینتحابق هجو هلبسن هصق بویغکب لع كنهسکزب دوخاب یی هنسنرپ هدننزو |
 انعم كعشک وس هدنز وهلعافم (ةعاقلا) یک "بدرونل وا قالطا هن ونآ هدنز و نامر «حابقل ال صف نیب ادا هلعف |

 ۱یراکیلد كنن هم رابرع و یدنل وا رک ذ هکردیشوم كنف (ذضبلا) هاش اذا هحصاق لاقن رونل وا لامعتسا |
 نصف یدنلوا رک ذ هکر دذوخأم ندنسانعم هژبلا حق ویو رردا قالطا بعتا ةضبق هب هقان نالوا |
 ومب روند هنالوا صلاخ ندمرکو مول لد دشت كناح و یعط كفاق ( ملا رد هلو هدهرصب هدننزو |

 ہت ےئل لاق ہی وارا ندتم ال هدن آ هکروند هم رک ض لاخ تلذک هبل وایرثا مرک الصا هدنآ هکر وند هه
 ردقن یش لک نم صاامنا و یلوق “یش "لکو كفلوم * روند هثیش نالوا صلاح افلطم و صلاخ یا 2 ۱

 و هدنکز ستشقاب هکرون د هب هنسن فاج و ضحیا مق ص لاق ردیفانم هننزاحما ۀقرط یلیوطت هنوکو و
 ر هلا راکشسو راک افج یب یفاح هد رالح هلب ون یجرتمحاصص» نوسلوا یر اس ك رکو  ناسنا ل رکر د هنن ظیلغو
 - هژفمال وا یراتک ازت وتفا رظ اعطقهدن و فاحیا مت یش و لج ر لاق ردلعان یتاریبعت هدلح و اصوصخ
 ذاق (ذحوحتلا و هدننزو هحاضف (ةحاحتلاا) روند هزوبراق و هن واق ماخ مو رولوا شلوا شارتان و ظیلغ |
 |بابلا نم ةحوق “ىلا مقلاق هنسانعم قلوا صلاخ رول واردصم هحوق و هنسانعمقلصلاخ رد راما هلعض ۱
 | نیب یا حاق و مف آما لاق ردهنسانعم صلاخ و ضح یخدوو هدننزو بارغ (حاحتلا ) صلخاذا
 | هرزوا یغیدل وا مهفنم ندناهما و ح ورش + هلصا و هصلاخ و هصف یا سمالاحاق لا و صلاخ ةحوحتلا و

 ېج یتیضح و صولخ هدعب بول وا عوض وم ه نا عا نایلوا طلتخم هلبادلب لها و لوخد هراصما یس هلک من
 زو هراز (ذسنسلا) رلیدلبا قالطا ه یناج و ظیلخ ره ندنتهج یتظلغ و تظادظف و هب دنسن صلاخ ره هلباذخا
 -یف ددزتی یا نسب هتوص لاق یکی دلرخ ردهنسانعف كمردشنود بودا ددرت هتوایرب هدزاغو سس

 دهه ( نسا ر كصض اذا درفلا متحف لاقب ردت رابع ندنسمرص هدنلکشراوک هکر دهنسانعم لوکی سف نویو
 (حافص) رد دآ عضومرب و ردلاب فیطلا مظعلاوه و دحق یکتشا لاقن روند هکیک ندا هطاحایرد هدننزو

 ( ا ) دیدش یا ےس" و حاقق برق لاقب ردهنسانعم دیدش هلیسهبن لعافسا (منستلالومدننزولاسلس
 طیح ینو ؤم هکر ید حراش * روند هکمخا هلهح و هدابز ندکمحنا هاب راتهج عرجو بع یوص هلی كفاق |

 رکذ هکر دف ندنربعت بقلا قوف ےس اوہ اریز یک دابع نا ردشفل و لفاف نکل بودنا ذخا ندابع نا |

 . | یدابع نا هدنو ځد ینافص ینح رولوا هحصرقو ندکیک یراکدد بق ردکیک ندرکبس هرزوا یغیدنلوا |
 | هکردشلبا ببئرت همس رول ریثا نا روند هفوا شمالروکع نرمتو كالب زونه هلیرسک كفاق ( حدقلا) رد ثلا در |
 || كلي و نرغو حدق هرکصندقدل یضوط روند یرب هرکصفدقدنلوب هدعب روند عطف هدکدلسک ادا یمسق وا

 | عج و هلک كفاق رولکح ادق یعجج ردهلتهجوب یراکدند حدق هنقوا راه یهتنا روند مس هرکصندکدل رو 0

 ( یلف)

۱ 



 یک هد زوم
 درا و یعرمشیهن هدنتح هکر دن رابغ ندقمروترا و د ران وسل آ هما قترآ هللا لیمو تبغر هدايز رلیتشهرخآ بول وا ۱

 قوقشیا حولف هلجر یف لاقب رواکح ولف یعجج روند هغالتچ و هغیراب حفو شم اذا لجرا ملف لا ردشل وا |
 روند هنتمنص تایم هجالف ویدنل وا نایب هکر دفد ارم هدنسانعم شخ هلبا روک ذم حلف هدننز و هباتک (ذحالفلاال

 بابلا نم احلف یلفسلا ةفشلا تحلف لاق ردص وصخ اك | هکردهنسانعم قلوا قیراب قاد ود تلآ هلنیتعق فار

 یکه نسانعم حالم روند هنس هفت اطیههک هدننز و دا دش (حآلفلا لرونید علف هدنتفص ق وقشم تراصاذا سما
 هفاسم قش روند هی راکم و نوګ راکدتا ضرا قش هنسانعم راکا| روند هب یجشنکا و نوع راکد نا رح قش هللا

Eندیاقع دوخاب ندهنسنیعیدق روق و قلو رفظ هب ولطمییعب قلو حالف هلب رسک ك نە زم ( ح الفالا) ن وج راکدش  

 | هبا هنسنرب و 6 نونمولا مفاد  یلاعت هلوق هنمو ردهنباتعم قمل وا ماد هدنحارو تملو قلتروق ندننحمو مغو ق

 | 4 حف لاقب ردهنسانعم كلنا ازهتسا هدننزو لیعفت ( جاتا هب شاعاذا *یشلاب ملفا لا ردهنسانعم كلنا شيعت ق

 | رضاح شلوا سطن نوجما كک | نیک | هلن ( حل هب رکماذا هب جلف لاقب ردهنسانعم كما کم و هنازهتسااذآ |

 | قلوب حالف وزوف (حالفتسالالروند هنغاریب قبرا كجاغا یرلکدبد خ رع هدننز و هنیفس (هصلهل اروند هالرت ق
 | ردهنسانعم هل مماب یزوف هکی ریبعت ل ماب یحقتسا یزعلا دنع یتبم همانعموب هب زاف اذا هب ځافتسا لاق رد هنسانعم ۱

 ۱ هکرید حراش » ردکعد لوا بای رفظ هکتحصمو رما یدنک لالقتسالاب هلاصالخ ندجا ودزا دیق ردندقالط ظافلا |
 | کرد ح راش * هنسانعم تمارحرون د هکلیهیا هلیصف كناف (ةحالفلا) یدا صوصخم هب هیلهاح و ردندنابانکو ب |

 یدنل وا رکذ هكدا روند هنتعنص كلينك ردعسا هکر د دیقم هلی رسک ك ناف هدناهمآ عیج ردوهس دیت هلق یو

 "یاس هدننزو دجا ( جفا ) و هدننزوریپ ز ( علف و هدننزو باه( حالف ) و هدننزو نس € مع

 ردیعما یردب عاش مان "یعجثلا "یمرضحو روند هثیش نوغوب هدننزو رفنضغ ( حدنلفلا ) ردندلاحر
aهض عو هطسب اذا صرقلا مطلق لاق ردهنسانعم ققلیصب بواب یهنسنرپ هدننزو حط رف ( ةیعطلقل و  

 | ضبع یا مطلع و حاطلف سار لاقب روند هشاب یصپ هدنزو دهمیم (مطلعل او هدننزو ساطرف (حاطلفلا9 و
 | دوشاب كم ندرب نیعوم ابو تم نالوا رمق هدننازو دج لفات (دسقلفا) ردیذآ عضومرب حاطلفو |
 | هدننزو یرهوج 6 یعقلفا) عجبا هلکا وا هبرشاذا ءنالاینام مقلف لاقن رد هنسانعم كم یروپس نس هلچ كوك ام

 | هزوب هدننزو حرحدت (عتلا ) سانلا هوجو یف كح یا یعقلف لجبر لاقب روند هب هسک نلوک هتیزوب كسان |
 كنونو یھ ك ناف محل ) ہلا رشہتسی یا سانلایلا تلقت ن الف لاق رد هنسانعم كلعا تشاشب ورشب راهظا بولوک

 باسبلا نم اح سرفلا حت لاقب ردت رابع ندقماماق کرد هنسانعم كمحما هد هبت رم قج هیماق ی وص هلی وکس
 هلبنوکس كواوو ین كناف ( حوفلا ) ردیدآ لجر رب هدننزو رفعج ( عطف ) "یر نود برش اذا تلال

 | شوخ هتاف (ناصهلا )و هلینوکس كناب و یصف كناف (عیفلا)و هلناصتف (ناحوملالو هدننز و دومق (ح وفا لو |
 | لوالا بابلا نم اناصف و اصفو اناحوف واح وقف و احوف مخفی و حوش كاسملا حاق لا رد هنسانعم قلعا بوقوق هحمارآ

 | تحاف لا ردهنسانعم قمانیق و ردعا ضعبلا دنع ردص وصخ ه هسط هارو و هتحار ترشتنا اذا ی

 فل قلو جفو مدلاب تحن ادا ةصحشلا تحاف لا ردهنسانعم قمرقشف ناق ندهرابو تلغاذا ردقلا لا "

 | ققق بودرفشف یناق ندند و اهتیلغا یا ردقلا تفا لوقت ردهنسانعم قمانیق هلب رسک كن هره (ةح الا ) |
 لاقب ردهنسانعم عسا و هدننزو باحص (حایفلا)و هدننزو حف (مجفالا) هقاره اذا مدلا حافا لاقب ردهتسانعم ||
 ءانب ىلع حایف یصف نولوقبهنموردیعما كنو شو تراغ هدننزو ماطق (حایفا) عسا و قلا نیبیا حایفو فارع |
 روند هبهعساو راد هدننزوءارج (ءاهفلا)ل یرتشتناو ءادعالا ىلع ةراغلا لیخاب نعي ةرافاب ىعستا یا رعالا |

 حویفو څو یدنلوا رکد هکردنفل هد هب واو هلنوکس كني و یجۀ ك ناف ( ج2 لرونید هبابروچلمکیتاراهب و چ اوحو ]
 قلوا رو بصخ بولوا قوچ تانابنرباسو رباچو نیک او ول رومغیضاراو دالب ره یم ومراېب هدناز و دوعق
 رول واجد یرومب راہب دا م ندعي ر هدارودالبل اةعسیف بصخاذا اج ويف واحة عب رلا حاف لا هنمورد هنسانعم
 روند هناویح نالوا ناوارف ید وسو وب یرا هم هل د دشت كنابو یصفكناف (ةحاب فلا )ر دن دنسانعم تعسو انعمول و

 (مصف) ردعضومر هدن رايد دعس ینب هدنز ونا ر (ناحف )نیل رغ عرضلا ةمضض تناك اذا ةحابف ةفاتلاقب
 هدننز و هحا را (ةحافالا )ر ددآ نوتاخ رپ هدنن زو هن وي( هن وصف )ر دعض وم ر هدند روب یس هل هنب ټه هدننز وه[

 بلس یسهزمه ردلاعفا ندنظفل حوف نالوا هنسانعم نایلغ ودربا یا ةریهظلا نم كنع غا لوقتر د هنسانعم كلي رشا ۰
 ج فانلالصف زوج ب فاقلا لصف و ردکع د نسهدیک هدکد لن رساوه بو ردشواص کلیسا هلب وا بودنا فق وترادقمرب ردنوجا |



 ا 6۰۲۷ 1

 م "فلا حف لاقردشفلوا تو هک نمازی یاس ودمج یا وات نزکشاف ویلا ی 1
 واقتمزو هکرونل واریبعت كنررکشهکر ون د ه هنسنقآ نابل وا ضا كب هدننزورجا (عضخد) عفا راضاذا |

 اند هدننزو هع رج ( یضفلا ) نوچ غ یدل وا هدروزم نول یژکارونل وا قالطاه هود و هنالسرا مطفا وا
 0 هلا مضفا لاق ردهنسانعم قلجا بوراغآ یرب حابص هریک كنمزمه ( حاضفالا ) ردکعد كلکتر رکع
 هر رک ینعب رفصا و جا اذا لّلا ما ات r قلشاب هغمرزق بورارص یرلقروق كنامرخ و اد اذا |

 كبثاومو باود هدنزو ریما ( حص ۸۱ روند هنر حابص نالوابلاغ قیفش لزق هلنیتحف ( حفلا ے او

 بلع مایا * یسیا لالا ین حیف وه لا روند ه هسک ندا نواهنوریصقت بويل ثا ماقها و دیقت هدنتباعرو را ۱
 دل ۱۳ ور رش روده هسک یاوسركپ هدنزو روبض (حوضقلا) |

 en ردپعما عض ومر ( هح اف )اراش ح وضف فر الا ردم وسط هدهرزوا یل وا لعافیتعم ءهدساسا | ۱
 ۱ هلن وکس كناط وی كنان (ےطفلا) ردیعم| یدا ور هدلحم ما فی رشهدنسهکل وا دحن و عضومرب هدن فا ۱
 اضع هلعج اذا ثلاثلا بابلا نم احط *یفلا عطف لاش زدهنشسانغم ققلیصب و ىل صب "یکه کت |

 رر ندرب نامه دلو نوناخ هبکو ام هبرض اذا اصعلاب هحطف لاق ردهنسانعمقمرووا |
 | ےطف لاق رد ةتسانغم ققلبصب بونو یتسهل وقم دتسارکو جانا وه تمراذا دل ولی ةارملا تسطفل اش

 وا نور و شاب هلنتعق ( فا رد هنسانعم قلب كر ی هنسن رب چو( تیم اذا |
 ر یا ان رخ واضع زاصاذا عبارا بابلانم عطف هتنرا و دسر حل لاق ردهنسانعم قلوا یصی

ESOلذا لحل طف لاق  E1 نالوا ناوباب ی.وا كنور ثلذک نالوا یصی یشاب  

 هس نالوایرک | یرلکلب ےطفاورونل وا قالطا عطف ءزوک |هلبیسوب فنی فا و و هک
 0 لاق رون دهقان ولنراقیر |هدنز و روبص (ح وطفلا )یک ءابرح رونید هنب راک ابق وهنسانعمعدفا روند |

 2 رد هنسانعم قلچا ندنکلیدنک هنسنرب هکردیفدا مو هدننز و حقت هلفاق a ) نطبلا دم یا |
 يف ر وی ورمی زر ال ج یارولا |

 | هئز هست سرب اس ,رزوک اتا كيلا "او

 ات TES ج یکی كتابن ره دوخای روند هنکچچ كنغیرآ هکم لوق یلعردیدآ تابنییاود عونرب

 SF ۱۳ ا دو دن و هزج سا ) روند ههو اقلشوخ لزوک یمادناو
 ار روت نمای لا تحول رسک ك افر واک حاق يجز ون د هن ال وا عسا و لوق لع روند هنس هقلجر دو

 مارحالا لیدنمیآ ها هيلع وءاح لا رارونرو رایجاح هکروند هب هطوف و هنلیدنم مارحا كجهنروب هند و
 ؟رد نه اعم كمرب وه هر یب هفرا هدننزو لعافت ( عقافتلا ) روند هنساا لا دوپ هدنز وه اص- ( ذحاقنلا)

 هدافورش هدننزو “یھت ( متعتما ر ۵ ر وهظ ىلا م روهظا ولمجیا او افتلاق رول والباقمهن رب یرب یراهحقف
 ۱ زوف هدننزو باح ( حالا ) و هلنتعق ( علل ) «یبتمیاّمشلمقفتوهلاقب رون د هبهسکنال وهدامآبوناپ
 هر و روند هغلوا قابو ماد هدتحارو هافرو هد و ريخ و ردهنسانعم صالخ و تاج و ردهنسانعم رفظ و

 ندحالقا حالف هدرلانعم و نویبدلوا تبس هننساش كموص ردیماعط دی هدناضمر هکر ونل وا قالطا

 . اعم قمراب یسهدام حالف نر را كل وم + رد ندحالف فو یک یغدل و سا ندح ای جام

 وبارد وردنا قیر هیلطم هک وک یلعفرفظوز وفالثمردعرفتمندنآهلتبسانمررپ یناعمراس ردعوضوم
 وزوف هک حالف هکیدلاق و ردبعشنم ندنسانعم ءان در ماعط و ردا رارف هدنګا بودا یر

 [ ندل بای رفظ هناداعس نالوا ییبطت رادم كنه وید تا یوسد رول وا یورخا و یوبد ام لاک

 ۳ رقفالب انغ و ءانف الب ءاَش کد تند فرد ۇرا وک تودو تزعو انغ و ءاش ور ردنرابع |
  اهفشاذا ثلاثلا بابلا نم الف ضرالا حالفلا جلف لاق ردهنسانعم قمراپ هدننز و حدم ( لقا )نا ردلهجنالب |
 هلا رکمد خیز اف هلن رکم هنر وکم هکر دونمانعم كلا هلیحورکم و عطقب و "شپ یا »ملقب دب ددخابد دملا + لثلاهنمو |

 1 .یّشم ةعضاوم نکیا لکد دارم ییعاتم كنهسک ر کرد هسانعم شخ و هرکم اذا الف علف لا زول و صالخ | ۱

 (بولوا) ٠



 ( حاشفنالا ) اهعماح اذا هت راج عشقت لاش رونلوا لامعتسا هنسانعم كليا عاج و تجافتاذا ةقانلا تج لا 3

  (عصفآ) ردندنساما نالترص یشید هدننزو ماطق ( حاشف )) رذفدا م ءدل وا یانعم هلا جا 2 هدننزو لاغفنآ 9

 اظخ و نو نيب یمالک بول وا ناسللا قیلطو رج ملکتم هلتبسانم و ردشفل وا لامعتسا هدنسلوا و ۳

 لصو لص و فغرو فیغر هلنیتعض رولک صفو یک باعصو مارک رولک حاصف یرلعج هدکنسیکیا و یک ۰ ۱
 یبرع ید وب هدنن و لعفت ( ح2ا ) رولکخ اصفو هلبرسک كف رواکح اصف یعجج روند هح ف هدننوم یک ۳

 دو هباصم(نحاضفلا و هلباه (ةحوضفاا ) و هدنزو لوضف (حوضفلا ) وهدننزو هنیفم ( ده )

 ا 0۹
 سلح لها هدننزو لعافت ( محءافتلا ) هوطخ دعاب یا یصحیقاا یشم وه لاقت روند هغمتآ ریس كربس یراعدآ |
 اوعسوت اذا سالا یف هل موقلا مهافت لاق رد هنسانعم ققلالو ر همدآ نالک ندهرکص بولیکح هتوا ورب |
 تک ادا جەت حارملاق رول وا قالطا ه هردنام و هلیغآ نالوا قوچ یسیشاوم هلیس هین لعافرعس |(مضنا)

 اصشف لجرلا حذف لاق رد هنساانعم قمریآ یبا هلی وکم تنم نیشو ن كن ( حق )ا هتیشام یا همه |

 لدعاذا هنع حش لاق ردهنسانعم كلا ضاعاو لودع ندهنسن ر و هیلجر نیام جرف اذا ثلاثلا بابلا نم | ۱

 رد هنسانعم قمرا یتشیآ نکر ولیغاص ناویح هدننزو لعفت (عنضار ردەن انعم حق هدننز ولیعفت (عشتا) ۱

 ندقلوا راکشآ ووللب هنسنرب هکردهنسانعم نا و روهظ هدنزوممازک( دحاصلا ) و هلن و کس داو ی 18 8

 ند هاش كنهنسن رپ اقلطم هدعب بول وا عوض وم هنسانعم قمل اق صلاخ بودیک یوپک د وس هدام لصا ردت رابغ

 دات بک 2 ولو فسو رب وکو هودا دن زا منا

 ار لم قلوا مدت لک مه اره و مبادا هر برابع ملا نداطخاو ول کلا بت أ

 لامعتسا هنسانعم قلوا دادزم یتحاصف هلکلبا لیصحت قلانشآ هلیسهدایز هب هسیقاو دعاوق نکیا رع هدنناذ |
 دادزاف ای ناک اذا لجرلا حصف لا وا هنع مهف و هی رعلاب ملكت اذا ةحاصف "یمحالا ج لا رونلوا

 ءامركر ولك ء اف یعج تكصصف رد راتفص ندنآ هدننزو سکش ( حصا و و هدننزو ریما ( جهلا ةحاصف

 حراش + ةحاصف دادزاف ای ع ناک اذا لجرلا حتت لا ردهنسانعم كلنا ادب تحاصف كي هسک نالوا

 | رولوا دراو هدهنسانعم قعاص تحاصف هلفلکت بودا راهظا تالعصف E یتردق حصفت هکر د
 ةحاصفلاب لكتاذا لجراا مصفا لاق ردهتسانعم كما ملکت هلتغالبو تحاصف هلبرممک كن زمه ( حاصفالا 1 ۱

 یکی لوق ىلع ردانعم و یعوضوم كنکر لصا هکردهنسانعم قلاق یناصو صلاخ بودیکی وپک كدوسو

 نلا حضفا لاق ردهنسانعم قلوا صلاخ یدوس دعب نم بولیسک یزوغآ ندندوس كنا ويح شمروغوط
 كلک سلاخ دیک یزوغآ یذوس راول ودعي لاتا نیل ءاحو هنع ءابلا مطقناوا هتوغر تبهذ اذآ ]
 رونل وا لامعتسا هنسانعم لار وهظیروط لو ندهناتم تلذک اهن صلخ اذا ةاشلا تعکفا لاق ردهنسانعم |

 ءاح اذآ یراصتلا خفا لاق ردهتسانعم كنا هیلقصب كوي یسهشاط یراصنو افص اذا لوبلا صفا لا ۱

 یمالک و نابتسا اذا عملا 2 لاه روئلوا لابعتسا هن انعم قلوا نایع بوراغا یرب رق و مف
 رهظا هدا موا همالک یتعب نیب اذا لجرلا حدف لاق ردهنسانعم كما ادا رهاظ و قچآ بویلعوس ولزرابچ
 زی ےل رسک ناف ( حصشا )ع واذا 0 ىثلاح صفا لاق ردهنسانعم قمل وا راکشآ وح ا و هنسنرپ و حب مو

 یراصز حف و روال و مغالب یا محصق د موب لا هبل وا یر را و باح و درب اعطقهداوه هکروند هنوکق چا و |
 | لزق هکر د هیلفصب یراکدتا هدناسب هام بوقیج ندریهر كوب هروک هتنای كحابصم » ردیعا ماریب ر ندنرمارب ]

 هدننزو لیعفت ( عیصقتلا ) ردفدارم هدل وا یانعم هللا صف هدننزو ن ع ( حصا و رونل وا ریبعت هطروع ۱
 ولب هنسنر هدننزو ع ( حصفلا ) هتوغر تبهذ اذا نیل صف لات رددت اسم تک رک ا

 یکرکی ر حابص رار د اف حا كععف هکردندانعم و یدنل وارکذ هدهدام لوا هکهت رد هنسانعم قمل وا نابعو |

 یتببویعنالوا روتسمكن هسکر هلبنوکسكن هه داض وحق كناف (ح ھا ) هدقدل وا مشتنمیسایض بولیچآ یک

 بورافآ یک یکر کی ر حابصو ه واسم فشک اذا ٹلاثلا بابلا ن ماھ طف مع صف لات ردهنسانعم كع ایا وس ر هلا اشف ق

 علا لصضف لاق و اداذا حا حف لاق رراقیچ هفجآ یرلهنسن نایمآر وکه کرونل وا لامعتسا هنسانعم قلچآ

 4 , واسم تفشکنا یا حضتفنرصضف لاق ۳0 قلوا یاوسر هدننزو لاعتفا ( حاضتف الا )كك عع

 ۴ أ هنسن و هدنز و حرف € طفلا ) هنسانعم قلبا وسر رد رلعما ندنآ هدننزو هباتک (ةحاضفلا ) و كم یعب قلوا



۳ e 0۰۰ B~ 

 و خدوب هدنازو لیعفت ( عرفا ) هلقلا یا نیدلا هحرفا لاق رو وا نوجفا بلس هزه هدنو ضي

  ۱رفا )روند ه یثک نالوا نامداش و نیش ماد هلل رسک ك ی٣ (جارفل ال هرس اذا هحرفلاق ردهنسانعم
 | زم یکیدرب و كمدآ نانل واریشدتو حرفت هللا هنر و رونا ایت چوس هنسنعم تیم رد هلرحصف و یم

  | ۱یک یک نالوا بولغمو ربتف هدنزو مرکم (حرفلا { یتتحرفو ینترمشب نآ هحرف ثال یدنع لوقت روند هب هراج
 | دد همدا دوج وین نایلوا مولعم یسالوو بسن اعطق و ردکع د حرفلا بولسم ردنوحمابلس یمهزمه هکروند

 | زا چ هل حرفت تلعج وانت انما ترکذ ل لاقرفعج نب لا دبعنع ردشلیا ذخا ندش دح وبشا ییانعمو فوم : -

  3لالخ بودا با رضا ندن و یناربط نکلردشلنا لقن یتفیدل و هلبا هلم*ءاح یروب نم ظفل سوم وا هکردشع |> ۳
 ب هلوتلوا ردن وا هلازا هکرول وا ندحارفا نانل وا رکذ هسبا لب هلمهمءاح هقیق | رک | هکیدلاق یدلنا دبق ۰

 نالوایروشعو موق هکر ول والبقتسمندنظفل ج رفم هسیا هلی رک او رول وا مومن و نوزح هشیمه اعقا و مدآ <
 کمد رایدلاق سکی هلو بول وا دیهش رفعج یراردب رانو یدارم كنسهدلا و سپ روند همدآ اهنتو

 او دنفلا راه رفیکیا حرفم ویمتا ید روبه مملو ااو ةلیعلا نفت # مالسلا هيلع لاه رضف هدناوج

 ريالو ذماع نيلسملا ىلع لقعلا ل ردشملا تراشا هثدحوبشا هد هلکن وب فل ؤم * هیلوا مولعمیلناق هکروند
 کا بوک لغ وا صاصتتا بولسمرد ورم هد هلبااح رد هلی و ژکالادنع هر وکه نت كنه اهن چ حرفم

 انابطا ۱۳ رو بم ارو راجا هم تا تنی ر را لازمو

 ص وو ساطرق هلا هلم*نیس (حاس رفلا) رار دبا بیکرت هلتاح رفمرب اس و وحنا هکر د راکدتا رببعت حرفم نوح
Sa” فلؤم +زدیفدا معو هدن زو حاسرف هلا هجم نیش (حاشرفلا) روند ه هعسا و ةضبرع 
 ابو یصب كب اود یسهلوفمرطاقو تآ و روند هب هقن نالوا هدتفص لواو روند ه یراق هجوق اقلدو ١

 | شید هدننزو جرحدت (جخشرفتلا) هلرطمالیا حاشرف باصملاق روند هدولب زسرومغیو روند هنغنرط
 بلل تح اذا ةقانلا تش رفت لاق رد هنسانعم كمرک بورآ یی راهجاب نکر ولیغاصیدوس )

 | ا لوقیلع یماریفص ردد زداون هک ق رهلوا ردصم هللا صق (یحشرفلا )و هدننز و هجرحد 0

 رف لجرلا حرف لا ردهنسانعم كمرک برجا ییرهچاب دوخاب قمروت وا ناوایو قلاص كرءدا قاصلاو
  ۱*ا رابتخا یریخا لوق ربثا نا هیلجر نیب حوا ضرالاب هذ قصلاف ایخرتسم دعقوا بثو اذا یصثرف و

 ردهنسانعمققلبص) یی هنسرب هدننز و هشرف (ذسطرفلاال روند هلسانت تل هدنز و لیدنق ( حشرلا)

 | رک روند هشاب یصی هدننز و دهرسم (مرفلا) و هدننزو ساطرف (حاطرفلا) هضّع اذا "یشلا
 | ارو هلمال هکر د حراش » هلال ردقل وا عطف نالوا باوص ردشلا وهد نکل بویلبا تدث هم رو

 هدنن شرف ذکر فلا روند هرب سلماو زراو یکی سهتخ هجا هلیعق را ( ل رفلا) ردتبثم هدوناوید

 سم رسم ( یک فا ) و هدننز و ساطرق ( ءاکرفلا ) ردهنسانعم قلوا ولنادیم و قجآ یغلارا یرقانیقیکیا كناسنا
 ؟رف لجر لاق هلوا خاموط هرشط یربد هلغلوا ققلاق یرلفرط یکیا كن دعقم هکروند همدآ لوش هدننزو

  ۱دوی و روند هغوب هکر دیفدارمو هدننزو هعسو (فصلا) هربد جرخو هتسا اورد عفترا اذا مگر فو
 اب ابلانم ةحاسف ناکلا ع” لاق ردەنسانعم قل وا عسا و هدننزو همارک ( ةحاسفل ]ا ةعس ویا صف رف ۳ ۱ ۱

 (مه و یک ب نج هی ( )و یک لاوط هلیض كنا (حاسقا )و هدنازو لیوط (عیسفا) ع واذا 1
 عا( مح )و( )و روند هب سن عساوردراتفص ندنآ ردنوچلا هفلبمردهدا ز میم هکهدننزو دفنق صدر 

 | ی دو هک تن جا )رسا سر یا شوم هف لجر لاقب روئلوا یتالطا همدآ لدایردو

 هد زو لاعفنا < حاسفنالا )و هدننز و لعفت (ح- 0 ۲ یو ىنعم ناكملا عفا لاقي ردهنسانعم قلوا عساو

  ۱ب ۱ حس و ردشلبا تبث ه رز وا هحاسم فلم × عسنا اذا جسشاو ناکلا جست لا رد هنسانعم قلالو ۱

  | ۲)هل عص و اذا سلجم ا ىف هل حسفت لاق رد هنسانعم قجآرب قجهرونوا همدآ رب بولیکچ هتوا یرب | `
i ثلالا بابلا نم اصف سلحا ین هل حد لاق ردهنسانعم ققلالو یر نوچ ام دآرب هدسلح جدو هدننزو حا 

 | هداکی کی مرکذ روم یعپ زاوج طخ یراکدربو هلبس ءانبا كنسهلقمیلاوو ناطلس حسهو هل عتو 3
1 

 |رول وا ربصم هدانعموب € فو ردبیس هصالخ ندقبیضت رد رادغاکی س هلوقم یصالخ كرکو ینامرف لازم هکر وند
| 

 یقعآ ريس كريس یرامدآ و جا هل بتک ادا رفسلا ىف ريمالا هل حف لاق رد هنسانعم كمر و بوزای حسف

 | هل رصق كفلا وج كنيس و كناف (یمه #4 ) ءوطخ دعاب اذا لجرا جم لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم 5

 )آدمعری( 



 | قالطا دحننم هلغل وا عن ى یه قامط هلال هدنسادعام روند هقبطم ةفورخ تردا روت وا قالطا هفورغآ

 م رو ر
 رونل وا قالطا هک اح و یضاق هدننزو داش (جاتفلا) ردراو ید فورح نالوا یرطاو راصخالانیپ هدرات وو
 قالطا هنل "وا كئیش رب :(فحافلا) کاح یا ا حاتف وه لاق ردذوخأم ندهحاتف و جن نالوا هنتسانعم ءاضف |

 قالطا ههدناف و مر نالوا لصاح ندهلماصم هدنزو یرکس (یعتقلا) اهتعاخ و ةروسلا ةحماف أرق لا رونلوا ۱
 عسا و یکیلد كنسهمو روئلوا قالطا هنل وا كن روم را یتعب كنيم و رطم هدننزو روبص (حوتفلا) رونل وا ۱

 | بدا ولع یقیدلوا فصثمد وخاب هلا تالم و لام یتیدل واتلام مدآرب هدننز و هعرج ته روند ه هقان نالوا
 امترهظا یتلا ةحصهلا هذهام لوقت روند هنتلاح قلجا هلتاک زارد و رود كلر هیلیا تاهابمو رخافت هقلخ بانه و

 هر وکه ناب كحراش * رددآ شوفرب هدننزو ناتک «(حانف) 4 لواطت بداو كلمنم هدنع ام ناسنالا یه و ] ۱
 ردیعسا كشوف هقشبرب هدننزو هیارغ ( ةيحاتفلا) مالو فلاریغب رولك مت اف یعج رد راکدند نالص قر وق ۱

 نا یا تاحصت افم قبلا و محثافم هقان لاش روند تاصتافم هدنعچ رون د هب هقان زوعم هلیس هين عج (عتاغ) ۱

 تاحتاقم هدعب بودا قالا هلسهینب مجج هلغلوا اوف حاتفمو عفانم هلیسو هلهوحو ترعلادنع هقانز وم ارهاظ

 لئاوا یا نآرفلا جاوف هنمو رونلوا قالطا هنل وا كئيشرب هکر دیعج كندحماف 6 ما وفلا 2 راید ردنلعج هرز وآ

 نادربشو راب قرق هدنراشاب هشکشا هکردیفارمو هدننز و ثغ هلی رسک كن هثلثم یا و یهقكناف (عنقلا) روسلا

 حو یعسا كن راردب ردیعما هلسق هلی وکس و یه E را رد هنسن یریکدید
 هل دشت : كناح و یق كناف ( ما و هدننزو راکذت (حاصتتلا) و هدننزو عج (مینا) هدننزو روبص یا ۱

 تتاص اذایناثلا و ل والا بابلا نم اف و احاحفتو اج یعفالا تغ لاق ردهنسانعمقمادلشف هلآ ینالب رکن

 ادا مانلا جم لا ردهنسانعم قلقون نکروب وا جلو فو روند هنسدلشف كل رکنا هکر د میف هن . عسا ندنوب امف نم

 ( نیس رول وا هدنق و یراقلنغرق ی رکنا نایادلشف بورابق هلنیتعض ( سا ) همون یف ت
 اهصلخا و ةدوملا جم اذا هيلا نالف ىن لاقب ردهنسانعم قلق صلاخ و تسرد یغلتسود همدآرب هدنزو ها

 فو فو نکرو واو هئوص یف هح هتذخا اذا لج رلا عح لاق رد هنسانعم لعوب رادقمرب یسس كمدآرب و

 شو یسس هجا هدننزو لاسلس (حانسن همون تا مثلا عصف لاق ردهنسمانعم قلوپ و ۱

 كنسهلوقم نیچرادو رو ندنمسق تارابب هلی كناف ( ها ) ردیعا كرهنرب هدننج حافحفو روند هب 1
 هدننزو حدم (حدفلا ) هترارح یا ةریسپ لفلفلا اذه ةحف لا روند هت رارح یکیدلیا ثادحا هدنابل مس

 (حداوفلا) هلقثا اذا ثلاثلا بابلانم احدف ندلا هحدف لاق ردهنسانعم قعصاب بور و تلقث همدآر هنسار
 رهدلا حدا وف مهم لزت لاقب هنمو روند هب هدیدشو ههظع روما یح رب و تلقث بوصاب یمدآ هکر دیعج كن هحداق
 یحر و تلف ی هنسذرب هل رسک كنءزمه (ح ادفالا) رونل وا قالطا ه هثداح و تبیصم و هلزات هحداف و ه وطخیا

 حادفا ( حادفتسالا ) ابعص القثم یا احداف هدجو اذا مالا حدقا لا رد هنسانعم قلو لکشمو ج وک
 | هاد هدننزو لاعفنا (حاذفنالا) و هدنز و لعفت هللا هم لاذ (حذفتلا) هحدفا عع هحدفتسا لا رد هنسانعم
 (حرفلا ) لوشل تجافت اذا تجذغنا و ةقانلا تحذفت لا ردهنسانعم كمرک بوربآ یتیراهجاب نوجا لوب

 هدراصب كفلؤم * رطب و رس اذا عبارلا بابلا نم احرف هب حرف لا رد هنسانعم رطب و ر ورس كمنو هلنیتح#
 ردموسم «رزوا قلوا ص وصح یانعم هدحابصم نکل بول وا یک ریسفت فطع یسهلک رطبلا و هروک هناي

 طرف هکرد هنسانعم رطب و رشا ان لا هان آ ام نیحرفال یلاعت هلوق هنمو ردهنسانعمقلوا ناداشو رورسم ال وا

 تكیاط و كنآهد روورپ غادروا ردت رابع ندقمرشاط ین هلص وح هنایلاباال یک تسم ندنرمس و لابقا

 هلعورونل واریبعت قلنقْشاط وقلروط و وتل هر وک اک |هدیکرت یکی عاض وا كصحتنال وا تل ود و لابقا ی تسم و

 ممدلاع بزح لک یلاعت هلوق هیلعو ردهنسانعم قلوا دونشوخویضار الا نیح رفلا| بحال هل نآ $ یلاعتهلوق

 ناشطع «ناحرفلا ) و (حرافلا ) و (حورفلا) و هدنزو سدن (حرفلا)ودنز و فتک (حرفلا) یبتنا نوح رق ]
 یکی راکس هلیصف كناف رولکی جارف یعج كنسهلک ناحرف روث د ه یثکن اداشو رورسم ردراتفص ندنآهدنزو |

 روند هحرف هدن راشم روند یض رم هدنعجج هکردل وج هرزوا ضم هک ایوکر ولکیرف یعج كتس هلک حرف و
 رد هنسانعم كما ناذاشو ر ورسم یمدآرب هلردک كنم ( از ازش هاد رغ و ی |

 ردبج وم یهلازا ی طاش هکر د هنسانعم كمر و ترج و تاقت همدآ هنس لقت



 چ ءالالصف و

 o ih لا وتر او رک کیو مت ام (میطا)
 ور حس ع )رودرا یک نابص هکرونید هجافا نالوا هند كنقوا نابص
 : تقرف روما یا ذصط میتباصا لاق روند هب هیسج ثداوح و هیظعروما نالوا ثعاب هن رال وا ناشبرپ و
 دف هبیراذ دم مخیط لاقب رد هنسانعم قمت "آه قج هل وا عیاض و فلتیب هنسنربهدننزو عوطت (عیطتا)

 ض یبشر و ههوت اذا االف جا لاق ردهنسانعم كمردزک نا ريح و هتشکر س هدناباب بود زآ لو ین هسکرب و

 1 لاق ردهنسانعم كلغا لاله هلب رسک كنهزمه ( ةحاطالا ) هعیض اذا ههط لاق ردهنسانعم كلیا

 و [۳۱ دتر سه نور دم عطا ) یدنل وارکد هکر دهیایو ه" واوهرو مدام و هکلهااذا

 لا لاقب رد هنسانعم قجنآ ی هنسن ولاېق هلن وکس كن هبق وف یا و ىح ك ناف غار سگ ءافلا لصف جس

 دهنوکی کیا و و ردعوضوم هنسانعم قالغا لا زا من هر وکه ناب هد راصب كفل ٍوم» هقلغا دض ثلاثلابابلانم

 ؟یکیا دو ویکردکو غ ع رونل وا لا ردا هلتریصب یرب و یک( لفق حو باب ع رونلوا لا ردا هلا رصب
 او فشک كن هقلفتسممولع ینا بک رقف "لا زا هللا لام ءاطعاو ق رفته لترسم ءاقلا رولوا هد هب ويد روما

 هنتس یتدل لع نثر ولوا ها قیقح ینیرناعمو راثکتسا یی ہرھاظم ولع یرب 3395 وبا 2و راوتلو ۱
 اعم ترصن ورفظ و ردا فشکو لصف یب هةلغم"یواعد هکر ونل وا لامعتسا هنسانعماضقو تم وکح حة و رول وا هلبا
 E رب رووا تیغ اب وق السا
 هود نضتا دبد ىلع هللا خلاق ردهثسانعم دادماورصن و رول والوعفم نعم هکر دندنسانعم كلتا ارج بوحا

 اعلا ردلعتسمةنسانعم قلا تلاع و هکلوا هبا رهق ندرافکو رصنلایا هک عفا کاج دقف چ یلاعت هلوق

 1 چ تین باب هلببسوا د وخاب رایدلیا لغو تلف باب هکایوک ا رهقاھکلمتو الع بلغاذا برطاراد

 لئا وا فور ولبز ود قوا ند آر دیجاغا نیقعب ور ولوا هیبش هکسلتچ هکر ون د هنشیم كجا یرلکدیدعب
 | هنن رب كجهروک نرمت كق وا ح۶ و ردهنسانعم اف ردردصلاب همس خدو رونلوا قالطا هرومی |

 الا حق لاق نوهگیدلیا فشکیقح عقومدوخا ی هقلغم هدام ر ونل وا لامعتسا هنسانعم اضق و تموکحو |
 + اعوتف تراصاذا ةقانلا تح لا رونل وا لامعتسا هنسانعم قل وا لو یکیل د یس هم كن هقانو لصفو یبضق
 ت ال رددیقم هلل وهح ءان هدبابع نالوا باتکلصا نکل بول وا لثم هللا ونع ی هجرک

 لاعتفا (حاتفالا )یم باوالا جن لاش ردن وچ ا ربشکت یماب رد هتسانعم حف قجیخدو هدننزو

 افا ردد خام ندنو یسانعم كلنا ادتاو از هب هنسلر و جا ۶ ینعم بابلا تا لاقت رد هنسانعم ع

 و هلي كناف (ةحاتفلا)) اح وتفتراساذا ةقانلا تعتقا لاق ردهنسانعقلوا عسا و یکیلد یراهم كنهقان و
 ليمو یرسک ك ناف ( هخاتفلا]) هرمصن یا ةحاتفو اق هیلع هللا چ لاق ردردصم هنسانعم دادما و رضن

 یا ةحاتفلا "ی و نالف لاقت هنسانعم تموکح ر دما رانو هر وکه ناب كحراش + رد هنسانعم ءاضقو تموکح

 ۵ اتسم قوا لوب یکیلد یسهک كنقنلیرسک كنم ( حاتفالا ) رونل وا قالطا حاتق هب یضاق هلتهج وب

 | لاق ىكى سوق نادناخ روند ه وبق لوب نالواقچا اماد ا ال احوتف تراصاذا ةقانلا تحفا لاق

 1 | هاتف ساس ال یف لاق یک ل یخ ب باب روند هب ویق نال وادودساماد هکردیلباقهقلغو و ان کیا مق با

 هشیش نایلوا ینالغ و یغاب و یباقط كن زغآو رونل وا قالطا هب هشبش لو یزغآ حو ع ةللا باب و حف
 رباط نا یاو علا ک ءاحدقف | وصفتسن نا ل یلاعت هلوف هنم و هی زکات كالا بلط ترصن  (حاتفتسالا) روند

 دننز ورم( حار وهدننزو حابصم (حاتفلا )یا عم بابلا قتسا لاقب ردهنسانعمقجنآ یب هنسئر و رصنلا

 مو رولک م انمیعج كعو عاف ی عجب كحاتفم هروک ناب كحراش + رون دهنخنا قج هچآدیلکر د تل ےسا

 هلی رونیدهب هنزخ هدننز ودعتم ( حمار ونل واقالطا هباغم هدنلکش زنگ نالیصاب هن وپ و هنغلی E ود

 نت هفت نسب یلاعت هلوف هنمو رولک حتافسیعجردندنلقرارکتوب روند هنزخو روند ه هنیفدو اکو هنسانعم
 . [ :أرلا لج رل ا عاف لاق هلمسیس تر وع فکر رزم تس هنسانعم كلبا عاجچهدننز وهلعافم( ةا ا )هنا زخ ىا ها( ةبصعلاب
 | رضاحهدننز ولعافت (عجافتلا) هک احیاهاضاقاذ ان الفنالف عاف لاق رد هنسانعم كلعا هک اح وهعفا م واهعماجاذا
 امالکاحافت لاش رد هنسانعم كلا تبحاصم هج هتسهآ هن وکی دلسف هلب ر یرب مدآ ی کیا هج ول ریکن د رانل وا سلحلاب
 ارمان ندنراف رح ءاظ و داضو ءاط و داص نعپ ندنرافرح ظضطص (نغلا فورا ) سالا نوداقاضتاذا ا اذإ ای

 ۹ هف ورح)



  eكن تم نیغ ( "یرابغل ام ) رد وا قالطا.ت نالطلا طلا :یلط ها هلغل وا ا دبع نرم نا ندممط |

  ۱مرزا هدننز و علطم ( لطم ال و هلنیتصف ( ملط وذ ) ردیدآ عض ومر ص وصخ هنتعاج سینسون هلی |
 هدنز و دوعق (حولط وذ)) رد هرق صوصخ هنس هلدبق هلي (حولطم) ردعضومر هدزاچهدننزو ریز ( جلط )ل

 | یدرف هنسانعع ضا عرون ده را هنسن یصی و ولنا هلي كناط (عخالطلا) ردیدآ عضومر و ردندهللا یت نی ةعبد وون

  2ی هنسار هدننز و هج رحد ( ةعفلطلا ) هنسانعم قیقر 7 خ روند هکلیا هقفوب هدننز و طب الع( اللا ) ردمتلط

 هنسانعم عیاج رود ه هسک جآ هدننزو رفنضخ ( ےتلطلا ها اذا “ی ڈا ےتلط لاقب دهم یو کو ك
 هدنزو د وعق(ح ومطل )و هدننز و باتک حامطلا )و هدننزور (میعطل )رونی د هب هسکه دنامورف و نوغ روي تب دو

 / اپ وب و عفت را اذا ثلاثلا بابلا نم احومط و احامط و احط هيلا هرصپ عحط لاقن رد هنسانعمققاب هکیدزوک هب هنسنر

 - هل فرشنسااذا هیلا هرصب ممه لاق هتسانعمققاب هکید بو ردلاق نیز وکه هنسنرب هسکرب هکر ول وا یدعتم هلفر
  ۳بول | ییشر و حاط یهف اهج وز یلع تحج اذا ةأرملا تحط لاق رد هنسانعم كل تلشکرس هنج وز نوا و

  ۱ردهنسانعم كلا هغلابم و ناعما هدنص وصخ یلط كس و هب بهذاذا هب ےط لا ر رد هنسانعم كليا و كم روت

  ۳یلاع اقلطم و روند هنوتاخ نالوا رونجاق بودا تالشکر سس هنج وز ( خاطلا ) هیف دعبا اذا بلطلایف ملا

  ۳بوردلاقیراقو یزو که هنسن رب هل رسک كنهزمش ( جامطالا ) عفت سیا خاط لبج لاش روند هب هنسن عفت رمو

 |] رد هنسانعم كما تالشکسس هدنن ز و باتک (حامطلا) هعفراذا هيلا هرصب لج را ها لاق ردهنسانعم ققاب هکید

 (جمطتلا ) تحج و تزشناذا احامط ةبادلا و ةأرملا تحط لاقب نوسلیا هنبحاص هباد ل ركو هنج وز نوتاخ هل

 یم و هب عفراذآس یا لا رونلوا ریبعت یتفلخاش هکرد هنسانعم قم ردلاق ها وه ب را تآهدننز و لیعقت |

rE RECO Nea لاق رونلوالامعتسا هنسانعم كم هشيا بوردکوچ ی غوط 

 (يعط اونبل ردقل وا هلنیتمتءاخ و ءاظ نال وا باوصهدنو ردشلنا ریسفت هلا رب هدنباتک مان طبع دابع ن بحاص لا

  iست لاق رونل وا قالطا هیادشو نح رد راج هد هلن وکس كيو امت ( تاسمطلا ) ردهابق رب هیت

 صرح كب هدنزو ناتک( حامطلا  ردف ورعم عاشر هلتاصق ( یتیتلاناسمطلاوب) هدنادش یا رھدلا تا "
 لج رر ندنسهلمبق دسا و هرشیا حامط لج ز لاق رول وارکیدزوک هثیشره هکرونل وا قالطا هب هسک ی حاصهرش و[

 هرو نم هلق هدکدلیا اصلا همور رصبق هلسلط دادما نوچ ا ماقتا ذخا ندنرالتاق كن ردپ سیقلا هما هکر ددآ 1
 هدا دش (نیحامطلا رایدلیا تست یسیقلهرماهرخ الا , هلیلاعا هسیسد ورکم ضعبهدنقحو لاس راد رصیق موس 3

 تحط لام ردهنسانعمقمعیب ندفلع ه ود هلق كن و و كناط (حطلارر ردي وص ر هدنسیقرش لح مان ءآ ر یی هدننزو
 هدرصمهدنن ز و باه"( حانط ) تنعماذا لب الا تحط لاق رد هنسانعم كم ر ومو تشب اذا عبا را بابلا نما ليالا
 حوطب لا لا تحاط لاق ردهنسانعم قل وا فرشم کاله لوف لعقل وا اله هدنز و حول (حوطلا) رده رقر

 احوط حوطپ حاط ینعم اهط عیطب + حاط لا رولک ید ندهّیاب و و كالهلا ىلع تفرشا وا تکله اذا اجوط
 ردهنسانعم قل وا نا ربحو هتشکر س بوزآ لوب هدنابای و طقساذا هدبنم "یشلا حاطلاه رد هنسانعم كعشود حوط ۱

 كم زدزکه تشکر سو ناریح بودزآ لو ی هسکرب , هدننز و لیعفت ( جیوطتلا ) ضرالاف هات اذا نالف حاط لاق 4
 قمروا هلکنکد هب هسک رپ و رک ذ ساک فذاو لا هنفذق یا حا وطلا هنح ول لاقب و ههوتاذا هح وط لاق رد هنسانعم شا

 ان الف ح ّوط لاق رونل وا لامعتسا هن انعم كمردنوک هرب زلک ید ر و اصعلاپ هبرض اذا هوا لا رد ها ۱

 زدبچ وم یک الجان ون وا يبعت قلاص هاوه هکردهنمانعم كطا الا هاوه نیک ر ی اهم "یحمال ضرا یلا هثعباذآ
 كما قوسو لج هنابای لوچ نالوا هکلهم یی هسکرب و ءاوهلا یف هاقلا اذا هبح ّوط لاقب ردا ندی ونعمو یسح

 مدآ رب ردع واطمندح وطن هدننز و لعفت (ح وطتلا ) ةکلهم ةزافم ب وکر یلع هلجاذا دز ح َوط لا رد هنسانعم

 یمرف ههوتیا ح وطتف انالف ح وطلاش ردهنسانعم كم رو بوزکه تشکر سو ناربح اکیوب کی وا هلغل ردزآ ندل و

 حا وطلا هتح ّوط لا رونلواقالطا هثدا وحید الا هب هکلهمهلبخت كناط ( عا وللا انههو نه هست وه 7
 حایرو هکربد ح راش + ردلکد هحاط ردهحوطم یدرفم ارب ز ردا وهو تاح ّوطلا لاشال و فذا وا هتفذق | ۱

 (حوطلا )هنسانعءاصعر ون دهکنکد هدننز وحابصم(جا وطل ال ردشلنا ربسقت هلا تاصصط+یرمشخز ردندنلسفماول ل

 قذاقمرون دە رار قجەت "۲ ردیعج كن هحااطم هلق كيم (ح واطلا ) ةديعب ىا ح وط ةي لاه رد هت سن

 (فحاطالا) تمارت یایونلا مب تحو اطن لاق ردهنسانعم قل ردشن 1 کیو کی وا هدننز و لعافت (ح واطتلا)

 لاق رد هنسانعم كلتا فو هلازا یی هنسنربو هطقسااذا هرعش حاطا لاقب وهنا كمروشود هب رسکك نمر |

۲5٩۳( 

 ل



CSS 

 ia غلا ەدننژو ERDE e لاق و هبناوج نم ا
 ول وا ررشاط یکمټترکس هکایوک رونلوا لامعتصا هدنا ويح هدنود و كرکوب هلتبسانهوب ردکمد ی رشاط |
 ولوط كناقولوط ردعسا هدننزو باتک (حافطلا) ءادع ییعب اهتعیرمم یا عاوقلا حافط سرفو ءاوقلا ةحافط |

 و شاطیتب وط ر هکای وکر دهل رامتعا فوص وم ید أت ۳-۱ ژلعیا ضرالا حافطلاق ردکع د ۱
 :وقنوقهن وکر عی امضبق نا ایحاص ردقبال یت ةاطةبکر مھل وق هنمو ردشمااقیرآتبول رالصا هلکلکود ا

 هل وکس كمال ویصف كناط ( ملل )زمهلوا رداق هفلج وآمدآ نایشخ وا هلفمالوار وکلا ول ردرب هکر دجرف
 ر ها ونایبافا هشيمولنکی رج و هباه رد هملط یدرفم هدننزو باتک ر وند ځد حالط اکا ردیعمآ میظع رج

 كوي ولنکی كنجمحاصص ردشلباریسفت هلالیفم یخدیواضی ردرسفم هلیجاغآ نالیغم هدنادرفم یاس و هدساشا
 ۱ و ر کج کار کری بنت مط ورد یبیدروتدمرجانآ

 aE :نوللا نسج برعلادنع رج وهو زولا ره چ دوضنم مطو ا۶ یلاعت هل وقمسف حراشلالاقروند

 اج اب یهدم لو رووامد ذلربحناو هدنزرط رایخ كچوکه کر دیسهویم كنآز ومو هرون مر و
 رو كي رول وا ردصمهدنن زو هحارص ( هحالط )و( حط )ل ور ونده وص قالون نالق دند ضوح وروئلوا
 طلاق روا وا یدعتمهدانعم و وایعا اذا ثلاثلا بابلا نم ةحالط واط ریعبلا طلاق هنسانعم قمل وا هدنام رد

 ا2 ی زود موج ونابشا همموزفنوف روی زول وا تفضندنوب حط و هبعتا اذا

 كناط (ةیحالطلا ردیجاخا نالیفم هکرونبد هروب نمر جش یرلکد ید حط جدو هدننز و باتک (حالطلا)
 قرص یعرت تناک ۱ ذا ةيحالط لب |لاق رون د هراد ود نایلت وا موق رم رش مان حالط هلیعط هرز وا بسنرییغتو
 ۱ ود نالوا ادیب عجو هنر ات فلت وا حالط هدننز و یراکس ( جالطلا )لو هدنزو هحرف (نحمطاا)
 ت رانال وا یتبنم جالط رهث د یلط و حالطل | ةرصم یعرنم اهنوطب یکتشت تناک اذا ی الط و ةحط لبا لاق

 ۱۳ يپهدعم كءدآرب هدنن ز و حرف ( ملا ) حالطلا ةريثکیا ةحط ضرا لاق رونل وا ریبعت راز الیغم
 .لاش و ماعطلانم فوخحا یلاخیا احط راصاذا عبا رلآ بابل نم احط لج را لاق ردهنسانعم قلوا

 رد دآعض ومر علو دذ ف ىا حل یفوهلاقب رد هنسانعم تمعن مت و جال وهفل وعفلا ءان لع نعل ییعک

 : هدزعاسل الا ردلکد هی عر ردهدل وم تفل وب و زونبد هغارییر نددعاک هلی وکس كمال وصف كناط

 نام جاوا نم تی راوط هدنز و حالصا (حالطالا) ردفّرحم
 ۱ لا لا لاقب ردهنسانعم قلوا

 دمو مزال هام حال هدنزو لیعفت ( جاست هم اذا هر حط! لاقب رول وا یدعتم هدانعمو و

 هک كناط سل ) جا اذا هیلع ملط لاق ردمزاتسم یی اعتا هکر ونل وا لامعتا هنسمانعم كل عا حا او مارا هب هکر و

 يعم یا ےلط ق او ملط لمج لاقب ردرپارب شنؤمو رکذم رون دهراوط هدنام ورف و نوغروب ردتفص دوب |
 ومو باود هکر دندانعموب و را رد ج ددارقروشپاب بوشواهراراوط هکر وند هکج و نانل واریبعت هنکم لط و
 رد ید یخدوب یکی تمزالم هراوط كن هنکهکایوک راردب|قالطا لام حط همدآ ندبا تیاعر و رایت و دبقت یکی کرک
 ا تی ازاد بول وا تسودنز عبطلابتاذک ءاز ایا لاملط وهلاق رداماقها هلتمزالم هب یشاوم و

 3 روزو لوزهم شغلی رآ عو نهعبت یا امن وهلاقبرون وا قالطا ءان مط هراکدا نداتفلا وسنا

 ردن دنوغروب ردنفص دوب هدننز وریما (عیصا) رون دهنابوچ نال وا رد اب اعتاب وروي ن یشاومو روند
 اب : وه یا ةبنثتلا ءان ىلع ناصلط ةقانلا بكار لاقب و ةلكى ا ةحلط ةقان و حاط لج لاق روش دهزا وط |

 شه وافذح فوطعم نوک دلیاتلالد یبفامردرن وغرو ةد منال ىلىك راۋ ەز وفات ۱

 خالنلا) ومدنزوکر ( طلا )رون دهقان نوغرو ۱ (اطلا ) یک ط روند هکجوت نانل واریبعت هنک

 هکر دیدض كحالص هلیصف كناط (حالطلا) لکی ا عالطو ملط لبا لاق روندهرهود هدنامورف ردرلعچب هدننزو
 مهلوقهنمو خان وهف ص دض لوالا بابا نم اح الط لخرلا حط لاق رد هنسانعم قمل وا راکت و دساف و نوغزآ

 ق روت واقالطا هت ردارپ هلنادلیوخ نب ةحهاط هلیس هين ریغصت و هنت (ناتحلظلا) نول اطلا تالهل ن واصلا ال ول ۱ ِ
 یلص مرک "1 لوسر ردنداعصا هللادنبع ن اط ردندیماسا هدنن زو هزجن (هحطا) | ۱

 1 | یراترضح مسو هيلع هللا

 يت هلا دولا ةلط هدنسههمطع نیئخ و هللا ضابفلا ةعلط هدنس وزغ هریشعلا تاذو هباریطنا دم هدنسهعق و | 1
 : یسدلاو کلن هللا دیبع نب ةو ناب زا كنک 7 ییا ناف ن هللا دبع نب و رايدر وي 1



 اهعنت منناذا لجرا حرط لاق رد هن تتانعم كلا شيعت و منت هرز وا تعسو و هافرو هقلخ ءاس اذا عبا رلا بابلانم ۱ ۱

 ابنیجارع تناک اذا حورط ةل لاق روند هنجاغا امرخ نالوانوزوا یراپاص كن رامتلاص و حورمضیا حورط ق

 كلک ود بوشاط هنسن یمهلوقم باق هدننز و دوعف (حوفطلا ) و هليو کس كنافو ی كناط ( منطلا )ءاعسلا ی لا مآ ٍ

 هنمو روند هباق نیقشاط ولطبوط (یفاطلا) هنلوا لامعتسا ندنسهقیقد ردل وطیناکمرخآ بول وا لئاز ندنادوخاب |

 روند هب دصک قحهنلآ كوپک ندرت نایانیق هلیس ودنکه رسک كم (نیمطلا) روند هنکو پکن الک هن زون :

 هدننز ولیعفت (جرطتنلالدح رط

 ۱ دنتمانعم قاب عفت رمو دنلب یرغوط هباعس ییان و هحرط یتعع هحَرط لاق ردن وچ ا رشکت یدیدشت ردهنسانعم حرط ۱

 رد همانعم وب یخ هح ر ط هک هتءاعسل ایل هعف ریا هل وطاذاءانبلا ح رطلا ردشلیاداعبا ندنیمز هک ایوکر ونلوا لامعتسا |
 هناب یشانندنفیدمارب هشيا هدنزوریما (عرطل )و هدننزو رق هلبعضكناط (حّرطلا) و هلی رسک كنم (حرطلا)
 ناکم هلنیتصف ( حرطلا ) ه دادتعالا ةلقل نعي ح ورطم یا شرط و حرط و حرط “یش لاق روند هثیشرتک شما |

 احرط لجرلا حرط لاقت هنسانعم قلوا یوخد رول وا ردصعم حرط و ةدیعب یا حرط ةن لاقب هنمو روند هدیع# |

 | سوف لاش رونلوا قالطا هاب نروس قارا قواو روشد هدیعب ناکم دوب هدننزو روبص ( حورطلا لاعسا و ۱

 | حورطلجر لا رول واردناحرطدل و هکهل وا ر دبا هبکینوتاخ هسلیاعاج تق و هنره هکر ونده یثکل وشو ةلوط
 | كسکو هدننز ولیمزا (حش رطالاال روند هدیعب ناکمیخدوب هدننز و باح (حا رطلا ) لبحا عماحاذا تعب لبحمیآ

 قالطا هزوک نال وا یرصبتذح هدننز ورم 6(ح رطلا) ءاعس یلا یتعب لیوط یا جیرطا مانسلا روند هر وا |
 لاش رونل وا قالطا هغارزم نوز وا و رظنلادیعب یا حرطم فرط لاقب ردا صیضث ندقاربا یروظنم هکروتل وآ |
 یسینم عقوم هدنلاح بارض هلغل وا نوزوا كب یلب هکرونلوا قالطا هروغو و هرفنآ لوش و لیوط یا حرطخر |

 ِ هناسلیط و أدر هلیصف كناط (ةحرطلا) ج رلا نم ءم ا عقوم دیعب ناک اذا ح رطم لغ لا هلوا دیعب ندنج ر كنشید

 هلباس ر وتفو فعض هلیس هين لعافعسا (حرطتلا) ردترابع ندنس هل وقم لاش نانل وا حرطهزومآ و هشاب هکر ونلوا قالطا ۱
 | دا دشو هدننز و باصم (حارط) لالکلایذ یشک یا اح رطتم نالف یش لاق هنمو ردکم د یصلع بوش ود هنمز ]

 ) "یارص (یارطلا) ردندلاحر "یماسا هدننز وریبز ( حرطر)ل و هدنزو مظعم (حرطمورلو (حورطه )وة دنا زو ۱
 هلکشم لئاسم هنر یرب سلح لها هدننز و هلعافم (ذح راطلا ال دیعب یا "یحا رطریس لا رد هنسانعم دیعب هدقازو |
 ضعب ىلع لئاسل | یهضعب قلا اذا موقلا حراطلاقبرونل وا لامعتسا یخ د هدتامغن ورعش رد هنسانعم كلتا هر واح هل ساقلا

 | نیش ( ةصش ر طلا ) رد دآ عض ومرب هدلحمانهروص هدنسیحا ول هرصب هدننز ونابص (ناحرط)ءانفلا ورعشلا فاذکو ق
 هحش رط یتح ه رض لاق و ردت رابع ندقلوا كشوکو كوېلس ب ونلتسس هکر د هنسانعمراخ زساهدنن ز وهجر حد هلا هم

 هد هنسانعمءاخ رارک اوردقل وا هدننا ونع حش رط یتح هدلاثمنال وا با وص هسیا هنسانعمءاخ رسا هصشر ط زکا هکربدحراش

 هدننز ورافس(حاعرطلال روند هثیشنوزوا هدننزز وروبن ز (حومرطلا) ید ام زال كما تراشا فل وم هسیارولک

 روهشلا بسنل |یلاعلا یا حامرط وهلاق رون د همدآ نال وافراعتم وروپشم هلبسن ولع سانلانیب و یلاع بسن و لصا
 ردرومشمعاشر هجا نب حامرط و رون د همدآ شیدنار ود نال وا رظنو ناعما بحاص ینعی خاط هد هطاصمورومآ و

 كريس یتیرعدآ هلص كيم و كناط (م رطلا) ردراو هطقس هدنس هج رت حاصص هدلحموب ردبقل ځد ل عاشر هقشب و |

 ناکاذایناحمرط ةیشملاق هنم ورد هنسانعم ریکت كغك و ی هلیفیفضت كناب (ةيناحم رطل لر ون د هنا ويح و ناسا ناتا ریس ]

 ینعیهلوطاذاءانبل | خ رطلاق رد هنسانعم قعابعفت رم یغوط ها وه یان هدننز وهجرحد (ذحمرطلا)ریکو وه ز اف

 | راو نوتاخ هبکو هالماذ|اسفط ءان الا لج رلا فط لاق رول وا یدعنمهدانعموب فط و ضیش یتح ین عفتراو الت اذا ثلالا بابلا نما وغطو استط از الا ےعط لاق ردیفدا زب رل و راش سسهدیس راف هکر د هنسانعمقل وط ولشابهدنسنهحرد |
 یس هثج هکاب وکه لغل وا لماک یمادنا و اضعا هکر ونل وا لامعتسا هنسانعم قمروغوط دل و قره وا مات یتدم ناوبح |

 بوردغآ هاوه ییهنسنرب لیو ماقل هندل و اذا اعفط دلولابقآر لا تحفط لاق رول وا شمروغوط قره وا ولطب وط |
 ةنطقلا ربا نیهط لا نوچ يدل وا نعصتم یتعفر ردذ وعأم ندا یا هکر دهنسانعم قم ردلاق

 ندنسانعم عر عطس نانل وا رکذ افنآینع بهذا یاییع ما لوقت رونل وا لامعتسا هنسانعم كن و اه تعطساذا |

 یبقرب هدرلنوبهدننزو لاعفا ( حافطالا ) و هدننزو لیعفت ( فطتلا ) بارمشلا نم "یلتم یا عفاط نازکس مهلوق ]
 لنهرحتت نایاسنیق هلیعط كناط ( ةحافطل) هسفط ینعم هفطآ و ءنالا عفط لاق ردهنسانعم قعردلوط ولشاب |

 لإ یا لاق ردهنسانعم قلآ ینکو پک كنءرمتت هدننزو لاعتفا هد دشت كناط ( حافت الا 1 اهتحافطا ذخا اذا رد



 ۱ (جارطالا) ءدیبا اذا هحرط لاق ردهنسانعم كليا داعبا و هامر اذا ثلاثلا بابلانم احرط 4 ج رط و هحرط لاق |

¥ A4 زا 

 روندهرق نالوا 2 توبلوایدلیارلمو هغیرابنال وا هفت ارق لوف ىلع هرق و E ډپ ادو |

 یف تب حارضلا ةياهنلاف حراشل | لاق × ردهدهعبار ءاعم هکر دیعما روم تب هدننز و بارغ ( حارضلا )

 هنسذ وب اساذا هحراض لاق ردهنسانعم كلبا مانشدو "بس هنرب یرب هدننزو هلعاف ( ةح راضلا ) ةبعکلا لایح

 ) ی سضلا) هب راقاذا هج راض لاق ردهنسانعم قمل وا بیرق هلن رب یر و هامار اذا هح راض لاق ردهنسانعمقعشت آ ۱

 ىع دق و لص الا مر وحانجا لیوطیا ی رضمرقص لاق روندءهرفاچ نالوا نوزوایرادانق هلیصف كنار و كم
 رد ل ییعبیمسا لجرر و رونده هنسننوزواو رون د هثیشنال واقآ اقلطمو رون د هناشیذ د منال وا نادناخ

 رد هداعاهدنز ورییز (عرض)) رون دهرقاچ نوزوایرادانق یدو قرهلوازساب (حرضلا) ردروهشمعاشرب
 71 هفرط رب ليس هی . لوعفم سا 6 حرطضلا ) رد حرش هلبا هم نیش لوف ىلع ردندباصصا عرض نب ةفرع

 هدننزوشدحم(ح "یضم) وهدنز ودا دش( حا رض ) و(حراضر) هیحان یف ی میا حرطضم یش لاق روند هب هنسن
 ح ۳ »رونی هاب هلن وکس كنایو یف دلداض (عیها)ردیدآمضومر هدننز و هنیفس (هګ رض ردندلاح ر"یماسا |

 2 ااو هدوس هقفوب قوچ ییوص و ردفورعم هوم صوصخ هنم و زاج هکر دیم القم شمل وب جنو یک
 د هنسانع»یقلاقیلاخ لحرب و ءام اب هتج < ماذا اج ضا نبل تحصل وقت هنسانعمقماقف وص ەد وسر ول وا ردص»
 2 |)و ( جاهلا ) رون د هدوس هنق وب قوچ ی وص یخ دو هدننزو باصم (حایضلا) تلخاذادالبلاتحاض

 ا

 لا هتیقس یا هتح وضو ان الف تعض لوقت ردهنسانعم كمروحادوسهتف و قوجیوص همدآرب هدننز ولیعفت

 ھن انعم 7 هل رک كداض ( جلا ) ءالاب هتم اذا نیلا تحض لوقت رد هنسانعم قمتاق وص هدوسو

 هدنسهدام هک رونل ورک هلیهجيا نو ابا هلن جر یم ملک سم و رونیدهربقوک
 ۰ فا وم  رونلوا نایب

 | ج وا نم هد هنظفل خیر هرکصندکد لی ارک ذ هد هنسانعم 22 هداروب هلکلیا ورع هب هماع هداروا ییانفل جج

 » یفیدغل وا باکترا و ردفلکت ضحم هکه نل وا بیترتریسفت فطع هنلوت حلا یلوق جیرلل عابنا و 5کم
 دشدح وچ ربرلا هلرول عرا و COs تامل  وبشا ربثا نیا ةکیدلاق ردر اکر د ضقانت |

 ندنلوف سعشلا یعص هدنروص یغبدل وا حک تیاورو وحرصت یتفیدل وا یوم هد هلا ونع جلا نع
 جت لاق رد هنسانعم قا وا حایض هلغلتاق وص هدوس هدننزو لعفت ( جتا ) ردشلیا ناب ود رولوا

 1 وااو زن دانا خات لا رد هنسانعم كمآ خایض هسک وا ابط راض
 < حوبضلا ز كسعوا هلرمصب یا كتحاض دوجاام لوقت روند هزوکد وخاب ردهنسانغم صب و تیر

 ِ ۱و دلش (عایتح) یار شوشفمیتعی قوذعیا حویضء شيع لاشه هنمو رون د هثیش شلاق

 ما (عیضتلا) ردندردب باصصا ردتباث ن, نامعت یعسا هکی راصنالا حایضلاوبا و ردندنیئدح حایض ن دم

 دقدلاق ین وص هج رادقم رب طلتخم هل هنسن ضعببولیحما یژثکكننوص كض وح رز ظد مانکن وخ ھالا ۱
 راک 1 ه ديلا لصنت نم رذعلا لبق نم ردشلنا تراشاهثدح وبشا هلکنوب فلم هیلیا د ورو هضوح 1

 اطات 2 اردک قییف هلقا الا ض وا ءاما و رشامدعب يج ندراولا نع ارخاتمیا هلیاه-تهالا ضو العد ر مابذاکوا

 رر :.د همدآ زوم" هدننز و مظعم هللا هدحت وم یاب ( خار ج هما ءاطلا لصف رح ءالاپ طول ا نیل اکهربغب

 یبشر وهطسب اذا لّوالا بابل نرم اط "یشلا ع لاقن ردهنسانعم قمای هلددشت كناح و ىح كناط ( طلال
 : 4 .حاطعطلا)و هدنز وهلزاز (نعطح ا هبقعب هح اذا” ىلا طاها روقوک بو وه یو

 1 هدنکارپ وناشیرپ هلیدصق كالها و فلت یبهنسنرب و هرسسک اذا یشلا سم لاقم رددنسانعم قمریق هدننزو لازاز
 هل ام ملطسطو رھد تب و مھکلھا ناما سلم ہدساسا × اك الهاهدد و هقرفاذا * یا مطصملاقب رد هنسانعمقاف

 لا رونل واریبعت كل وک صف صق هکر دهنسانعمتل وک ةتسهآهتسهآ ر ےط حط وردموس م هل رابع هقرفاذا

 ر لعام لاق زون د هلق لوق یلع رد هنسانعم یش هلیرمسک ل راط ( ةعطحلا إل ان ود اكه كصضاذا لج را
 الا ا ا اد دسط لقب رد هما کلنز و شود رنک زمه (حاتطالالرعش وا * یشیا

 رد كم کرد هنسانعن اس هلیبض ( ےل روبد السا هدننزو لاسلس ( حاصل )امر اذا
 ۱. هبذم (فسطما طنا اذا*یشلا معنا لاقي ردهنسانعمقلیاءدننز ولاعفنا (حاعطفالا لر ونید هلن رهدنرلرارکل ود

 اردک بوروس یر هلکنآ هکر دهنسنز هدنزرط قشآ هدنغایا كنويق لوق یلع هنس ورک كنغنرط كنویق هدنازو
 ردەنسانعم قم ندنلاوقارهر ییهنسفر هدننز وح رج (حرطلا) رد هنسن هحش رموب نالواهدند زا كنغةنق دارم |

 ( ددشن )



۱ 

3 

 تبسن سپ هدننز وناتک یداحایص یعما كجوق لوا لوق ىلع ۍدنا رونل وا 1 طلر هنحاغا كن | امد کرک زن
 (عیصلا) هی[ ةا ا داضلا لصف ]9 هلن رارپد یناعنص هدتب سف هن رهش ءاعنص هکهتنردندنلسق بست تاربیغت روب نم |
 ندنغآ هقشب ندقم هرقوا و ندکفشک نکر درکسیمسقتآهلرعط لداض (حابضلاال و هلی و کس كناب و یصقف هلداض |
 ندنسف قیص قبص كن آ رونلواریبعت یتلراه هسس لوا هکر دهنسانعم كفلسس لر هد حا حا دوخاب هلا تل راه ۱

 ریبعت كلت رود هکر دهنسانعم كمترکس قرهلوا لمس و نود ندکمرکس یرلک دهد بیرقت محض لوق ىلع رولوا ادیب
 ةمححال و لیمصب سیل انوص اهها وفا نم تعما اذا ثلاثلا بابلا نم احابض و اصض لیلا تحت لاق رونلوا

 دم ین ول لبه رهاظ كن هنسفرب شام و چ اج تایداعلاو ال یلاعتهلوق هنمو بیرقتلا نود تدعوا |
 لاعفنا (حابضنا) غلابت مو هتريغ اذا "یشلا رانلا تحج لا رونل واریبعت كم ردن وکه کر د هنسانعم كلا رییغت

 (حایضلا) هنسانعم دامر رون دهلوک هل سکه لداض ( حلا عاف راثلا هتحض لاق ردعواطم ندنآ هدنزو
 ردیعا ٹدحر و رددآ عض ومر و روند هتسسوکلت ةصاخحابض و یدنلوا رکذ هک رد ردصم هدننژو بارغ

 هلا رعیوش و قیرمش نب بیر هدننزوریما (ج ل ) روند هشاط قج هقاچ ققاچ هدننزو هحوکنم (فحوبضلا)
 ( 7 ) ردیعما یرلسرف لرل هسک مات مھ ن دوادو عا رعسا وی راحلا نا قوزاحو نارج ندم بقلم
 لها هکردعضوم ر هدنافرع هدننز و حدم (عص) ردیعمآ یراسرف كریبجن تا وخ و ماج نت نیصح هدننز وریبز

 هکر د ىلع ن دمع نا و "یفوکلا لیععما نا هدننزو داذش ( حابض إل راردیک بوناشو نداروا یلئاوا كفوف و

 ریبغت ورثت شتا هلمبا یف هلکلّتسوک هشتآنوجما ققل رغوط هکر ون ده اب لوشهدننز و ارج (ماصضصلا) رد رادع
 دحا و رد هنسانعم هخاکم وهعاقم كلوش رازوس رق رق هنر یر ور ور هدننزو هلعاقم ( ةعاضالا ال هل وا شقا

 قعاردلپ بارس ندقاربا هدننزو لرز ( ةهصحصلا دف اکو هحصاق یا ةعاض لاقت رول وا نوجا هدازو ق
 هدنتلیه وص زاقا كلاس هکز دهنسانعم ارس: یز هصطصطو یر اذآ تارتلا عح لاقن ردهنسانعم

 لاقب رونل وا لامعتسا هګ سانعم قلوا نایامن و رهاظ و ردعسا هدانعمو هروکه ست رت كفلۇم × ردترابع ندنسم و

 بالا حط لاق ردهنسانعم قمار دلی بارس دوب هدننز و لزازت (حضصص7) نیبتاذا مالا حک |

 كدلوم + هلوا عقاو هرز وا نیمز هکر ون د هنساضورون كشنوک هد. دشت كناحو یر ىك داض  حضل) یرقرتاذآ
 هناف لظلا و حصلا نبب کدحا ندعش ال ثیدحا هنموحراشل الا ردندنلمبق همرکو دز نبا یریبعت اه وضوسعشا

 هرب نال وا رونق وط شنوکام اد ورون دهر رهاظ وزراب و قچآ یک ا رڪ ب ویل وا یسهتسالصا حطو وچ ناط بشل ادعقم ||

 لقتالو را هيلع ترجام و سعا هيلع تعلطام ىا * جیرلاو حلابءاج * لثم ا هنمو رول وازيبعت ینوکه کروند

 هربثک لاوما دارم هک ی دلک بول آ یراهنسن نسا لی هن رارزواو بوغوط شنوک هنن رارز وا نالف یتعب جاب
 ليك ك داض ( حاضصلا  ردشللا ىهن فلؤم هل رانا هوفت هدننا ونع لاب هلباب هماع و ردراعشا ینکدروت
 یمدآ دوخاب هنناقیج ردق هنفصت كردلاباب ناقیچ ردق هغوپط نامه لوق یلع هنسانعم ربسب ءام روند 4 وص هج زآ
 تغبغ ( مضصلا) رک حاصه منع لاقب رد هنسانعم ریثک هدنتفل لیذه حاضص و روند ه وص نایلئو

 هنس روک هدنتنیه وص راقا كنارس هدننز و ده ده هک طح و حطح* و روند هب وص دجزآ دوب هدنزو |
 حرض لاق ردهنسانعم كلا فرطرب بوقاق هتوا ندنر یه هنسن ر هدننزو حرج ( حرضلا ) ر دراما کروند

 | رونلوا لامعتسا هنسانعم كليا اغلا و حرج یتتداهش لدهاش و هاحن و هعفد اذا تلاثلا تابلا نم اعرض < یثلآ |

 تحرض لا رد هنسانعم قمروا هچ هل رفابا راوط و ینع اهعفد عب اهحرج یا یتع نالف ةداهش حرض لوقت
 دلج روند هیرد حرمضو اعرض هلرفح اذا احرص تیل حرض لاق رد هنسانعم قمزاق رف و تر اذا ةبادلا

 احارض ةبادلا تحرض لاقب ردهنسانعم قمروا هی هل رقبا راوط دو هدننز و باتک ( حارضلا )ل هنساتعم |

 قوا و حومریا حورض باد لاق روند هراوط نک پت هدننزو روبص (حورضلا ) تحراذا ل والا بابلانم |
 رازاب هدنز و دوعق (حورضلا) مهسا عفدلا ةد دش یا حورمض سوقلاقب رونل وا قالطا هباینال وا نکهروس كى
 هداسک یرازاب هلرسک كنهزمه (حارضالا) تدسک اذا اح ورض قوسلا تحرضلا رد هنسانعم ق وا دشا

 كلنا داسفا ی هنسنرب و ردشلنا رارکت فلوم ینوب + اهندسک | یا قوسلا تحرضا لوقت رد هنسانعم كم و ]

 هدننزو حرف ( حرضلا إل هدعیا اذا هحرضا لاق رد هنسانعم كلا داعبا و هدسفا اذا هحرمضا لاق رد هنسانعم |

 ( حارض ) ةديعب یا حرض ةي لاق رد هنسسانعم دیعب و دساف یا حرض لجر لاق روند ه یشک راکت و دساف
 ریما 6 جرضلا ) ردهنسانعف لزنا لازن هک هتن ردکعد لوا قازا هکهنسانعم ح رضا رد نما لعق عسا هدننزو ماطق ا
 تنم تن ات 1

 یا لصف #-



OY eاه  

 ۱ رباع وهرب هدننز ونا لنا ولم وا هلاوح هل ام رضا هل ورکه راشاب كرار والد هده راح
 | 1 یرلکیک كز وکهکرون د همدآددشونیتم لوش هلتبسن یاب 6 - ےس لا ولت كيمو هلداص ( محلا ر
 ا شر کا و رون د همدا لکی هاب وروت دم دسک هماقلا صف و هلوا مت ویلکر وش و دو قیصیرلاضعا

 هدننز و هجرحد (ذحدعصل ا )د دشیا حوعص رفاح لاقت روند ه هنسزدندشو ته*هدنز وروبص (حوعصل اروند
 روند هنوکی سا كي هدننز و عدیعم (حدیعصلا) ءرح دشا اذا انم و حدعص لوقت رد هنسانعم قل وا تشم اوه ترارح
 لوید 4 هنسن دیدش و بلص هدرانوبهلیعف كراداص (حداعصلا ) و ( ی داعصلا ) روند هب هنسن ددش و بلص و

 .یکه طیسبهدننز زو لدنص (حدنصلا) روندهلو حطاو وقچآ و رون دهلالسرا حدامص وروند هنصلاخ كئیشره و

 .عانصوردندرلنآ لاسع نت نا وفص ندمارک باخصا ردیعما كنب ردب نطب رب دننز و طب الع( عاص روند هشاط نصب

 | هدنسهاش راوبد هدنفرط یکیا كنهرد هلی وکس كل وا و یعطو یصق كداص (ح وصلا )ردن دب اعضا تذکر سعالا نب

 1 روند هی زوب كيد نا روط هدنلیهرا ورد لوق ىلع هنکتا كغاط و هنسانعم یداولا طاح روند هنسپبق كد نالوا

 [ ردع وام ندن آهدنن ز ولاعفنا ( حایضنالالهتفقشیا اح وص*یشلا تعصلوقت هنسانعمقمواب رول وا ردصم حوص و
 زو لعفت (ح وصتلا) رانتسااذا رم حاصنا لاق رد هنسانعم قلوا رادبات بوغوط یآ و حاصتاف هتعص لوقت

 اذا رعشلا ج وصت لاق ردهنسانعم كلك و درالبقهدندب و ققشنا ذا*"یشلا ح وصت لا ردهنسانعقمالتج و قلراب
 سبب اذا لقبلا حّوصت لاق رد هنسانعم قع روقیراشاب كنس هلوقم لو و هرس و ردهنانعموب ید جت لا اب هکهتن

 2 هلوقم هرس لصا هتففج اذا سعشلا هتحوص لاش رد هنسابعماق# روف هدنزو لیعفت ( عروضنا ) هالع نم

  تآ ةصاخ و هنسانع"صج روند هجرک هدننزو بارغ (حاوصلا)ردشفلوا مت هدعب بول وا هنسانع قمتروق

 | ضعب هنساتعم هوجن روند هضرا عفتمو روند هدوس بلاغ یب وص و هنسانعم لیلا قرع روند هنر كنسق
 ((ذحاصا )روند هنکچچ كنم رخ حاوص ورول وا كم درب كش وک یغارپط هلغل وا موسمهدننآ ونع هوخر هده |

 اص وةجاص) | اهناک ةحاسلا هذه لاقب هنم روند هضرا تعفنه وریخ ی نالو ازا ت ابنا تابالصاهدننزوهحاس |

 هنمتر (ةحا وصل ]لرد را اکہ دن رق هنن دم قیقع هکر ونلوا قالطا هراغاط كچ وکم تصب هنر دوخاب لبجرب
 | را نها ن دسار د وخاب ندنعنم هلیعص كيم (حاصنلا ) ر وند هرالبق نالیکو د بولپراب ندندن

 7 کلا ) ردعض ومر (ناتحاص ) رد رلغاط هن رب هدنغاربط تارس (تاحاص) روند ه وص نالوا یراح

 1 ۱۳ یا دیه (ناعوصون )تشات رک ی ا ةناح وص ةلص هنمو روند هب هنس یروق هلیعط *ا داص

 هلو یرسک ك داص ( حایصلا ) و هه ( ةصصا إل و هلیئوکس كني و یف ؛لداص ( عیصلا ) ردتعاجج رب
 اص عیصب لجرلا حاص لاقت رد هنسانعم قمرةبح هلا دنلب زا وآ هدهبنرغ تردق تبان تاک (ناصصلا و)
 ۱3۳۲۳ ۳3۱ رخ نم ناف به لا ةنمو ةباغلا یصقاب تّوصاذا اناهص و احایص و احایص و ةو

 < و ج7 ردکعد یدل وا كانبضغ هدوهبب نکیغوب تلاحرب قج هلوا بضغ بج وم ندقوچ ندزآ ینمیربثکالو

 3 ما یاب ز وده کیدا هدننآونعرف و جی لبق هتیقل لثم لصا رد هنسانعم قلعاطرفن و قم غاچ هرزوا روک ذم
 ۱ هدعب ردفج هل وا تاقالم رجلا لبق دا لم ردکعد مدشلو اکا نکیغو ییسلاط + هرمشط ندنر هناخ و یس هطامشو

 .  تلاط زرد ةللا ت تحاص راب عو رایدلیا لامعتسا هلیا هبانک ندکعد “یش الب یخد هدرال راس هلباعشذا ندنوب

 بوقیچ هلبمامت ندنرلف وصف متلاص یتمی ضغ وه و لاطو هتک نم هجورخ عشا ررد دوقنعلا حاضو هنسانع»
 موقر وراردنا ادن وند دوقنعلا انا و ةللا انا زان وپ هک ایوکهنسانعم قلاب هغماز وا هدلاح یغیدل وا هزانو رت زونهو
 ارد مف می هدرب كج ه درابدل وا لاله و هلیس هين لوهح رار دهم ج هدرب كحه درایدش ود هفوخ بویلکلب

 ااذع دحج و ردشفل وا لامعتسا هلیفرح یقهاناک | ردینبم هنسهظحالم یروهظناغف و دایرف و ه دنا اج هدن راجا

 ((عیاصتلا لو هدنن ز و هلعاغع 6 حاصل ل نو رفدل وا لاله هلا لی ربج ةه یراضعب ند هفلاس مارونل وا قالطا
 :احاح جیاصتو ضعب ا 1 0 اج ر هنا مرز نا دز اه |

 | كراپراق ندا هخون هرزوا تیم هدنز و هعار (ةعاصلا) ققشت اذا فیسلا دغ ع اصت لاق ردهنسانعم قلراب |

 رد هنسانعم ع. وصتهدننز و لیعفت ( جاتا ) یدنل وارک ذ هکر ردیفدارعو هدنز و حاوصت (ععیصتآآ روید هنس هھص
 بیط دوخای رطع عونرب حایص و ردلعاف مسا هفلابم ند هه ( حایصلا ) هتح وص عم سعشا هتفص لاقب |
 هد هماع هلباه ( ةحایصل) ردیلع تلجر رب حایصو ردهنس هنوکر ب كجهدا لسغ ییحاص كشاب ندنعا وا |

A 4ناصر( دن سی دا  a ny gEهنوبف جوق ما ناصص ردیدآ نرخ عاوتر  

 ( هکردب وذم )



۷۲ 7۹ ۳۳ 

 | ان عقو لا رول وا ید ثنوم الج هرزوا برح نالوا یضیقن ردرکذم وب و یک لس ردنرابع ندقلوا وبا |

 1 حالطصالا زا رد هنسانعم قع زاب بودا ا رت یداسف ولادج نیف رط هل سسک ل داص (حالصلازو هدنن ز و4لعافم ۱

 (ناطاص ال ردندحر حالضن ح ور ردنداعسا 6 حالصا) دسفتسا ضیقن * ملا صتسا لاق رد هنسانعم«كمروک ٩
 GE سم دو

 دف دض شامناو ثلاثلا بابلا نم ارا راو احالص صو *یشلا ص لاقب رولان یقلواتاکوا ا

 | رد هنسانعم قل وا نوغب واو قشار هئیش ر هنسنر حالصو رد ارک ذ ی د فل ۇم+ردم وس مم ج د ندل وا باب هدحابصم |
 | رفص هک لوکس كمالو یرسسک هلداص ( )ا ) كتاب نم ىا لوالا بابلا نم احالص ثل مس ص*یشل !اذه لوقت |
 كنهزمه (حالص الا لروند هئیش نالوا وبا بوی وا هاب آو دسافرد راتفصندن 1(عبصا) و(اصلا) ورولواهدنز و | ۱

 ندهرکص هللا هلازا یداسف رک و ندما یادتا 2 رک ردهنشانعم قلث خاص و وا ینهنسن رپ هلی |

 لا رونلوا لامعتسا هنسانعم كنا ثلوبا همدآ رب و هدسفا دض دحصا لاق رونل وا ریبعت یتمراکوا کنوسلفا
 یرانب نیا ب وردلاق یعازب و داسف نیفررط اکو دعما هنسانعم قلقشراب ليو لداص لما ) هيلا نسحا اذا هيلا علا

 | (ةخاصملا) رد دارن رب هدنبرفناسنم هل رسک كداص ( لص ) ردیعما كتعاجرب حصو لسلا یا تعقوو علا

 هطاصم هدرانوب ردیفالخ كنهدعاق هکهرزوا ىلصا ( حالتصالا ) و ردشفل وا بلق هناط ءان هکهدننزو لاعتفا
 اقفاوتیا اهتصا و اطا واح الص و ةحاصماطاص و هطاص لاق ر واک خد نوجا تکر اشم یاب لاعتفا رد هنسانعم

 یدبا ناصتیلصا كنوباطاّصا لاق نیم اطات لاق رد هنسانعم كش سد و هدنز و لعافت € غاصتا
 لصف كمالو كي( ةا اردیع|كن همرکم ةکمرولوا فرصنماضعب وهدننز و ماطق (حالص )یک ك راداو كرادت
 مامالا یر لاق رواکح ل اصم یعج ردیلباقم هدسفم رون د هئیش نال وا یعاد و ثعاب هنحالص و تریخ لمار

 خاصوو | ی هنسن ر كلذكك م ەتسيا ییسل وا وبا كن هنسنرب (حالصتسالا) حالصلا ىلع لمك ام ىا تلذ ىف هما

 هدنرهاظ قشمدو ردبرلعا هب رقرب و هلحمرپ هددادغب و رده رقرب هدن رفاه ررېش ( ةیطاضلا ) ردهلحم ر هدناهفصا

 هدننزوریبز (عحلص )و هدننز ونس( لم )و (حالص )و هلیعع ل داص( ےل ) ردیدآ هرق ررب هدنرایدرصم و
 مالسلا هیلع خاض نال وااعس هلکنآ ادت | هز وکه ناپ هد ر اصب ردشلنا توکسندنعا حل اص فلؤم ردندلاجر یاسا

 | عونرب هدننزو راطنقس هلبرسسک كمال و كداص ( حابناصلا ال ردشل وا ثوعبم هنموق د ورد فسا نی دیبع نا کرد [

 هحدلص ةيراج لاقب هنمو یکه طیسب روند هشاطیصب هدننز و رفعج ( حدلصلا ) رددآ قلاب نوزوا و هجا
 لاقب زفل وا قالطا هنککر اوبو روند هب ةقان نال وانیتم وناقنایط هلیصف كمال و لداص ( ةحدنلصل ۱ ) ةضیرعیا

 هد ز و رفعح ( لمل طلصلا را روند هب هن ی دیدش و نیتم ەل كمال ولداص 4 حدولصلا رز هبلص یا ةحدنلص ةقا

 |( حاطنلصالا ) روند وتاخ نالوا ضي عو ولنا یمهد وکه لاه ( نیطلصلا ) روند ه هنسن ولتماطط ویرا

 هدشزو دهسیم (يعبسلا ر) تعسنا اذا ا تےطنلصا لاش ردهنسانعم قل الو هدننزو مارحا

 مطالص لا و ضیعیا حالصو عاصم لصن لاقب روند هثیشنال وا ضبع كب هدننزو طبالع(مطالصل )و

 هرزوا تریصبی ها هدننز و هجرحد (ةحفلصلاا) ردیدآ عض ومرب هلیصف كمال والداص (مط ولصلا لعاب مطالب

 ها داص € جئالصلا ) اهاق ادا مهاردلا ا لاق ردهنسانعم كمردن وده وا یرب نوچ ا كليب نج الص و فو ز

 سر لاق روند هشاب عصاب هدننز وج رحدم € مقلصلا ) ردقوبیدرفمكنو و هنسانعم مها رد رون دره ا هلیصف

 رص دنزو لدن ها( ملا روت هن هسک ناغرغاج هد زو لدنعم ( ےتلصلا  شیرع یا م

 هقلح اذا هسار ملا ردهنسانعم كلا شارت هدننز و هجرحد (نسملصلا» یدنل وا رک ذ هکر دهنسانعم

 یا سآ را دم صم ی راج لا رول وا فص و هنوتاخ نایلوا یرثا لیقالصاهدنشاب هدننز و هجرحدم ( ملص )

 كمتر ایغامد هلباذ وفن ندشاپ هلغلوا د دشكيا وهترارحهدننز وے( علا ردیبکشل وا شارت یٹابکاب وک اط

 قمروا و هرح هغامدباذااذایناثلا و شل الا بابل | نما فصل | هعحص لاق رد هنسانعم كلتا رأت دنس هج رد

 ردهنسانعم كلا هلماعم هلن وشخ و تظاغ هدننع هدامرب همدآرب و هرضاذا طوسلاپ هعحص لاق ردهنسانعم

 هحار دب و نفعتمهدننز وبارغ (عاعصلالاهربغ وةلثسملا فهل ظلغ | اذا هح لاقب نوا لمف رکو نلۆق رك

 ا "کروند ه قاب و رول وا نتنم یخدلوا هکرون د هنس ها ر قتل وق و هنسانعم ننم قص روشدهرت نالوا

 یرلکددنویلوف یبع و ندناشوطقآ هکر دیدآ ر وناج رب حاعص وراربدغادهدیس راف هلتبسن هنسفن روند ځد اص

 روند هنسهراب یعاب 3 نانلوا عضو یکم ھم تولید را نوجا اود هنغالتج كغابا و رولوا ل رج وک ندناوبح

 نادیم کروند هرداپم , لوشهدننزو رچنا (یحصالا روند هضرا نال وا تشرد یغاربط هدننز و هابرج 6۶ ام



a a ۰ | 

Eنا یا هتسنن اک و اضبط وجاد ىشلا عغص لاقب رد ةنسانعم كفل ولنا  
 طعاذا فعلا قرو عن لاقب و ادحا و ادحا و مبض رع اذا موقلا فص لاقت رد هنسانعم كلتا ض

Erوا شغ ا تقد و رظن هن زاهحفص ره هکای وکر د هنسانعم كما لم ات یئآ بودا رظن هلناعما هڅی  
 [ئاسلا مفصا لاقب رد هنسانعم كلا در یلئاس یخد وہ هلبسسک كن هزمه ( حاقصالا )هبف رظن اذا مالا یف منص
 ذرب هدننزو لیعفت ( عیفصتلا ل هبلق اذا *یشلا عصا لاقب ردهنسانعم كمر وچ ییزو رخآ كئيش رب و هدراذا
 الا و اضی رع هلعج اذا "یشلا حص لاق نوسلیا ندهرکص ل رکو هدرما ءادنا كرك ردهنسانعم قلق ضبع

 ۱ ۲ 30۵ 3 نم یاد مس لا روا هر م يص کردم قلا نم

EES SEARO OEE ENTت  
 ا (حوتسلار هیفرظن اذا هيف ےفصت لاقب ردنا تقد بوقاب وےیفص رییفص ےکاب وک یک ےغص رد هنسانعم

 ناب كح راش » اهنبل بهذاذا احوفص ةفانلا تحف لا رد هنسانعم قلاق رسد وس بولیکج یدوس كن هقان

 ]ارد دان فص و روند هن هقان شلمکچ یدوس ( فاصلا )ردیاب ید هدنسهلوقم رقب و منغ ردلاثم هقان

 نم ا
 زکذخا یا اغاصت و اف اص لاقب ردهنسانعم هغااصم هدننزو خاصن ( حئاصتلا ) رد هباقم هلهجو سفص و

 صبا و یلعالا فصل اذکتالم دنم و هنسانعم ءاع" رونل وا قالطا هکوکه دننز و ریما ( عجفصلا ال هبحاص دیدحاو

 ولاق روند هثیش ولناو یصب هدنرانزو مظعم و مرکم (فصلا ) یکی زوب دغاکر وند هنبزوپ كنهنسن

ORO 

 ۴ هلیس هج هافلوا تصب دول نددت ردنفلارا ك راشاق ا ا
 عقب قافنوناما هدنآ هکر ونبد هبلف لوش ےفصم و ردشاب نالوا تصاب قصاب فرط یکیا و هج ر ویس دارم

 | بلف ةغب را بولقلا 9۴ ثیدحا هنمو ردنا قلتو لابقا هلي زوب رب هندن اج رافکو هل زو رب هنفرط نمؤم |
 لاذف رهزب جارسسلاکدرجا بلقو نام الادعب رفکلا ىلا مچ ر بلق هلاذغ سوکتم بلق و رفاکلا بلق

 ۳ 737۰ ر ن ندرت اقوام نان عا حجل و
 وتاخلوش و وفعو عرکیا حوفصوه لا روند هنالوا وفع و مرک هدننزو روبص ( حوفصلا ) رونل وا
 شلتا تحاع هلبنب هک بوک هلوا ررب و ناب ب ودیا عانتما و ضارعاببسالب ندنرادیدیوز ماد هکرونل وا
 ۱ أر لئابق و روند هرلهنسنیصب ردیعج كن دحفص ( عافصلا ورد هذ هدنا وسن و هګدم هدلاح ر ح وفص ۱

 وم /افص وردشل ردشپاب ندمرکص هکایوک هر قوا رد هملقق یک فید وا لهشم هرس نا ر وتلو
 رهن د یدنل وا قالطا هد هن رادانقهدعب رد را هتخت نالوا یراهدام كن رادانق نتعب یا ولا تابلا افص و ر ددا

 ا ها۱ ر ون د هراشاط یصب هج هقف و ېک یشاطبارح و هطیسب و رونی ده رالف ولنا یرازوب ځافص وز ون د هځغص

 ود نالوا لوب كم یک روا و ېک ق ابق شاط نالیلوق هنبنغآ ییوق رون د هشاطیصی هج هتفوب ځد وب هدننز و نام |
 ضومرب دن رق لج مانه ورذهدهیدابحافص و روک فان ص ور ولکتاحافصیعججروند

 ېظ نیل ) رد دآ ع

 - یا حفص هقان لاقي هيلغاص ن وک چ اقر نوچ قاغبهد هم هلغلوازآ ی د وس هکر وند هراوط ول دوسلوشهدنز و
 دلادنعادج هدننزو حرف ( عفصلا ) ر واک ت اسفصمیعچچ ردرناج خد هدننزو هناتح هدنوب روند هلق وا

 دم نذؤم ردنفص ندنآ مه ۱7 ای

 ۱ RE ARIE TT بقلم هلکنآ مثص 4
eاط حافص و رد ههبرک ه دیم تآوب و رول وا زواج یدح یعاسنا كراقاکب هلببس لوا  

 هلو ثرپسا لوش هلیس هين لعاف میا ( ع *اصلا إل رونل وا قالطا هربغاط هر هدنساذح نامه لبج عقاو هد

 ۱ 1 اد امي لجر لا نوا رج هل رکو هرج كرکه لوا رد ان هنا وسن نچ هنلا هکر وند
 | ردتفص ندن آق الا هنسانعم علص رد هنسانعمقلوا لک زاط کو ا كشاب هلي ك فاق ودلداص(عمنصل نما واةرح
 دننزوحالف (حالصل )روند هغلزاط نالوا هرزوا زوکذم هج و ردم ندن آهلناصف ( نیتصلا ) ردءاعص یثنوم

 فی رتلصا هکر ید هناي ق وا واب ويل واوابن وس اة هنس ریودنز ر وهمارکا کی ومدنب ر زودوعق (ج دخل اور

 (تاکوا ) 5



 | حارص وصلاخ یا حارص و حرص و حرص نیل لاقب ردهنسانعم حرص هلیعص ویصق داص (حارصلا)رددآ |

 | یرص ورونلوارکذ ابرق یردصم روند هنتلاح كلیوسزوس و كکوس وزب ور هب هست رب رول وا مسا هلی لداص ۱
 یا حارص مالک لاق و جازم بشت یا حارمص س اک لاقب رونل وا لامتسا یخد هدف ا زاجم قرهل وا هنسانعم
 هحا مص و رد راجا هنسانعم قمل وا فاص و صلاخ هنسنرب هلع ( ةح و مصلا) و هلی هلداص (ةحا رصلا )صلاح
 هدننزو هلعاف ( ةحراصملا ) صلخ اذا سمانا بابلا نم ةحارص هبسن حرص لاقي رول وا ردصمندانعموب |
 ود هنسانعم كکوس و كطوس زوس «راکشآ و ثكلنا شیارب ءراکشآ هب هسیک رب هلن رتسک و یف لداص (جارصلا )و |
 لاقب ردهنسانعم كلتا راهظا یرعضم نالوا هدنبلق هسیک رب هحراصمو ةهجاومیا احارصو ةحراصم هقش لاق

 ضیرعتو هبانک هکر د هنسانعم كلغ وس نابع و رهاظ یمالکر هدننز و لیعفت ( حرصنا ) هادبا اذا هسفن قاع حراص |
 هنيب اذا مالا ح رص لاق رد هنسانعم قلق نايعو رهاظ ىشيا رب و ض ع فالخ مالکلا حرص لاقي رديلباق
 اذا قلا حرص لاق رولوا مزالو یدعتم هلتهج و ردهنسانعمقلوا نایعو رهاظ قح ةصاخ دوخاب هدامرب و

 تحرص راب عو اهدنز بهذ اذا رجلا تحرص لاقت ردهنسانعم قلوا صلاخ بولیسک ی کو پک ك ارش و فشکتآ
 قمل وا یطخم ندناشن هسیک نانا قوا ےرصتو هدقدل وا صلاخ قتدش و ط3 بول وا زس روغی زار د ءام یا لک

 راهظا یریعلا ینامو بصپ مو یر ادایمارلا حرص لا رول وا فشکنم یماطخ هکر ونل وا لامعتسا هتسانعم
 نایامن و رهاظ يبهدامرپ دوب هز رسک كندزم ( خا مصالا )ها دنا اذا هسفن نام ح رص لا رد هنسانعم كأ
 زسکو پکی دوس هکر وند ه هقان لوش هدننزو حاتفع (حارصلا )) هنيپ اذا مالا حرصا لاس رد هتسنانعم كلا
 هباق ج هنلل وق هداب هلی د دشت كناب و یع لداص ( ةيحارصلا]) یغرت ال یا حارمصم ةقان لاقب رول وا صلاخ هک وا

 ةیحا رص وروند ههداب صلاخ هیحارمص هلپفیفګ كنابو روند هلای اکا هدیسراف ردن وجا هغلابم تبسن ءا روید
 رونلوا قالطاهنوکزایا زس دول وب هدننز و ثدح ( ح رصلا )روند ځد حارص هکهتن ردکع د هصلاخ هک تایلکلا
 "قل اح رصنا لا ردهنسانعمیمتیچ هغچآ هدامر هدننز ولاعفنا ( حارصنالا) باح الب یا ح صم مو لاقي

 هلا وا و ( حاورمص)) ردل وک أم یھ هکر دیدآ شوقر هیبش هنسهکرکچ قاج وا هدنز و نامر ( حا مصلا ) ناب اذا |

 یس هفت اط نج هلب ما م السلا هيلع و انیبن یلع ناول ترضح نوجا سیقلب هکر ددآ نصح رب هدنم هدنن زو ساطرق
 زراب هلیصت لداص ( ةحرصلا )ل ردها زىي” رد هنسانعم یفاص و صلاخ ه دنن ز وطب الع ( حراعصلا  رایدلیا اب

 امه رخ یف حت اب ریثکل ةحرب ةحرص ج ورخ نا لاق و مھل ازراب یا ةح رب ةحرص مھل ج رخ لاقب ردکعد ہراکشآو ۱

 ( یدارصلا روند هب یوتسمناکمهدننزو ساطرف ( حاد رصلا و هدننز ورفعج(حدرصلا راب واعم نب وتتلاب و
 یا جدارص برضلاش هنم و روند هئیش نالوا نایع و رهاظ كن هلغل وا د نم ندنظفل حرص هدنزو قدارس ق

 یرباس رکو ناسنا لرکر د هنسانعم حایص روند هزا وآ دنلب ىج رقیح هدننزز و لدنم هلا ( من رصلا )نوب دیش

 نوبغم هب هعدخ و كنراعطق هکر ونید همدآ ههکشلادیدش ولتماهش لوش هدننزو منت رص هفت ( عت رصلا )نوسلوا

 عي هلوا زا قلعت دیماو حم ندنفرط هسک رب هب هنست نال وا هدنسهدهعو د یشان ندنتمامشو تدش و بویل وا

 ممطیال و عدخ ال یزلا ةيكشلا دیدسشلا یا ع رص وه لا هلوا زل یسهنسنرب هلبا روزورېج هنو هلا هلیح ه |

 كک و د نمرخ و رون د هبا رع یراع ندن# اچ و قالت وا هدننز ورینم ( طصلا روند حد همدآ فیرظ و هدنعام
 | 2 یندعق لاقبر وند هندناجرب كن هنسنرب هلینوکس كنافو یه لداص (ےغصلا )روند هناکمیراکدت اه وست نوا
 عن و رونل واریبعت جاقرآ هکر وند هنس هروب و هنن رص نالوا متضاب كغاط لبا غصو هبناح یا سالا

 .ناسنالا

 هکر دب رب نال وا هنقصای هل زوب هج و لا مفص و هبثج یا رقص لع ب رض لاق هنسانعم ول و بنج روند هتنایرب كمدآ

 كنب هکر د رب تصاپ تلف فيلا حم كلذک د ضرع یا ههج و مصب هلا رظن لاش ردیلباقم كنقلن وزوا |
 لجررب هدنتعاجج بلکو ن ےس و هلبرسک كداض رولک حافص یعجج رد راج هدهلعض هدنوب ردیلباقم كنغلن وز وا و
 هنع ضرعا اذآ ثلاثلا بالا نم احفص هنع ےقص لاقب هنسانعم كل ضارعاو كرت رول وا ردصم حفص و ردندآ |

 | هنع ع لاقت ردا ضاعا هلیهج و ةحفص ندنهانک کاب وکر ونل وا لامعتسا هنسانعم كلا وفع یهانک و هکرتو
 | اذا ضوطا ىلع لب الا مص لاق ردهنسانعم كلما رارصا و ضرع هرززوا ضوح ررب ررب یراهود و هنع نع اذا
 | لاق رول وا شلتا هجو ضا عا هکرونلوا لامعتسا هنسانعم كلا تیبخت و دز یلئاسو ادحا و ادحا و هیلع اه مآ
 اذا فیسلاب ےغص لاقت رد هنسانعم قمار وا هلن زوب یتعب هلبقصب بویمروا هاب نغآ كحق و هدنر اذا لئاسل| مفص

 | بارش ئا هاقس ادا انالف مغص لاق رد هنساتعن كمر وچما هنسف رب ندناب و شما هب هشیک راو هضم یا اس هب مش ]

ESور  
1 



 wm ےس ۱ رد دآهعلق رب مدنی ور دنا رکینرید مدت ز ودملط ( حص )نیب یتا ماصقح لا دات |
 تلعو ضرم ندند یتعب ضرلا باهذ هدننز و حاللص ( ناصصلا ال و هرسک ءلداص ( ةحصلا إل و هلدیدشت

 قلوا لاس و ئر ند هصیقنو بیع یس هل وقمهنخر ورمنکه نسن ره تذکر دهنسانعمقل وا تس ردو غاصبولوا لئازا
 لک ؟نه یر اذا "یثلا ,EGE ةعصواعص لح را ج لاق رد هنسانعم

 ۱ یدلیایسفت لا ضراا باهذ فل وم هچرک # هنسانعم قلغاص رول وا ید ردصم مسا هڪ هکر د ح راش ٭ بیع

 ندنو ورد ار ودص قره وا علسهرزوا یرایعبط یارح لاعفا ندنراعضوم هکرد هیعیبط تلاح رب هدند تعص نکل
 ۲ )نع یکی وا ضراالاوز نع هلتهجوب یک ت الماعم تخص و ةولص تص ردشلوا ر ا و
 رولکح اعکیربهجب كخاعص و كه ردراتفص ندنآ هدننزو نابج (عاععلا)و )حبا رول وا ید مالا
 (عاعصالا ) یک خافص و رواکع امص و یک ءابطا رولکءاعصا یعچب كح و هیرسک لداص

 2 لاری كن ەز

 ۱ ینا ضو هیامو هه حم اذا لج راحما لاق ردهنسانعم قلوا غاصیرایشاومو "باودتاذکیلایعولها كمدآرب

 | ر دراج هل مسکو یصق ءلداص و یعق كي» (نعصم ) هضرم لا زایا انالف هللا حصا لاق رد هتسانعم قلق خاصو
 زودهدننز و بغیغ (عصعصا) حیا هک موصل ا ثیدخ ا هنمو روند هش نالوا هلیس وو ببس هتعص

 هلزرح ندندال وا هبلعتن هللا ےت و ردیدآ عضومرپ هدنساضق نی رح و هنسانعم هب وتسضراروندءهرب راو و
 یر

 ۱ ( حاصعاا ) ردبدآ یردب كتعاج رب ندنسهلسق "یطو ردیعما یرد كتعاجر ندنسهببف متو ردیعما

 رد ذآ عض ومب هدننیب مهدت لباب بلح ناص و روند هضرارا وهه وزود هدر دنزو ناعم (ناص )و
 | هدنآهلواشمالوب تلوهسب ول وا تش ردو برص هکزونل وا قالطا هلو لوشهدننز و قیفرلا حالف (قیرطلا حاصص))
 باستلع هلینامدص قابا دوخاب ندنلښق لأفتلاب هیعست هل وا یقاب ه هدنغلپ رص یشان ندنغیدغل وا ولس وربس اعظق

 نیت اذا مالا حص لاقب ردهنسانمم قلوا نایعو رهاظ هدنزو هلراز ( ةحعحا) هوا شا ندنفیذلوا

 در ر "اعاد ورون د همدآ نال وا جګ و تسرد یتدوم و قوقح هلیسهیب لعاف مس !(یمعل»
 مصح ۱ ) ردیعسا كنسرف "یناطلاصیهران دسا هدننزز ورپما (عبعار ردندعصاصص وب و هب هسک نالوا ۱

 ؟و روغ ب ودا عبتتیتقاقح وققیاقدتلاوحا وروما ام اد هکر وند هب هسک ل وش هلی لر اداص(حوصصل )و ۱
 . !و ابصعصف رومالا قیاقد حش ناک اذا حوصعحو حج لحر لات هلوا ردا لارداو طبض هلعالطا ۱

 ةنسلا لها بهذم لاق ردکعد هدوهمب و لطاب دابا حالات امرت و هلتيفصو ( حصاععلا ت تاهرتلا )

 | هللصاال لا لیطابالایا عاععالو دن ادسال حصاصصتاهرت بهاذلا لاسو عرصلا قلا وهو جا بهذلاوه
 یرلیدنک ردشلنا لب رو نما وم میس کا تب نهم هفتم لاین شارو روا
 هلتهجو ارز ردشمام ا هعلاطم یب هقیقد وبا هکردس غ نکل ردشلنا هست لدع بهذم هی بهم هفتم

 | جد(حدصلا )رول وافرصنهریغالولعم لب راتلع تل ولدعا رب زرول وا لصا یهذم تنسلها و عرف یرلیهذم
 | لجر لا حدصلاشنوسلوارویطل رکوناسنال رکردهنسانعتاطا هم لازا اوآدنلب هلم لداص (حادصلا )و هدننزو |

 .دنزو روبص((حودصل )و هدنز ولقیص (جدیسل اب هوس عفراذا ثلاثلا تابلا نماح ا دص واحدص باطل وا

 ۱ مان همرلا ودحدیصو روند هلا ویحو ناسنا زا وآدنلب یلاسس كيهدنز وربنم(حدصل۱) و ةلیعتف لداص (حادیصلا)و

 هلیعطو یصقءلداص (ذحدصلا) ردندنلق رارکتیرک ذ كن و روند هنآنالوات وصلاددش و ردیعما یمهقان كص اش |

 ۳ 20 00رو الدرا نیا ضد سنا

 ۱ ,قنیکنس و تم تیاغب هکر وند ه هبت كچ وک ل وش ورون د هن اکمیلاخ سا و ېکل یم رون د هناشننانل وا بصن و ۱

 4 زهر اقا هروک» هتناب كح راش» روندهضیرع رج عونرب ورولوا یزمرق ندنانع هکر دیعاهویم عونر وهلوا
 | كداص(حرصلا) رونلواقالطاهنالس را( حدصالا) هل رسکءلداصر نطناسس یل ونده هنسنهایسوردکغد

 سلاخ وعر تص ند هی ر اسرونل وا قالطاح رص هب یلامیان رهو هنسانعمیصق روند هکشوکد هینوکسکنار و یعف
 ۱ صوص هدنب رق لباب رمش كکلم مان صن تخم حرص و لأم هات "لک اذکو ارصقیااحزمص یب لاش نوچغيدل وا

 احرص مالا حرص لاقب هنسانعم كلا نایعو راهظا و قلت یشبارب رول وا ردصم حرص و ردیعسا یکشوک رب ۱

 دو هدننزوریما (عرصلا) هیلوا شوشغم هکروند هنصلاخ كئیشره هلنیتعف ( حرصلا  هرهظا و هنیب اذا ۱

 | ارص رص وهدننز و ءامرکر ولکه اخ رص یعچچرونل وا قالطا هب هنک بسنلا ضلاخ و روند هئیش نالوا صلاخ و فاص

 | سف دب سا هننرلهلبق مو لشجونب و ردیعما یسرف كم رح نب ثوغپ دبع و هدننزو بیا يامن نولک



 ند هک حوبص و ردیلباقمقوبغ ردندنوب یقالطا
 رونل وا لامعتسا هنسانعهة راغل مو (حابصلا موب ) روند 4 هقان نالیغاص هدنتق و حابص وروند هبا رشنالق هحابص |

 هثاغتساوند هاحابصا و رلنل وا نوح شاص وصخ هلب راغ |نیقصاب نکرا یک | اربز ردنوکنانل وا نیقصاب هنعشد ینعب

 روند هنسوق وا حابص ردّریاج هلیصف لداصو هدننزو هعرج ( حلا ) هلیسهسبالم یراکدلیا دایرفو |
 هصصلا انرمضحا لاق رونل وا قالطا ه یتلآ هوهق هصئزج نانلوا لوانت هدنتف و حابص و هنسانعم ةادفلا مون ||

 روب نم تقو هکرونل وا قالطا هفلهایس لئام ه هبهص دوخاب ه هبهش دوخاب هترج و ةودغامم للعتام یهو
 هدننزو ءآرج روند ءاصص هدنشؤم ردتفص ندنآ هدننزو رجا (حصالا) ردفجهلوا ضای یشموکو و ردینول
 هدننز وراربجا (حاعبص الا رونل وا قالطاهرلیوت وهرالبق لام وق نال واداز ردام ورونل وا قالطا هنالس راجا و

 ( نعصلا )و هلنیتعف ( علا ) حصا ناکاذا رعشلا حابصا لاق ردهنسانعم قمل وا لارعوق قلخ رلیوتو راليق
 | ال جو ج7 ناكاذا عبارلا بابلانم حصو اج رعشلا ج لاق رد هبانعم لوا یخدوب هلیعخ كداص

 | هدننقو حابص هدننزو لعفت ( عیصتا ) قریاذا ددا حص لاش ردهنسانعم كلا ناعل بوادلراب رومد

 ۱ لاقب ردهنسانعم كل لوانت یتلآ هوهق حجز ج ندنکراو ةادغ مان اذا لج را مع لاق ردهنسانعم قموب وا

  درکب یا ح وبصاذ و حابصاذهتن لوقت ردکعد نکرا ( حوبصاذ) و (حابصاذ)ة ودغ“یشب للعتاذا دی ز حق
 رول واهدنکبس مسالا اذه بحاص تقو رول وا نکقتریغ فرظ هکرارونلوا لامتسا قرهلوا فرظ نیمه راو و
 یتع جرات ینامرک راردا فذح ین اضعب و هفاضا یتسهلک تاذ هدرلماقم هل و ضعب رابع هکهیلوا هدیشوپ
 : لصالا ارز ردثتّوم تاذظفل و رواکت اوذیعج رول وا فدا مم هلا د وج و یهاکی ظفا تاذهکیدد هدنح رش

 | ینادیمو رلیدلیا انا هشت د هدقدنل وا عطق ندتفاضا سپ لاج تاذةَأرعا لاق رونل وا لامعتسا تفص هثوم
 | هدهرکر ب ةه تاذو مدروک هدنوکرب ندرانوک ینا رارد مو تاذ هل راب ص هکیدید هدنفیل أت مان یداشلل یداه

 حابصاذ هلطاقسایبات و هدحابص ر ةادغ تاذ و هددصک رب ةلبل تاذو هدنآرب رهش تاذ و هدلب ر ةنس تاذ و مدروک
 هرجا قجامزر ندرلنامز هلیسهین رغصم راربد ع وعلا تاذونیمزلاتاذ و رار د قوبغاذ و حوبص اذ و ءاساذو

 لاح ویک لاعلا تاذ و نیملاتاذ رونل وا لامعتسا هنسانعم هیحان و فرط تاذ ظفل یهاکو ردکعد هدهنس نایم و ق

 بهذم ( حلا یهتنا یکنیب یتلا لاا عی هک مکتب تاذ اوا و یلاعت ہللا لاقاک رول وا ھنب رلانعم تقیقح و
 قفث هدتفا ییعد هحایصا عضوم ردرلنامز و ناکم مسا ندحابصا هکهدننزو مرکم (عصلا و ندهص ه<هدنزو

 ردایض ور ونت تلا هکر وند هغارچ هدننزو حاتف (حابصملا]) روند هنتقو رد ئالذک روند هغض وم ندا عولط

 ران بویلحابص هدنغات یشان ندن وق هلغلوا اناوت كب هکر وند ه هقان لوش و اجارس یا احابصم حصا لاق |

 هناطقارزع یصیو ولناو رار د ام وجه ام م ندنکر | نامه رانل وا فیعضار ز هلوا زفک هاعرحهقدل وا عفت ره |
 هروبص (فحویصل از هدننز ورم رارد ید ج اک او رارحماحوبص هلکنآ هکر وند هساک ك وي عور ورود ۱

 "یبحاصلاج و نسح هدننزو هحالم (هحابصل ) روند ه هقاننال وا رولیغاص هلحابص ام اد یک حوبص هدننزو
 هدننز و فیش ( میصلا ) لاج اذ ناکاذا سمالنا بابلانم ةحابص مالفلا ج لا ردهنسانعم قل وا

 اقلبوخ و لاج بحاص هدننزو نارکس ( نالا ال و هدننزو نامر (حابصلا) و هدننز و تاغ (حابصل )لو
 | حوبصلا لع ناکا ذا ناه لجرلاق رون دهمدآ ندا لی هن رش حوبص هلتاصف (ناهصلا) روند 4 وب

 | كسنان ثللام ماما هیلاراشم و ردب وسنم هکلم مان جا وذ ندنع ولم هکر دیچماق ع ونرب هلتبسن یاب ( یعسال) ۱
 . حوبص و جرسا اذا لجرلا عصا لاقت ردهنسانعم قفقای غارچ هدننزو لاعتفا ( حابطصالا ) ردندندادجا

 هک اح ویصهدننز و نارکس (ناهلا) و( الار وبصلا برشا اذا لج را حط صا لاق ردهنسانعم كا |
 ج رستا اذا لج را عصتسا لا ردهنسانعمقمردناب وا خارجو كم اغارچ(حابصتسالار ون د همدا نالوا م وادم 0

 هدننزو ثدح ( حل ا) و هدننزوءآرج (ءاصصلا روند هن رانا ارم یصب هدننزو هبا رغ (ةيحابصل |
 (حابصلا)ل ةرمط اد. دشیا یابص مد لاق روند هثیش یزمرف كم هدننز و ییا رغ ("یابصلا ) رددآ قارس کیا ]

 | هدنسوشراق لح مان لع هد رق هن دم هلی ل راداص ( ج۶ ) و( حابص ردىبقل تلکلمرب ندربج لابقا و |

 | ردردارب كرفز ماما هکردلیذه نا هدننزو باح ( حابص إل ردندهیلهاح فی رط ن حابص و ردیدآ وص یکیا |"
 | هنسانعم راکشآو نشور (حاضلا) ردیسهبنک كنکم ليم كداص (محص۱) ردف و رعمع رکرب ناقاخنب حابص و



 ا داصل | لصف ]و

 ۱ ۳۹ او ردشلیا فعل هلکلیا تد د هلل رابه اخ رایاهنذ للا فو ور دهج و دجاذا هتحاح لعا ۱

 هنعلوق فآ م هکردب * ردقن وا هبا هم نیس نالوا باوص هدنآ ر دشا دخلا ندنسهلمکت نیعلا باشک ك ثيل
 1 رو دهمدآندا مادقاو دج هداصموروما یخدو ( حالا )ر دشمللا دانسا هه یرهوج نبت رک ذلادعب یاتکننالوا

 زالوا هدنسهسکا وردفداممهدل "وایانعم ها اش هدنزو ج (عیشلا)روند همدا ر ویغ یحاصسومان ورامو

 3 | دهحاشار وند هب هسکندبالابقا و هجتوتیرغوط همدآرب كر هیلیادیعبنو عنم ندکتک هج هلی هلا ودنکی رمدآ
 . دالاو رذط-|میشلآ حاشاوض یا مچ رق قش ولو رانلااوقنا لاق م السلا هیلع هنا تيد ا هنمو رانا ار دعا

 رد هتسانعم یلابج هدص وصح رب هل وکس كناب و ره ا عناملا كيلا لبقلالنقاو الاف

 رد هنسانعم حش جد و هیرسکك نیش (حایشلا لو هدننز و هلعافم (ةعاشملا )جانا اصشمیشب هتجاخ یلغ ح اش لا
 [[ نارکس «ناصشلا لناق اذآ لحرلا ماش لاق رد هنسانعم هلناقمو دج اذا احایش و ةحاشم هتجاح ىلع خاش لاس
 | هلنعرسو مادقاو دج و رد زاج هدلنا رسک هدنوب روند ندا نایووا کیو ونک لدا وین یلرخ دو

 ۳ ردیما یلاع لبجرب هدنسللاوح فیرش سدقو روند هنآ ولشنآ نالوا سفللادددشو زواب و روند ةمدآ ند رکس

E O O BEE TET EO REP 

 | رددآ 4 رغر هدنساضق بلح و رددآ وص رپ هدنسیقرش هعلق مان دیف هد هن رب هل رسک ك نیش (ةحشلا)رد هنسانعم
 دم ۱۳و رد ید لخ وا تنا ورس مد رکدازآو رجاتلا دم نب .نسعلادبع و طابسا ن فسوپندنیتدح

 6 یراکدید ناش وای هلرصقو یدم كفلا(ءاحويشملا)ردنداروا نويحشلا نوئحلا لېس ندم نب دجحا و نسح ن
STE OTRAS CE am ee2 رادتا هدصوصخرب تعاجرب  

 ھل وردننب مما یف یا مهما نم یصشمو : ءاحویشمیف مه لاق رون د هغل وا هرز والالتخا و طالتخا د وخاب لاتساو
 هنسانعم دهج و دج هکابوک ردبلاف قملوا عج چی ارم دیک رویم رتو دا قو

 هقاضمو هرذحاذا هه لاق ردهنسانعم قمردنقاص هدننزو لیعفت ( عین رد عج ندنظفل حش نالوا مس 1 1

 د مامه رسک ك نیش (ےشلاو وذ)) ةق اضم هيلا رظناذآ همصخ خش لاق رد هنسانعم كلا رظن هعصخ هلهج كمر و

 نصح ر هدنی هدناز ودجا ( ج )ردعضومر هدنراید عور ون (حلا تاذ) زد راعض ومر رب هد هر زج وا
 " بوراغا یرب كط هکروند هننفو رف هلن وکس كناب و یعص لداص ( حصار سگ داصلا لصف زج |

 رابع ردن دنآ نالوا لصاح هلبسمراغا كن ر كط لصالا یف ردقداصرخ دارم هکر دن رابع ندنقو یکیدکوس

 ۳ لوقت ور ولک حابصا یعج روند هرابن لوا E ردشغ وا قالطا هتف و لوا اعاسنا بول وا
 دام ( بصل ) مدلك اکا هدنحابص كن وکی شب عب مایا ةسجخ حابصلیا ةفاضالاب وهو مسکی و مضلاب ةسماخ
 ۱ هفذ وم کم( ےل ورد ردصم لصالایف هکه لر مک ك ن هزم (حابصالا)وهدنز و حالف (حابصل الو هدننز و

 1 ردعجار هرا هن لوا ريض هدنلوق رعبصلا وه و كفل وم + راربد دادماب هدیسراف هکروند هرابج ل وا هدرانو

 [] ندربخآ لل فصن برعلآ دنع حابص ندبلعت و بونل وا قالطا هتلباقم ءاسم تالذک مراهن لوا حابص هدحابصم
 كنز (حابصالا) ردلوقنم یغیدل وا ترابع ندنق و ردف هن رخآ كل وا لیل فصن ندلاوز ءاسمو ردق هلاوز
 .لاصعتسا هنسانعم راص جا و حابصلا ىف لخد اذا لجرا خسا لاقت ردهنسانعم كمریک هنتق و حابص هلی رسک
 راص نامه یکی عضا و یمما بوبا تلالد هحابص تف و هکرول وا صقانلءف یکی غیدل وا مات لعف ینعب رونل وا

 ,لاهرول وا بوصنم هرز وا تبر خ یاو عوف م هرز وا تمایل وا بول وا هم *هلج یلوخدم ورول وا هنسانعم
 زر دنالفاب ح7 هد ر كج هد لبق رصبتو ظقب جا ۲ کزوکل وارا دی ندنلفف همدآر راب عو راص یا نام نالف ا

 یا مهصب لاقت ردهنسانعم كعد نوسل وا ریخ كحابص ییعب احابص مع هب هسکرب هدننزو لیعفت (عاصتلا)

 1 ةموعناذ نک ردرصتخ ندنس هلک منا نالوا مضاح رها هلن رسک كنیع یس هلک مع وبشا احابص م مھل

 جک لاقب رد هنسانعم كلک هدننق و حابص هلحمرب رب جم صل و ردهیلهاح تح ریبعتو هکر ید د حراش * ردهدنکبس

 1 مهاقساذآ مهحص لاق ردهنسانعم كمروحا حوبص هب هسک ر و احاص مهانا اذا

 انهبصت برف لوقت یک نیتفو بیغرو رولت ردشفلف ان هدشز و لیعفت رم كاد تو كج هدا

 ءالا موقلا تحجمص لوقت رد هنسانعم قلق لاصیا هد وصقم لازم یتق و حابص بودی روب هه کین هسک بو انءادغ یا |

 حابص هر رب رول واردصم و یدنل وا رکذ هکردعما هلبعضلداص (عیسلا) احابص هاا مهتدروا یتح مه تیرسسیا

 | ندنکرا هدننزو روبص (حوبصلا ) اعابص ماتا اذا ثلاثا بابلا نم اج زه لاق هتسادنس كال ناز

 (نالیغاص ) و

۱ 



 اسم

 ۱ pvt g ر

 كيور وند همدآ ولت وف ولج وک هلتبسن هنسفن ("ۍخرمشلا )لو هدنل زو رفعج (خرمشلا روند هب هسک ن دنا زف و ریس |
 (حامرش)روند همدآنوز واكب ځد و هدننز وساع (ځ رشلا)ر ولکه ارش و ځا رش یعج روند همدآ ن وز وا
 ردنعم هلباف (ےغت رشلا) رد هبرقرپ هدرصم هلنیت رسک( حاسم رشلاا) ردیدآ هعلقرب بیرق هدن واهن هدننزو ساطرق

 كنهددشم یاطو كنيش (معش) ردیفرح د مهریش هکر ونل وا ریبعت تمرش روند همدآ هدن ور كياچ یغایا هدننزو

 هب هسک م ورح و تګ دب لوش هدننز و مظعم (مشملا ) ردندنا وصا صوصخ هرازآ و رج ز یغالغ وا تاکرا هلی
 ظیلغ یرارانکهدننزو سلم( )هل وا زلوا سزتسد هتعفنم و ريخ ر الصا یلکو ی زج هدنشش وکو ب سکه کر ون د
 ضعب روند ه هسک نالوا قلاصو نیلاقیرلفا دودو عساو یرلکیلد كننورپ ورونید هناوسن ج رف نالوا كشوکو قلاصو
 هدنکدز وا هکرد ددا رش رب وروند هنشم هریکورون دهنوناخنالوا لوبی رفویرب|یراقادود كنج رفو یک راب عیکنز
 ردق یسهلکب رع یکنز یثع و رونل وا مد نویق هلرب ره هکرول وا یراقادب شمتیج یک یتاجم نیکسک هند برد

 هلین وکس كفاقو یحصق كنيش (ةحقشلا)ر ون د هنشم ناچآ ب وراب مدقم ندزا وا قروةزونهكنامرخ مشو رولوا
 یغللزق و هنسانعم هبلکل | ةبط روند هنکن ما ی رله« كبلکی شید هدننز و هع رج( ةحقشل ار ون د هنج رف باک ةصاخ

 هکر دهنسانعم هرقشو ردزناح هد هلی ك نیش روند هنفیروق امرخنال وا لئام ه وراص بوی وا لزق كپ تعب ریغتم
 قعرق رق هننز و حدم ( مش ردهنسانفم رتشا ردتفص ندنآ ( ےن سال ردقل وا لآ هدنآ ردقل وا لا صوق هرهچ

 لاقي رد هنسانعم قمردلاق یتغایا نوما لّوبت بلکو  هرممک اذا ثلاثلا بابلا نم اسعش *یشلا مشلاس رد هنسانعم
 ام رخ و هدعبااذا هعما لا ردهنسانعم تعا تا ربا هلی رمسک كن ء هزه (حاقشالا) لوسل هلجر عقراذا بلکلا تش
 قمت وط زو هغل وا بونلکنر یرلهویم كجاغا و نول اذا رہا ےتشا لاقب ردهنسانعم قلشاب هکشکنر یقیروق
 رد هنسانعم قلشاب هفم راز یتبروق امرخ جدو هدننزو لیعفت (عقشقلا) ی ه زااذا لكلا نشا لاس ردهنسانعم

 .ءاست ةوغر لاق رول وا فص و هکویک نایلوا صلاخ ی تات .هدننزو آر فص (ماسقشلا نّولاذا بلا ےتش لاق
 دیک ات هلغلوا هنسانعم حق لوق ىلع رونل وا رکذ اما هنظفل حق هم تین( را ةصلاخ ريغ یا

 لا و ةحاقشلاو ةحابقلابءاج لاق و محقش بق “یش 2 لاق و ناو یتعع وا عانا اعتشو هل اصق نولوش رولوآ |
 عونع رک الادنع قلوا دراو هلفطع فرح هج وا مو عاب هد رهزم یطوبس هکر د جرم + احوقشم اح وبقم دعق

 | نامر (حاقشلا) ردهرزوا روک ذم فالتخا هدرلنانل وارک ذوب سپ ج یا مرک نشو یدید رد اج ضعبل او |
 ( حیعشلا) ردطاغ یس ەەن ةبلکلا هاه هدار و هنسانعم تبلکلا تسا روند هنت وکٹ اکپوک و رددا تابنرب هدنز و ]

 دواب هنبرلتوک ءلرکیوک هلیصف كنمزمه (حاقشالال رونید ه هسک شلو تقافا یک ندکل هتسخ هدننزورمآ
 هاشم (ذق ال ) اهقادشا وا اه رابدا یا بالکلا حاقشاکنعط لاق هل رسک ك نيش رد تش ید رفمروند ةن رادروإ
 ع( ةبقشلا )اما ش یا اغ اشو همناشیا هقتاش لاق رد هن انعم كفش وس وكڭكوس هسکر هکر دیفدآ مو هدنز و
 6 هک ولا هععشلا ىلا ةبس ءا رج یا هی ةلح لاق ۱ زد هل راشعافوص ومینهناتروند هوك یم رق زۇ

 برق رب دن رق هرو مانا بکع هرم كني ( مش )رد وش یسنج مجیرون. هی نالوا هدنزرطوبق دعوا هو رهوج ۱

 یعجرون د هم نیکسکر دز اج هلبارصقو هدننزوءآرج (ماحتشلا) ردندا ر وا ۍعلشلادمعن مدآ ندنیثدججرددآ
 رد هنسانعم قم البج بوب وص ندسابل هدننز و لیعفت (محلشتل )رد لب راتعا تلا ینبنأت یکرج و ءار ج روک ےس |

 ( عشا هنسانعم مام ملم رون د هنناکءاج ماج هدننزو مطعم( علشملا )ءا عاذا الف لش لاق ردیتفلقاعداوسو و

 (فیحانشلا و (حانشلا لو( ی انشلا )ی کب عب رو عاب ررد حانش ید رفمرد هنمانعمیواکس راشوخ رس هلیعحص كنونوكنيش

 یانامکح انشرکب لاقب روند ه مود چک حانشوروند 4 هود نالوا لیوطو مسج هدننزو هیها رکریخاو یک رانیش
 و وليعفت( حشا ةيحانشة رکب لاق ویدبا جانش یلصا ردشملوا فذحءاب ن نوچعا نینک اس عاقجا دن و یتفا ۱

 لاق رد هنسانعم كن ا راکنا هدننز و لیعفت ( عیوشتلا) عنش اذا هيلع حش لاق رد هنسانعم كلعا بت و و عینشتو مول

 هنع وروى رکن ناشواب وب رو هنمرد هدیسرافردیدآ تایر هلندممیک كنيش )شا رکنا اذا "یشلاح وا

 تی رونی همدآ نالوا ردیا دهجو دج بوش ود هن رزو اهدطاصن و روماو رددآ شاق هن وکرب صوص |

 قلوا یلناشوا ره لک تبریز یا ناو نارا چ هتل روجیصقاص ۱

 جاشا لاقت رب هنییانعم كلا مادقاو یعسو لح هد وضخ ,وجشلا تشا ادا ضرالا تحاشا لاق  ردهنسانعم ۱



E EAE j~ 

 بصف ولتق الط كلام هناسل برضوروندهب ینکج ازمدبو یوخدبو روند ههسکنالوا بلا ومو وادم |

 os توضلاریثکو روند همدآولتیج و تریغو روند همدآ رداېبو میم و روند هبیطخ نالوا
 ن واردیکب وق آییوص ند روم هج زآ و هل وا جانحم هریثکر طم یسا رجا هلغل وا فاشن یتاربط EY لوشوا

 دا كیاچ و ردتغل ید هدننز و دهده هدانعمو روند هراجلالاجو تسجو رول وا نددادضا هلکع دهدهرب

 ا دنس نالوا بظاوم و هشیایغپدلشاب هدننز و حارحر (حاشعش )روند همدآ ن وز وا روند هنش وق قلترغ
 ۱ > اض تیچ و تریغ و رونیدهمدآ

 1 EEE هدنزو نام (ناصنصش ا) اهنوف فلج اهن اکح اش ةأ ما لا هل وا
 1 كمتوا شوق یراکدبد نکچوکو رذحاذا هنم میش لا ردهنمانع قفقاص هدنتزو هلراز ( ةحشحشا رونید
 شصت لاقب ردهنسانعم كمهرکو ک كل رهدنادید رتهدنسک وکی توص هود و تّوصاذاد سضلا مش لاق رد هنسانعم ۱

 ۳ هدننزوهلعافم (فحاشلا) امیرس راطاذا طلا حذ لاقب رد هنسانعم قچچ وا هلتعرس شوفو هرده ددراذاریعبلا

 ir اذانالف ىلع هبنالف "حاش لاقب ردهنسانعم كلغا تنض بویمرب و هرخآ ندنفیدل وا رتعم كب هدندنع هسکرب هلا

 ی یو هدننعض هنسف ر هسک ی کیا هدنن ز ولعافت (حاشلا)+ حالطصالاف ةحاشمال + نافل ۇملا لوق هنم و 4 ْنض

 ۔اشت لاق ردهنسانعم قمل وا هدندا رعقلآ یس | نوب لوا نعي كعشدا تنض و ل

 طه! ىلع مهضعب حشاذا رمالایموقلا حاشتلاقب و هب راثیتسالاامملکدیرپ ینعیاموشنانآ درب ال یارعالا ىلع

 ین هدننزو هعص (فحلا )روند هب هسک لم# نال وا تعفنم وریخیب هدننز ولسلسم (عینصشلا) هنوف رذح

 (عاهشا) ابلع چ ىلا قیام و هت ف نالفیص وا مهل وق دنم و ردلمعتسم هنننانعم ل وعقم ےسا رد ردصم

 (مامشارر ردلا ةلبلقىا حیا لبا لاق رد هه یدرف رفم رونل وا قالطا هرلهقان نالوا زآ كن یدوسهدنز و مافص

 لا رووا قالطا هبوص زآ كتب و یزومال ناک اذا حاضشدنز لاقى زونید دعا نا یتا ةد رو باک :

 لات | بابلا نماحدش لج را حدش لاق ردهنسانعم كمروعهدننزو حدم ( حدشلا رم ریغدکن یا خاش ءام
 هحدش هنع تال لوقت رد هنسانعم توخ وصف (حدتشلا) وهدنزوهعرج ( ةحدشلا ) نعماذا

 رزوا هقرا هدننز و لاعفنا ( حادشنالا )رون دهب هنسن لوب هدنزو جسفا (حدشالا ) ةحودنم و ةعس ىا ۱

 ولعرکه دنزو رهوج ( حدوشلا ا) هیلجر جرف وقلتسا اذآلجر لا حدشنالاه ردهنسانعمقمرآ یرلهجاب

 ویا حداش الکل اق رد هنسانعمعسا و حداشلا )ل ضرالایلع ةلوطیا حدوش ةقان لاق روند ه هقان دعای

 1 نا رانل وارک ذ هد زوره وج هلا هع لاذ (حدوشلا) نوحمایتعس وهنسانعم رح ر ون د هجرفهدنن ز ودعقم (حدشلا)

 اش زد دنا كلبا راهظاو فشک ییس هلوقم نحو a RE OE ) ردفدا مهلا ح دوش

 [ ردهثسانعم قجتآو هعطقاذا ملا حرش لاقب رد هنسانعم مسکو هفشک اذا ثلاثلا بابلا نم اح رش ضمافلا حرش
 كلا هلا زا ینتراکب ارق زکب و ه4 اذآ مالکذا حرش لاقت ردهنسانعم كما مهف و ةف اذا بابلا حرش لاقت
 4 عناجوا اهضتقا اذا رکبلا حرش لاق رونلوا لامتسا هنسانعم كلثا عاج بورت اب هرزوا یف زا ن وااتد رخ

 | .دنزو لیعفت 6 مرمشتلا ) هعسو اذا "یشلا حرش لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعمققلالوب ىيشر و ةبقلتسم ةأرملا

 1 (€ لا ) و(فصرمشلا لوءدنن زوهزج (فح شنا )هعطقاذا*ی وشلا حرش لا ردهنسانعم كمك لد د ےلد یت هنسنرب

 لکل بوبروق رادقمرب هچرک هکرون دوننا راکش یسهلووهآ هحرش ورود هنعل د تا شغلید بولیسک ینالوط

 هدنن زودعقم (ح رشم اال رونل وا قالطا هب اسمی روک د رالوچ(ح ورشم ا )هل ر ونکی ر هیمرا و هنس هترکه مردصپ

 ن نج رادبع دم واو ردنداعسا رشوزؤنل وا قالطا هج رف ځد وب هدننزوریب ز (عرمشلا) رونل وا قالطا هج رف
 ,یذج ردشللا ثیداحا تیا ور ندنا ردندناعصا یوغب ماما هک ی حرشلا یراصنالا عرش یبا نب دمع نا دجا

 7 هد زو بم ( حرمشلا ل ردراثدحم نايك رشلا ىلع نت هللا ةبه و دم نت هللا دبعو ردبوسلم هح رش نالوا ۱
E WE EEتسارح و ظفح ند راش وق نک | (حراشلا) رد هلنیسوب  

 لیانال وا هلالج مسا هکایوک ی کل ی ارج هکر دح راش » ردیعما لج رز ر هلبصق ك نیش( ليحارش )روند ه یصکب ندا

 ۱ ندنس هل یؤل ن ةماسا ون هکر ده وغ نا هدننزو ږلط ( هح رش )ل ر ولد د نیحارشهدنو ردفاضم تلک

 ۱ افراد واخو ندنسهلبف نادم هدننز وهقارس (هحارش )ل رددآ نطبرب هدننز وحرج((حرشون ]ارد ردن نطب رب

 هلکع د هلبس ما هکر دیسان نوتاخرب رکید ویدنلوا جرهلکطلارارقا یتکیدلیا انز هدنروضح ههج ول مرکیلعماما
 ۱ نالوا ضیرعو ظبلغ یرنابط دو سرت( ردیدآلجر هدننزو ناتک( ارشد هد هفورس

i AES E 8ےک )  



 تحایس الاحو هعدق هناهر تخابس ردهنسانعم كم رو بوزک هدنزو رب نوجما تدابعو بهرت هدننزو ریس |
 یلععرمن جیسلآهنم و ضرالاف بهذ اذا اصسواناصس و احویسو ةحایس لج زا حاس لاق ردندنوب ناشی ورد |

 ع ی رشیف الوق نیسج هقاقتشای ترک ذو مالسلا هیلع و انس
  بودا بیرعت راب ع هللا هم نیش رداه+یلصا ردینایرس ظفل با و لوا نکل ردشلنا درس لاوقا هنوک یا

 ردقجهلوا هدرکرس هراز بودا روهظ عش راردبا قالطا جشم هلاحد یمهفاط دوېم الاحو رایدد ۳
 | قالطا ندنفیدل وا نوع هدندنع هفناط لوا ید لاحد هلغل وا هنسانعم ك رابع میشم هدینایرس ردرارظتنم ود |

 | قالطا ه هسک نالوا مزالم هدناعم ودجاسمو معاصاماد و روند ه هسک نالوا تحایس لها ( جاسلا ) رایدلیا

 ه هکر کچ نال وا ططخ ولیکز ج یترص هدننز و مظعم ( ہلا ) دجاسل مزالم عاص یا مراسلجر لاق رونلوا
 ناب و رونل وا قالطا هشرطنالوا یرالو ها هجا هدننتم ېکه درب ططخحم و رون د هشاق هجالاولفوبج و روشد

 هدن رايد ماش هدننز وناګ ر (ناص-) هیبسح قل وا یراطخ ن وز وان وز وا هدننب یر انا هلن راقرونل وا قالطا هنکشا
 یجد هدنارت هرصبو راردا رببعت ییوص ناهج هلفیرحت هکردرهن ندیا نایرج ندنرق هصیصم رددآ رهن ر |

 نوهج ( نوح )ردهدنآ مالسلا هیلع یسوم دقرم هکردهبرق رب هدنساضق ءاقلبو راربد ید نیحاس هکردرهنرب

 شروشو "رشو قلزاغ اعاد هدننزو حاتف ( حایسلا) رددآ رهن رر هدناتسدنهو هدرپنلاءاروام هدنزو
 ۱ ضرالا ىف "مشلاو ةميفلاب میس یا هوبنتجاف حایسموه لاق رونل وا قالطا هدسفم ندا رود وریس هراقلزابهنتف و

 | رد هنسانعم قل رای بولت ر ه راب هراب باوا و هبلق عسنا یا هلاب حاسنا لاقى ردهنسانعمقلال وب هدنن ز ولاعفنا(حایسف الا )
 | حاسنا لاق ردهنسسانعم قراص بونلیقلاص نیس هر بو ویب نراق ندکلزوعم و قةشتاذا ب وثلا حاسفآ لاق
 | ارن حاسا لاقب ردهنسانعم قق یی وص هدننزو هحابا ( ةحاسالا ) ضرالایلا نما نم اندو رك اذا هنطب
 | ظفل هدانعمو یرهوج هاخرا اذا هبنذ سرفلا حاسالاه ردهنسانعم كمرویلاص یغاشا یتغ رب وق تآ و ءارجا اذا
 رایدلپا مزج هلماجتا د تغل لها ضمب راس هکرید حراش * ردشلتا طلغ هلکلیا سر هلا هم نیش یروب نم
 | لسم ورده رق ر هد هماع هلیعط كنيس( ویسلا )ر دغاط رب لصافینیب مورو ماشهدننز وناتک هلتفاضا(حایسلبج))

 كنابو هلبصف كناب و كنيش ( میشل ) چا عملا نیشل| لصف زس ردندنیدح رد هب رسک ك نیس هک ۍ سلا یلعنب
 دبلاک هدیس رافر وند ځد داوس رد رابعندندسج و بلاقنال واین مك راس و كناسنا هکر د هنسانعم صحت هل وکس ۱

 همارک (فحابشلا )رون د هثیشنوز واهدننز وناعبش(ناصشلا )ر ولکح وبش و حابشا عج رونلواریبعت یتلارف دک رتو |
 | نیعارذلا جش ناكاذا سمانا بابلا نم ةحابش لجرلا جش لا ردهسانعم قلوا یلوزاب ضیرع هسکرب هدننزو

 امل ع ليق و امهیوطیا نیعا رذلا حوبشم ناک ها مالسلا هيلع هتفص ین دیاهلا ین لاق اب ع یا اح و بشم و |
 هقشاذا ثلاثلا بابلا نم اصش "یشل ج لاق ردهنسانعم قمراب هدننزو حدم (حشلا) نیعارذلا ج” يا ورف و |

 هکر دحراش + دات وا نیبهدماذا دلا حش لاقب رد هنسانعم كمکچ بودا وا هن راقلا راراقزاق نس هلوقم بیا ویرد و
 | هکو ک یتیرالا هسک ندا امد راربد یعادلا محو ردشلنا شدوشت فل قم ردهنسانعم قعغازوا یی هنسنرب اقلطم جش

 لس اذانالف انل جش لوقت ردهنسانعم كمرب و یلیکید هرزوا قابا هدنکو ا هسکر و هدقدناز وا بوردلاق ی ضغوط

 نیعتموفو رعندیشا ومر اس ونویق وه ود( لامل حابش) ردزر اج هد هلنیتعف هدنوب ورون د هب وبقءانبلا عفن محشو

 | روند ه هنسن شل ر دیک ی غوبقهدننزویظعم (حٌشلا) ردمج هل وا یرانل وارون روک هز وکه کر ونل وا قالطا هن رانا وا |

 ۱ یسهصاب هلغل واریپكيمدآدهدنن زو لیعفت ( عیبشللا )ر وند هابع و هچلکم کو یوق وروشقمیا حش“ یشلاق |
 یهنسنرپ و نیصش علا یأرفرک اذا لجر لا حش لاق ردهنسانعم كمروک لاتج یبیتلارقرب ندنفیدل وا لات هربخ |

 قج هیشاط روماچ و جی. رکی عب كن هلقنم هلناصف ( ناحشلا ) اضیرع هلعج اذا ی ثلا جش لاقب ردهنسانعم كلو لنا
 یرلکدتارا وتسایروقرا قچایرلا را هیرع"ءود ( ځابشلا ) روندهجاغا یکیانالیر ویک هنفرطیکیا كن هرکست 0

 هلب دن دشت كناح ویال ت اکر ح كنيش ( لا رددا ورهدنا لبج مان اجاهدننزوناتک( حابشالروندءراجاغا |

 ۱ ترربک عبارا بابلا نم حثت هیلعو هب لج رای تح“ لوقت هلوا یعیبط هکر دهنسانعم لخ نراتم هصرح ردردصم ||
 | تصرحو تلخ یا "فعت تففمك یناثلا بابلا نم حش تحح و دمت تددک لوالا بابلانم ےک |

 هدننزو ثا( حاشحا )و هدننز و دفدف(حشح ا )و هدننز و ریما ( یا )و هدننزو نابج ( حاحا )

 حاحث ی راعج كح” وح احش ور وند هسک ان فصتم هلک اسما و لخ ن راقم هص رحهدننزو ناعم (ناه ڈا ) و |
 ورونید هاب عساوهدننزو بغبغ( حح" ) یک: ابط ار ولکءاصتاو ېک حصار ولکه حشاو یکرابکر واک

 | ید هدراصب فل وم اعقا و × هزیغو یراضلا

۱ 

 . هرز واهنسرب

 ب عملا نبشلا لصف زی



 | هنلاد جافا راومه و زود نایلوا یموکو د مسو ردیعم|یمرف لرابط رفعج هحیحسو چ اور سما

 مس لاق ردهنسانع«كع رو هلن وهسوقفر هدننز و لیعفت (عیمسللا) هيف ةدقعال یا عد وع لا |

 اذا حس لاقب رد هنسانعم كلا تعرس و هفقث اذا خرلا حس لاقب رد هنسانعمققل غوط یغارزمو الهس راس |
 لا هلماعم هلثلوهس و قفر بویمتسوک تبوعض هدصوصخ ر و برها دا سا رد هنسانعقجاقندهنسنر وا

 ۰ ۳ یصو تدشو فنع هدص وصخ ر یدو هدنن ز و هلعافم ( هايس 1۱ لهاس اذا مالا یف لاق ردهنسانع | ّ

 دن اتم هدننزو باتک( حاعسلا ) هلهاس اذا مالا یف هحاس لا هنسانعم لیا هلماعم هلتل وهم و قفر بويا |

 3 هانم و ردن اکم سا رد هنسانعم تلوپس کن دتحاسم هدنزو دعقم (ےحسلا) روید مارداچنالوا نینیشیمو

 الآ نه ةحودنمو اعستمیا احسل قبلا یف نا لاقم هنمو ردشم وا لامعتسا ءدعسا و لح نايل وا یسهقاضم |
 هئبدم هدنن زو هنیهج ( هصحس) رد هسک یکیا لالهنب 2 یمس و دهس نب هححس ردنداعما هدننزو هع رج (هعمس» |

 ۱ اتم نومئسوک هقاضبو تبوعص هنبرب یرب هدنز و لعافت (جاستلا) ردیدآوقرب قوچ یوص ح
 اذخهدننزو حدم ( ححسلاوبا )اولها ست اذا موقلا عاست لاقب رد هنسانعم كعشدیا هلم اعم هلیهج و |
 |یدبا جارد یقل و نجرلا دبع یمما هکر دیس همنک یعباترب و ردیسهبنک كتاذرب ندب وفطصم ترضح

 ۱ هنیدم و ةکر بو نع یا جنس 4 لاقب رد هنسانعم تکرب و ن قل ول روغوا هلین وکسس كنون و یعض كنيس
 -وزت ندنراح یب نک هدروب رم عضوم یدیا را و یتکسم بابرب هدنآ كقبدص ترضح هکرددآ عض وهرب

 هذ لاقب روند هنسهنروا ثالوب قیرطلا سو ردنداروا یصسلا نچعرلا دبع نب بیبخ ندنیثدح و هلببسح

 كنم ر هنیتص (عسا) و هدننزوهم (حسا) و هدننز و دوعف (حونسلا) هطبم و نه قی.طلا سس نع

 احونسیأر یل” لوقت ردهنسانعم قلوا راددب و ضراع شیارب هنکوا دوخاب هشیدنا و یر هنوکرب هنب رطاخ ۹
 ردهنسانعمكلبوس هلضیرمت و هبانک بوی ناب و حرصت یزوسرب و ضع یا ثلاثلا بابلا نما و احس و

 ثر رد هنسانعم كما لب وو فرص ندنربدن و یأر یهسکربو حّرصب ملو ضّع اذا اذکب حس" لاق
 ىلرعشلا س لوقت ردهنسانعم قمل وا ناسآو لهس هنهسکرب هنسنرب و هدرو هفرص اذا هر نع انالف

 اصاو هجرحا اذا هیلع و هب ملا رد هنسانعم قمنا غوا هتنح و شرب بوروشود هکلج وکر ب یدآرب و
 "مقر ۱۳ اے نام بودل زوهظ ندنف لب لوص مادایص دیص جونم و

 ۱ بص (عاسلا) حربتض احونس یبا علاقہ راردیا لأتهلکنو رابرع و یدنل وارکذ هکهت ردیدض كح ورب

 دع للاب یلنم+ لثم ا هنمو زدیلباقم حراب رردبان هلکنآ هکر وند هدیص ندارورم هنغاصو روهظ ندنلوص

 هیلست یراقیفر هدقدل وا ملات هلبا ربطت بودیا روم ح راب یب هظ هرز وا دایصرب موئشلا دعب 2 رابلاپ یا * حرابلا

 مدت هنسنرب ندهسکر ب یدلیادا ربا یروب نم لثم هدنراکدیدردبا روهظ حد عاش رپ دماشهمکج ملا نوجا بییطتو
 اس هدننزوریما ( اسلا رونل وا برض هدنعقوم نوسرولوا ید لدشوخ ندنآ همکچ مغ هنالوا لد هدرزآ
 اقلطم و روند دقع هرکصذدکدلزید روند هب هتسش ر كج هزبد مدتم ندزلزبد وحنا لوقیلع هب وحا و زد هنسانعم

 یک کرک یهدامرب (حاستسالا) ردیدآ لجرر هدننزورییز (عیس) راردا ذاا ناوسن هکروندهشزو لح

 )وا هدننزو لعفت ( مسلا) هصعتتسا یا اذک نع متعسلسا لوقت ردهنسانعم قمردشارا بودیا وج و تسج
 ام ردتسا ىا حالا ةغيص ىلع حرا نم حست لاقب ردهنسانعمكمریو هقرآ بوریوج هسک | ه هنسنرپ و ردهنانعم

 ردیدآ هیحانرب ندنرل هیحان نانل وا دع تلایا ینعب ندنراف الخ نع هاب رسک كنيس ( ناهس ) كرهظ اهل و نع
 1 [مص"لجرالاقیروند هب هب هسک نالوا عوب واوقب واالصا را هک هلی هه كنونو كنیس ( نجلا ردیعما ثالجررب و
 کرد هنسانعم هیحات هدننز و هحاب (ةحاسل ال رون ده هقان 1۱

 4 هد هنادبم قجآ نالوا هدنرلقلارا كن رله وا اش مثحو ردنرابع ندلح هجهغرالآ نال وا هدنتعسرب كيش

 رنج هکر واک ج اس یعجب ردذوخأم ندنو یتالطا هن را هصرع نانل واریبعت ول وح كن هاخرهش
 دوقآ هدنزو رب وص هلناصف (ناصچس )و هلینوکس كنايو یه كنيس (معیس) رولک تاحاسو هلي كنيس
 ۱ هکردهنسانعمكع رو بوت ود هفرط رب هکل وکو الا هجویلع یرج اذا اناس و اه چسب ءال ا حاس لاق رد هنسانعم
 هب وص نیا نایرج هدنزوب رب ییعی هد رهاظ ةصاخ حس وءاف اذا "لدفلا حاس لاق ردلاح لا وزلا دعب ۱

 هکر ونید

 ردیدآوص ر هدندروب فوعنب ناسحون جو دونید هبابع و هچاک شفلوا جم وللق لوب لوبو ردردصلاب هیعسآ
 | (یحسا) و ہتاعق (نامسا) ومدننز زودومف 5( وتلا ومدننز زو هباتک (تحایسلا) زدیذآیدا اوج < وا هدهماع و

 (رس)



ND: 

 ل

 منا روند هبرح تلآ هدننزو ناطلس ( نایلسلا رو هدنزو بنع (عسلاوهدنزو باتک (حالسلا) روند

  هلیلبوأتتلا ردرکذ میطظفل حالس و یک قارزمو ج ردص وصخ ه رح تلآ نال وا ندرومد لوق ىلع ردرلعماح |
 مرلق دصانو رد ثاعالض ینجب كم و یک هرجا و زاجنرد رک قم عجب طفیض رجا یه رول وا یخ د نوا

 | شوپحالس هدننزو لمقت(علسق هنسانعماصعر وناوا قالطا هکنکدو روند هباب لدل ر و شیرکو رونلواقالطا
 رفت رونل وا قالطا هدحرسو هدنن رد هدننزو هلع (ةیلسملا) حالسلا سبل اذا لجرلا لست لاق ردهنسانعمقلوا |
 رونل واقالطا هرکسع ولحالس و رونلواقالطا هدحرسودن رد هلباهقالعوب رونید هه ناد ریسملصا هنسانعم |

 ردلعافسا هرزوا بسنروند همدآ ولحالسینعب ییحاص حالس هدننز و خاص (خعاسلا ال نوچ راقدل وا حالسلحم
 قال لاقب ردذوخأم ندعس هکر وند هب هقا شماضوا هلاهسا هلغمالتوا رب اج هزات و حالس وذ یا ځلا لج ر لاق

 هننال وا قیقر حراش» هنسانعم وج روند هنسرت ناسنا هدنن ز و باغ (حالسل ال لقبلا نم تمطسا دق تناک اذا
 طغت اذا عبا رلا بابلا نم احس ملس لاقب رد هنسانعم كلثدح هليو کس كمال و یصف كنيس (ملسلا) رد شالا صیصخ

 هما وریطهروک هنناب كحابصم نکل × ردلمعتسم ید هدناسنا یک ط وغَ مس یمالک ی اضتقم كل وم هکربد حراش

 هرز وا لاپسا هدناسناو ر ون واربعت قم هنغاصو قمرقچ دیکر هکر دنصوصح هن رالثدح قب ویص کلن ردص و صحت

 مس نعم عسا لاقب ردهنسانعم كس یجدو هل رسک كن هزمه ( حالسالا ) رونل وا لامعتسا هییشتلاب هسرول وآ

(gl)یاخ هکردف راعتم هلا مجلس تاب و رول وا ناوارف یدوسكناویحنایلت وا هکردندآ تز ار بندو لوا  
 نواس هلف رګ هماع رد هب رق رب هدنم هدننز ونو ريح (نوحیس) رد هلی رهن هدنز و عرج( ا هم

 هلب نک اس ولك نام« يي وند هنسیر واب كنشوق كلککه دننزو درص (مسلا ) ردشلنا عنم فل وم هلکعد

 یهسکر هدننزو لیعفت (علسناو روند هن وص رومبنالغب هدر وک هلنیتعف (منسلا) یک ناد رص ودرص
 یرلکدید حلس ینم ولط غاب و هحالس هتلعحیا فیسلا هتمفس لوقت ردهنسانعم قماش وق ملق هصاخ و كمردنلحالس

 دوتا هدننز و باصس (ح السا ملسلاب هکلد اذاهیحت ملسلاش ردهنسانعمقمردشغ وا بوروس هلا الط رکذلا یا |

 التم هلاپسا رانا ندنآ هکرد دا وص رب هدندروب بالکو ن و ردعض ومرپ هدنلفسا فرط كنسهعلقربیخ هدنن ز و ماطق

 .(لساو رس وا انب هدنګ رات ناسکس هکر ددآ نصحرب هدنم هدننزو نیمرس (نبح-) یکیرلعثا هدهررول وا
 شکیدرا زدنا تلد یتیرامولط غاب هلکنآ هکر دیدآ الف ویا وص ر هدندرو دعس ون هدلح مانءانهد هلی كاس

 زسروتچو زسابقو زمسمشاطهدننزو ذفنق( ےطلسلا ل رد دآ عضوم رب هدننز و همظعم ( یل سما نوما قل وا دسنم یرارب
 ضبع یا حط الس ىشلاقىر وند ەئيش نال و !ضیرع و یصیكيهدننز و طب الع (یطالسلا ) روند هغاط ساما وز ود

 یاضف هل رسک كناط و یعض كيم (عطلسلا) و هدننز ز و لدنعم ( عطنلسلا ردیدآیداورب هدنرابد یسهلنبف دارو

 بسا تار EE و یباقم هلو بم نده زیر کرد خاش او

 ةضیرع یا ةعطلس ةيراج لاق روند هنوتاخ نالوا ضیرع یسهدوک هلیصف كنيس (ةعطلسلا ل ردعض ومر
 ههج ویبع عق و اذا لج رلا طلسا لقب ردهنسانعملعم ود بونابق هرزوا زوب هدننز و مار حا (حاطنلسالا)

 نام (نحاتسا) و هلیعق کیس (ماسنا) سا اذا ی لاه ردهنسانعقفلنا وای بول الو هتسئر و |

 قاوادرمنا وج وی هدننز و باتک (حاعس الو هدننز و حدم ( سلا )و هلرعض هلرانیس (فحومل ا)و( وعلا وا
 دمدقم مرکو داح اذا سمالنا بابلا نم احام واخ و ةح وم و اح ومو ةحاع“ و احاس لح را ےک” لاقي ردهنسانعم ۱

 یطعا وداح اذا اذکب سو تبثم ندناب ع نامه هدحابصم و * ردموسقرهل وا ناب و نسح هدندالا |

 روند همدآ درغناوج و عرکر دتفص ندنآ هدننزو سکش (محسا )رد دعم افت دلا ھور

 صمس هک ای وکه دنن ز و ءامرکر وند ءاعمسهدنعچیو هل د دشت كنا روند جس و هدننز وریبز رونید جه دن رغصم
 شاطع روند حاعت نیمه هدنعجو هلباه روند هع هدنشؤم و ردیعج كحاع“ هکایوکرونید اسمو ردیمچچ

 هن ریبعت هناع رک كناتک مپ هدننروصقا زاد رب اشنا سپ ریغال حام ةوسن و ةحمس ما و حس لجر لاقب هدنزو ۱

 لجرلاعسا لاقب ردهنسانعمقل وا درمناوج دوب هلی رسک ك هزم (حاعمالا) ردطلغ یراریبعت هناعمس لداعم

 دن ورف تصمسا لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعم قلوا داقنمو مار بویشاو ناویحو ناسنا شکم و ےس نعم
 هل وتاخ د موج هلنوکس كيءو یصق كنيس ( ةعصسل ) یاعصتسا دعب تنال اذا ةبادلا تحمسا لاق و هسفن تلذأذأ
 هکر ونل وا قالطا هتلم لوشو ةينا وم یا ةححس سوق لاقت رونل واقالطا هاب نایلوا درس و یدنلوارک ذ هکر وند

 ات ةيفينطاب تثعب # ثیدا هنمو رد هیمالسا تلم دارم هک هلوا قشم یرسی و لهسیاکحا بویلوا تدش و قبض هدنآ

( ۲۱ ) 

| 



 ال رد مانع ىل راو بود قع ىش زارىن و ہا اذا طس لاقب زونل والایعتسا هنسانعم

 e را اذا لضملا ع لاقب ردهنسانعم كمرویلاص هج رار هلیسانا ییز وق كچ وکو اها وساذا هح وطس |

 د لاقب ردهنسانعم قلف یصی و ژ ود بوبلق یره وب و یر ویس ینسهلوقمماطیدوب هدننزو لیعفت ( عیطست 2
 رونل وا قالطا هب هسک لوشو رونلوایالطا هلوتقم شفشود هرب هدننزورپما ( حطسلا 7 اها وساذا هحوطس |

 و4 وا مابقلا طب ندنفیدل وا دعقمای ندنفعض نکل بول وا شلرس بوش ود دوخاب شعازوا هرزوایسهقرا

 نهاکر هدنیلهاح ندنسهلسق بلذون ج طس و هاه روند د هععطساکا و هنسانعم هدا زم رونل وا قالطا هنمولط | 0

 اتفآ عولط مدقم ندب وبن تعب یدیاعیر یم هل روب زعیداقو یعسق كکالصا هدندسجیرغ ندنشاب هکر دیدآ

 25 نوا تفرش دوقس اوشو هد وب دل وم دلیل یدل وا ربع هننزوبج وآ یدیشلنا زابخا یتلاسر |

 لانبضخ ویدنارارکو بورود یکه چو هدکدرونکهرب رب هلغمال وا كيک الصا هدند وجو رایدلیا فاشکتسا ندنآ

 هدننزو نام زر (حاطسلا» رونل واقالطا هلوتقم شلرس هر دوب ( ح وطسلا ) یدبا راقلاق بوشیُش هدقدل وا

 امرخهدنن زورینم (محسا)یکابقو زوبرق ون واق روند هتابن نال واطسبنم بولیاب هن زوبر اقلطم و ردن دا تابار
 ۳ .قالطا هنکهربد كغچالآ و لرداچ و ردنلآ هنطسب كنامرخ هکایوک هنسانعم نیرج روندهرب قهر نوط
 7 ۰ وح ینآ بور وچ راو د ندشاط هنفارطا هکر ونیدهبایق نیچلایزود لوش و ردقج هل وا ےس تلآہرائآ هکر ونل وا

 . | یزور ودممویزو و کروتیدهنغا در وص عونر شلبابندهکتونوچما قلواعف یوصروماارد,هدنزرط
 1 رول واعسا و یزغآو یصب یشابو هدنشیه هغب ولبق هنیعب قادر وب راردناباحعتسا رفس لها رول وایصب

 رون د هیصح شمر وا ندنغوبف كنجاخا مود عطسه و زرروتک مزمزءام هلکنآ حاج ضعب الاح راریدفذک اکا ۱
 _  بورتاب یروفرا هرزوا یربفاسیط یکیا كن همصآ هکر وند هجاغا لوشو روند هه وات لوب قجهرب واق یادغب و
 E هکردهننا ناحتسمو رونل واریبعت جافیدصی هکر ونبذ هن هت قجهچاریجخ و رارانآ ندنرز وا كنآ یتیربلوقكنهصآ
 ال اچ طسبتمیا حلعسم تنا لاقب ونل واقالطا ه ور ناوباب یصبكي ةدننز و مظعم (عتسلا) ردندیاصصا |

 ٠ا ہض رع یا لبللا ےس لاق روند هنسهروب كغاط مسو ردیدآ عضومرپ هلینوکس كنافو یحضف كني |
 هم هوک نماد ودفج هل وا یکتا هکرونند هنلئسا دوخا هنسانعم لبخا لصا روند هنکو ک كغاط لوف یلع |

 اىن نسالاق  یسهلکحفسوبشا رولکح وفسیعج هنسانعم لبا ضیضح روند هند كغاط دوخاب 0

 ۱ وص رول واردصم حس و ردشل وا حوفسم ندلبجقوف روب محض وم هکایوک رد ردصلاپ دیس هلفل و ردصم |
 "ممد لا یثس لا و هقارا ازا ثلاثلا بابلانم اعم مدلا و ءاما حس لاق دنسانعم قفا زر ود نال لوما
 7 ۱32و تدان كلود بوناشو یدنک یسهلوقعوص ناصف ناتنس و حوفسو سو ةلسرا اذا اعوفسو |

 3 عود رولک ع اوس یجب ردلعاق ےس !ندنآ (فاسلا) ضنا اذا اناس اد وفس واسم عملا ےس لاق |

 هدنن زو لاتق (حافسلا ) ردهتسانعم كش دا انز هدننزو لعاقت (ضناستلا) ردندنلنق سراوفو و حثاوسع ومدوآ
 حافس هانزارف و از ادا اهشاسو اغاسو اغ است لاق ردهنسانعم كلعا انز هدرلنوب هدننزو هلئاقم (ةغاسلا) و

 زارید اح اقسا و رجا ربرغ قرهلوا ةوخ ام ندنو و ردینبم هنس هحالم قوا صنم هرده و فلت هفطن قالطا

 هموآ ءاطعلا رشک هدننزو ناتک  حافتسلا  هدرب كجەد رایدشوق ةشو راب اناح سل ودکو ا یتیرلتآ یلها شراب |

 وا كنهیسابع ء افلخ حافسو رونل وا قالطا دمدآ روسو عصف ةو ءاطعم یا حافس لجر لاق رونل واقالطا |

 13 خو زدنفف در ندنراسّور برعو ردشل وا بقلم هلغل وا زب رنوخ تیاغب رد قل لدم نب هللادبع نال وا |

 (عینساا)رونلوا قالطا ءرلابق قشمون ردیعچ تفس هایم كنيس (حوفسلا) ردیعا یف كن هسکم ان لدخم |

 7 قوا راقو ردنانالیس ندنرز وا بویللا فشن ییوص هکرونل وا قالطا هی و هابآ قیص و نیلاق هدننز وربما | |
 لو حوفسلا زل هنسانعم قلاوح رونلوا قالطا هلاوح و ردح وفسم هرب رده ردقوب ییصن هکردیدآ كقوارب |

 ۱۹۳ سو زردی رم نالوا ظیلغ و نیا فا نا و ول بزلیماو ورب هکرونل واقالطا هود
 | نايل وا یمن اهنسقن یدنک ماد هکر وئلوا قالطا هب هسکلوش هدننز و ثّدحم (عنسلا ر ديما یسرف كئراخانا |

 | ریلع یدال الع لمبی | فست مسی وه لاقب ردردصمندنآ هدننز وللیعفت (عیفسا) هل وا لوغشم هلع هدو |

 علصا (معتسالا) هتعساو یا طبالا ةحوفسم ةقان لا رول وا فص و« هقا نالوا شیکک ی راقتل وف (ذحوفسلا)

 هکر د هتسانعم هعلص هل كفاق و كنيس (تعفسلا) رون د ه یکن ال وا لک یفرط#ل وا كنشاب هکردیفدارمو هدننزو |

 هب یشکل کن الوا روکذ هج و هدننز و علصا((یقسالا) رونی د هنتلاح لاکن ال وا هلیهج و قالوا لی هدنکو  كاب |

 ( روند ]



 نوزوا ندناقندا نالبس و رولیکید یسهلوقم یباق قابا و ه رف و مولط هلکن آ هکر وند هن هش ر و هع رص لوش هدننز و ۱ .هنیفس (فح رسلا)ردیدآ عضوم رب (حورسلا وذ) ردناویح شا رویلاص هاب هک ابوکر ون روک دیه وص ندقارآ

 ولجاغا قیص یفرطیکیایداز وا نوز وا یرلکدد نابایخ هدیسراف و رونل وا قالطا هطخ هدنلکش هشرط یداز وا
 قالطا هغارط هدننز ورینم (حرسمل ال ر واک ا رس یعج روند هنيا د نوز واز ندسابل شغل هراب و روند هب هقبرط د
 دعقم (حرمسلا رژ رد هلا هم نیش وب لوق ىلع رد هیاعص حرمسم تفهدوس ردندیهاسا ح رسم و هنسانعم طشم رونل وا ۳

 هدناس رد تمایل ون نلعفتس هرکی تلآ یلیعفت هکر ديما 77 یھ نس ندضورع حرضوانیرع ۱

 سرف ولج ر لاقي روللوا قالطا هلا ويح وناسنا كباچ و تسجو ردشفل وا قالطا هل بس یجارمسنا و یرج هلتل وهس |
 | ( حارس مال رد دآ كبلکر و روند 4 هکر کچو رونید هئیشنوز وا كب هدننز و لایرج ( حاب رمل )عب رس یا حسنم |
 | هدرانف و یسا هکرونل وا قالطا ها رس (ح ورمل ) ردیشهنک ی توتاخ لربما مان ینابصلاةع رزن جا رد ند هکمءآ ها 0

| 

 هلنیتمص (ح رمسل ال یرع یا عیب سلف نوت قاز وإ هدننزوزیما 6( رسلا و رون ده اع رمه دنن زو
 یاحسسءاطعلاقب روندهششخ نالبرپ و كیاچ بویمردکصک و عیرسیا حرس سرف لا روند 4 "[كاج و تسج |

 هکر وند هکشا چاق ل E ودل( تح مسلا) ةلبسیا حس ة يشم لاقب رونی د هشب وروڼ ولتاوپسو قفر ولطمالب

 ردیعما یذج هلدیعس نب رع ندنینذحم و ردیدآ كبلکرب هحرس و هیلوا لماح زونه نکل بول وا غلاب هنسهترک لج
 ةحرمیف * وبشا دل یکیدلبا داهشتسا و رد هلا هم نیش لوا ارز ردشلیا طلغ هلکعد ردیعما كعض و مر یرهوج |

 هل یاح نالوا چا ردشلنا طبض هلا هع یاب و هعم یاخ ارز ردشلنا طلغ ی د هدنعا سصم + لاب طاق ةنا رمل اف

 هلکم د هدننزو عام روند یخدمآا ١ هکر دیدآر جش رپ هحرس تالذک رددا رع لمر لابح هکر دل وا هلباهدح وم یاب و

 یدنلوا نایب هدنل وا هزمه باب هکهتن رول وا هدنزرط مزوا هکر ديما یرم كنا ءا و هلرصت هحرس ارب ز ردشطاطلع |
 هجرت هکر بد ج جزاشو روا ید رفم كح رس یکیدب د ماظع ره حرسلا و هدەدام لئاوا كفل وم ا

 أ

 ا

  نزرح و یا ترح ن ةراعو رددآ كبلکر و روند نزار یون ید لاحرس یک بئذ ريا هدروف
 | حا رسو یکن ام رولک جا رم یج رونل وا قالطا هضوحطس و نم ولا نام نیس و ردیاب ره

 ذاکر EN هیبشت ردکعد یغیرب وق در وق (ناحرسلابنذ) یک لیعازخ رولکنیحارمم و یک عابض رولک
 یدا و ر هد نند نیمرخ هدنن ز و حرش (ح سلا وذ ) ردلیطتسم قفشندا روهظمدقم ندقداصرف هکر ونل واقالطا

 | اح رس لج ر لا حرمس لاقي هنسانعم كلتا تم نع هلتل وس وقفر هنتیشم كص وصخ ر هدننز وحرف (حرسلاا) رد ذآ

 | هدننزو ثدح ( ح رسمون ) ردیلک كلجررب هدننز و مظغم (ح رسما الپس هروماق جرخ اذا عبارلا بابلانم |
 ردیعما یم رف كل ن قلم ءدننزو ناتک (جارس) را: قارصقر هدنزوماطق (جاس) روتر درعا

  (cr)لیصاو رکو یوص هدننز و ساط رق هلبا هيقوف یان( حات رسملا )ر ددآوص ر هدندروب نالحلاون هدننز و بتکا |
 ضرا لاقبو ةمرکیا حاترس ةقان لا رول وا تفص هضرا نالوا تبنمو صلاخ قشموب یغارپط و هبهقان نالوآ |
 ةح وج رس ىلع مهلاق رد هنسانعمهریت و وقسن و ب ولسا هلی كيج و كنيس( ةحوج ر سلا ةلس تاينم ىا جات مس |

 ووشو مالمیغاربط و روند هرب راومهو زود هلی ثالاد و كنيس (ح درسلا) مهقالخا توتسایا ةدحا و

 .دوخاب هم رک دوخای هلل وط هل رسک ك رانیس (فحادرمسلا و (جادرسلا) هلوا ردا تابا تاب یراکد د یصن

 رولک دارس یعج روند ه هقان نالوا هدددشو ه وق لماک یمادنا و مات یموروف دوخاب هنیعم دوخای ریظع |
 |(فحدبلا ) ردکعد كولبر هک هاه رد هحادرس یدرفم روند هتعاج و هک و لب ندنجاغا نالیفم حادرسو

 ناطیشر هلة كنافو كنيس( ذرسلا]) هلمها اذا“ هلا لج رلا حد رس لاق ردهنسانعم كما لاما هدننز و هچرحډ |

 | هنتسوا كئيش مهو روند ما مدیر کرد جاج تاک تر یک و 8 7

 . Eندنفیدل وا طوسبم یسهلوقم ماط رد ردصم هنسانعم كم هشود بوبا عطس لصا رونید زارف هدیسراف هکر وی |

 یو رق مات بار دونما و رولکح وطسیعچج رد ردصلاب هی هکی دن وا هیج ها مت

 | هللاب یقنتککم ندافلخ ردشلزو" یمهعق ور كنهسک مات مماقلاوا ندهطمارق بقلم هلبا هقانلا بحاص هدنا 1 هکر ددآ

 | بال نیستم شا ےس لاقت هن ابی بویشود زود د را دد م یی

 ,قهروتاب بودازوا هرزوا یاب و هعرصاذا هعطسلاس رونل وا لایعتسا هنسانعم قلاچمزر ئ کی کس و هطسباذا |



 0 | ار نما ام ۲ جم یا السا تیر وهدامز پاتا
 اشا ند راقو وص حوح و ۳سانت تا نن ءالا "حس لا ردهنسانعم كک ود

 زغآ لوق یلعرون د هام رخ رک هکر دما بسق محو قوف نم لاس اذا اح وضو اهم ءاملا جم لاقب رد هنسانعم
 اک هلکنکد و ه رض اذا انالف حس لاش ردهنسانعم قمروا جو روند هامرخ یزوف نالوا رولیغاط

 باغ نم اذا لجراا حح لاقت رد هنسانعم قفل واط بوروع تیاغب و هدلجاذا هصم لاق رونل وا لایمتسأهتسانعم |

 ۵ تور وص هدرلوهدنز و لعفت ( حتا و دنز و لزازت ( حصار و هدنزو ليعفت( جيجا نا
 هد 9 نا دو هلی كنيس ( حلا ) قتوف نم لاساذا حکو و“ و هما ےک لاقب رد هنسانعم ق آ هبیغاشا
 لار وهدننز وباتک حاصل او زساه ( حاسلا )و هلاح د دشت (ذحاسلا )رون د هام رخ یروق نالبغاط |

 اتش و عاص غو حاسو ةحاس ةاش لاق روند هلا ويح و ناسنازوعس اقلطم ردذاشوب هه دننزو بار

 RT ابوکرونلوا قالطا هت آولنکشاو ك رکو كب هلی ك نیسو یرسسک جم € سارا
 ۶ کروند هنسهص رغ كغانوق هاه ( نه اونو بی ( حلا )داوج ی ختم
 عسل ردر وب لقناغاص ی دور هلی كنیم (حاسصسا) رون د هرومغب یلقناناص جد و ی ک هحاس |

 وزع هدنن رو باس( ماضلا) عمان یا تا نی لا ون والا هزوکن کود شاب كب لاه

 زاغو ینا ويح ردهنسانعم قعازوا بونایو بورا هززوا رب یبهنسنر هدننزو حدم ( حدسلا روند هاوه |
 ا ناف سرا مشی دحذاذا ثلاثلا بابلا نم احدس "یشلا حدس لا یکقمروتاب |

 انعم قلاج هرب هرزوا یزو یی هسک ر و هعصخا اذا ؛یشلا حدس لاق یکی مروا یب هبرق ولط ردهنسانعم

 ۳ هحدس لاق ردهنسانعم قاب هر هرزوا یترصوهجولا ىلع هعرص اذا هحدس لاق |

 اقا اذا ناکلاب حدس لاق ردهنسانعم كلا تماقا هدلحم و و هخانا اذا ریعبلا حدس لا ردهنسانعم كم رکوچ

 ناخ وهلتقاذا ان الف حدسلاق رد هنسانعم كلتا لنق و اه "الماذا ةبرقلا حدس لاق ردهنسانعم قمردل وط یکشمو |
 1 ۱۳9 كنا و اهجاو نم تبظحاذا الا تخدس لاق ردهنسانعم لو زاسعاو تبخو ندنجاوز |

 هرزواهقرا وقهتیءرز وازوبهدننز و لاعفنا (حادسنالا) اهدل و تژک ادا ةأرملا تحدس لاق رد هنسانعم
 ۳ LD eg sd رذع واطم ندن رلانعم
 ز وا ردقج هل وایرومغب ناغاب هلتدشدا ره هکر وند ه هدندش هباصم (ةحداسلا هلتقاذا هح دس لاقت رد هنسانعم

 زود بیک نالوا ان زو بصخ لما (جداسلا) نون یقید واب بول هر یهو تاب ییدشود

 4 3۳ ات سو مان ام رس اش ردردصلاب هیت و هتان لاب روند هیشاوم

 rs ماساذا ثلاثلا بابلا نم اح ورس و اح رس لامل ا ح رس لاقب رد هنسانعم قمالت وا مش بودیک |

 نوا نحب ابتعما یا یشاولا تحرس لوقت رد هنسانعم كمرویلاض ه امرع نوخما قمالتوا قفا

 ی زک ذی زد هرس یدرفم رول وا یرلشع یراص و تبان هدنراید دحت ردیعما مظع ره عوز حس و
 2 نانو کوا واوولوح هکر ون وا قالطا حرم هده هناخ ءانفو روند هرهشن وز وا كی لوق ىلع هرچش زسنکی
 جرس لا ردهنسانعم قمرتشف لو ندهناثم و علساذا لجرلا حرس لاقت رد هنسانعم لا طوغت حرسو ردنادیم

 ارنا یا هردص ی فام حرس لا ردهنسانعم كلبا راهظا ینش نالوارصم هدنورد و رفا اذا هلو ۱

 !یفحو ورعیلغواو حرمنلان ورع ن دج او داوس رع ردندیماسا حرسو هلسرااذا الالف حرس لاقت ردهنسانعم
 دون  هدننزو لیمفت ( عسل ) رديلع كالجررب هقشب حرم و ردراثدح رد رلفراعتم هللا نویخرس هک لا دبع
 قال ۶ هج وزواهناسا اذا ات ربت یشاوملا حرس لاق ردهنسانعم كمر ویلاض هنام رم نوجما قمالتوا یراوط
 2 ةر رونل وا لامعتسا هتسانعم كلا لیهست و اهتلطاذا هنج وز حرس لاق رونل وا لامعتسا هسانعم كمربو

 لس راو القا شلاح رس لاقت ردلهعتسم هنسانعم كمر ویلاص بوزوج مدقم ند نمارط یحاصو هلهساذا

 , یک الط و قیلطتو غالب و غیلبت هتسانعم قالط ردعما ندنسانعم قیلطت هدننزو باه“ 6 حارسلا ) طشلا لبق

 هرزوا یترص هلیسهش , لعاف مسا (حرسنلا) ردیعما یدج كنيهاش نب رع ضفح یا روهشم ظفاح حارسو |
 هافق ىلع قلتسا اذا لجرلا حرستا لاش ردلعاف مسا ندحارسنا رود هب فک نالوا شنرآ یتسهجاب بوتاب |
 1 راسو هانم حرخاذ لجرا سنا اب وند یشکنالوا نیر بونویوصندنسابل حرضمو هیلجر حرف ۱



f 4۷۷ 

 | یربغ ندنراهلک قولفوقوتسو ح و رذو سودقوح وبس هلا هموعض "هددشمنیعو هموعضم»ءف هد ع مالکه کر دموس ره
 | رد هکیدرفمرونل وا قالطا هد وج عضاومهلنیتض (تاصسلا)ردزناج هد هلة ك ناق هد رایکل وا جوا و ردقوب

 فلؤم×رددا میهلالاج را ونا هلا هللا هج و تاصس و ردشغل وا قالطا نو غیدنل وا بس لحم یکت اق غو هفرغ |
 نیعبسشرعلا نود هلل نا مالسلا هيلع لي ربج لاق 3 تیداهنمو يالا ف لاق ردشطا تراشا هثدح وبشا هلکن ون
 تاصستقرحال هفشکو ل رانلا وا رونلا هاج ل# رخآتیدح یف و هک ان ر هج و تاصسانتقرحالاهدح امان ون د ول ابا |

 | ده عج لصالا یفیه و یلاعتههج وراونا لیقو منهظو اچ یلامت هاو تاسف هک ءرصب هکردا یش لکه ھج و
 | ههج و ناصس یا هل هب زت هانعم لیقو هللا ناه تلف نسا هجولا تیر اذا كنال هنساحم هجولا تاصس لیق و
 | لاق هناکف هرمصب هکردا “یش لک تقرحال اهفشکو ل یا لوعفلا و لعفلا نيب ضرتعم مالک ههج و تاصس نا لیق و

 یتعلا نا هلك اذه نم برقا و هيف نم لک هاب ذایعلا و لتقل دلبلا كلما لخد ول لوقناک “ىش لک هللا تاحجس تفرحال
 لب | عطقتو افعص یسوم "رخ اک رونلا كلذ هيلع عقو نم لک تاله ال "یش هنعدابعل!بجح ىلا ها را ونا نم فشکنا ول
 هدنع و هکر وند هراقجن و یز دزمکب دلی ریبعت حبس الا هدننزو هعرچ (دعسلا » یلاعت و هناصس هللا یا کد

 قالطاهزام هلفان می عوطت ذکر ونل وا لاعتسآهنسانعم امد هج“ ور د هیعسآثعابیفیدل وا حبست رادءردشل وا م
 | یف كنيس (ةحسلا) رد دلو | قالطا هلغل وا هلفان ی کت اح است زام هلفانو بول وا هلفان تاصجس هدنزامن ضرفرونلوا
 .یراس رف كنب راترضح لسو هیلع هللا یلص مرک | لوسر هس و روند هباوئانانل وا ذاا ندتسوپ هليا وکسس كناب و

 | رونلوا هدارا یهلا تمظع و لالج هلا هل حس و ردیعمآیراسرف كمدآ رب رکیدو كبلاطیبا نب رفعچ تال ذکر دعا |
 | هدننز و مظعم ( جل آ) ر دلالتخا یرکد هلصق هدا ر وب یدنل وارکذ کد نن رد تاج یعچچ هکر د هلعض و هکر د حراش
 | ج ءاسکل اق هنم و نوچ غیدنل وا بحت و د هللا ناصس هدنقح اندام رونل وا قالطا هثیش نالوا نیتمو دیدش و یوق

 | ردندننندحم عاسلا فلخ ندجا ردن داقلا حاس و یدنلوا رک ذ هکر وند همدآ 3 زو ( عاسلا» ددش یوقیا

 0 "یراملا ناف نیدمعو لسم نب نج لا دبعو دیعس نی دمت ودم نب فلخ نیدجا و یطورمشلا جاسلا یلع نیک و
 | ملسون هدننز و باح ( حابس آل ردیسا هود ر هدننزو نانک ( حابسلا رد رثدحم رد هلیع كنيس هکن وبصسلا
 ۱ ردیع"ا یسرف كنهسک مان مثج نیةعیرو رونید هکزو هدننزو روبص «(حوبسلا) رددآ كضرارب هدنناب یادعم

 | د د| لجر ر هدننز وٹدحم ( سا ) رددا كنهردر هدنافرع لوق لع ردیسا كنهمرکم هم هلباه (ةحوبسلا)

 .(حدابسلا) ردندنلاج ر یخ راتزویترد رد هریثکفیناصت بحاص یعسل ال ادىبع ن دمر اتخشریم اند هب مصمم معآو
 ثرفلا نم معا اننایبصل و حدابسانصصا لاقب رونل وا لامعتسا هدماعط تلق هکر د هک رب هلن رسک الا دو یصق كنيس

 .(فحاجسلا و هلیص كيج و كنيس ( ىجا )راي دليا دایرف ندقلجآ رم راقج وچ هلغل وا لبلق كيزءاعط حابص وب نمی
 | هکر دهنسانعمقلوا هجزآیرلتا و هجن وزوا هرزوا لادتعا نسحو مالمو رت یراسخر كب وبح هدننزو هحاحر

 ۱ هم لق و لادتعایف لاط و نالو البس اذا عبارلا باسبلانم ةحاجم و اس دنا یجسلاسش ردلاج بسانت لاک

 بم هتل وبس ون وا قالطا هلو كاشیا والس وانیل یا اس ایشم یشم لاق روند هثیش مالم و لس نیت مت )
 اا هدننز و ربما ( ججا ر دحا و ردق یلعیا دا ره ىلع موی لاق ردهنسانعم هزادنا و ردقو

 ردق یخ دوبهدننزو هنیفس ( ةه جا روند هلوبتالشبا هلینوکس كيجو یعض كنيس ( ما )روند یش عالمو
 نو ایک ( حاصسا  هتعسبطیا هتهگ نم مرکلا لا ردهنسانعم تعسط و یوخو ردهنسانعم هزادنا و
 | دهج و حاصم تدعق لوقت ردهنسانعم هاح وشراقو جام هدننز و باتک « حاجا و رونل وا قالطا هبا وه مصنع

 ۳ مچ ۱ "یشومالغ لاق رونید هب هنسنو ه یشکن الوا فایل لدتعم و بوخ هدننزو مچ را (مج الا ههاحیا

 تلصخ و یوخ هد رانو (حوج-)) و (ةحوصملا) ردهنسانعمقاخ و یوخ هدننز و هعفص ( دی" لدتعم
 هحن وز وا یسهق رآ لماک یمادنا و مات یم وروق هدنزو ءارج 6 ءاصح"ا  ردهنسانعم تهج حوصمو ردهنسانعم

 | بابلا نماسج ةمامطا تسجلاق رد هنسانمم كمت وا نیچرکو که کر دیفدارعو هدننزو عجم (ےج ۱ روند هقان
  Eعا ) هل ض ماذا مالکی هم لاقب رد هند انعم كلغ وساز وس هلا هبانکو ضیرعته سکر و تعج الو لا (

 ] كلا هلهاسمو هحاسم هدننزو لاسفنا ( حاصفالال ردهنسانعم كلا مالک ضب رعت یخدوب هدننزو لیعفت |
 ثلئا مشص و وفع هلفیطل هجو هلب رسک كن هزم ( اجالا ) ےمسنا یا اذکب نالف یل بسا لوقت ردهنسانعم
 هدننزو ماطق ( حاج ردیدآ لجررپهدننز و رم ( ما وفعلا نسحا یا ےج اف تکلماذا هنمو ردهتسانعم

 ۱ يسم ندا ت ّوبیاهدا هدندافسرمصع رخا وآ نوتاخلوا یندشطا تون ینامدا هکر دیعسا نوتاخر ندعو روش



 چ نیسلالصف وه

 ۳ ۱ دال روند ها n EES م |
 الا حاز لا رد هنسانعم كلغاهدنک ارپ یراءهود هلنوکس ك واو و یصتفكناز (حوزلا) هحداماذا ها ز |
 ا 1 دلع زو اهمج اذا لبالا حاز لاقب رولوا تض هلغلوا هسانعم كمردکر یر هود واهففاذا اع وز |

 ردهنسانعم كمروت یشیارب هدننزو هلازا (ذحازالا) دعابنو لاز اذا هناکم نع حاز لاق ردهنسانعم قعشلقاربا

 هع نسا زا اذا *یشلا حازا لاق رد هنسانعم كلا فرط رب بوریآ ندنرب ییشرب و هاصق اذا مالا حازا لاق

 ها. كناز ردیدآعض وهرب حاوزو بهذاذا احاوزحازلاق ردهنسانعمكقک هشزوحا ور جا ورا هان و

 زالو هدننز و لوبق (حوزلا) و هدننز و د وعق (حوزلا) و هلبنوکسكناب و یصف كنا ز (مشزلا)ل رد دژنابز
 اذا اناعزواح و زواح وب زو اعز ګز لج رلا حاز لاق ردهنسانعم قمل وا قارب اتودېکن دلحتر هدننز و ناوز | 0
 اردیکندن رب هل سسنکنهزمه (ةخا زالا) حاز ییعمحا نا لاش رده انعم ل واةدننز ولاعفنا (حاتزالا) بهذ و |

 ملا لصف زس هتدعباو هتبهذا یا هتحزا لوقت رول وا ینابو یواو سپ ردهنسانعم كمعا غارا
 فو رهنلاب حج لاق رد هنسسانعم كمزوب هدوص هدننزو هباتک  ةحابسلا ز و هدننز و حدف( میام {

 الا نع حج” لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم قمل وا غراف ندشبا رب حج“ و ماعاذا ثلاثلا بابلا نم ةحابسو

 7 لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم كلا بلقت بوردشنود هوا یرب هدنصوصخ شاعم لیصحت و غ رف اذا

 ۱ ۲ ایوط اغارف یا هک البوط اح“ رامنلاین ثالنا ۶ یلاعت هلوف هنمو حراشلا لاق هشاعمیف فرصت ادا اه“ لج را |

 یوی واو ایف رفح اذا ضرالای حج“ لاق روتلوا لامعتسا هنسانعم قمزاق یر و نشاعملاف فتصق و ابلقنم لیقو
 سان و نکس اذا جس لاق ردهتسانعم قلو مارآ و نوکسو مان اذا لجرلا بس لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم
 یراق دره مس رول وا د ض هلغل وا هتسانعم كم ردشن ود هت وایرب بولبغاط هف رطره

 ةت ردهنسانعم كوس قوچ یزوسو ریسلا ی دعبا اذا لجراا حس لاقب رد هنسانعم كمك زاردو رودو |
 و ردلعاق عما دنن ز زوروبص (حوبسلا) و (اسلا) ردزاحیعومجلرلن و هبفژک اذا مالکلا فلج را

 (حابسلا) یک ء ادد وو دود وو ءآرعشو عاش ردیعج هدکنسیکیا و و هدننزو ءامرک رولکءاصس یعچب روند |
 ا كنهحاس ( تاحاسلا ) رولکن وحابس یعج روند همدآ مک ز و كن رد هغلابم هدننز و

 :وجلا وا ةلوهسب جرخت نينمؤملا حا ورا وا نفسلا یهو هم احس تاحصاسلا و # یلاعت هلوق هنمو رونلو | |
 ۱ اولا هما سا لا رد هنسانعم تام ردزوب هلیرمسک كنهزمه (خابسالا) كلفلا ی راحت یف اعی رس رمت یا |

 ا ناصس) یکسراوفوسراف ردحماس یدرفم كنوب و یشانندن راکدتناریس یبکر زود هبرلا رونل واقالطا هر ۲ |
 سیدقت و ه بت ندصیاقن راس و نددل و و ندهجوز یب ندهبحاص یالاعتقحت رد ردصم اع هکر د هنسانعم نا ۱

 ۷ رد وصنم هرز وآ تیاردصمو ردهبست )ع اریز ردن ونمربغ لغ وا ناو وو ام هانم |

 ىفانم هتيه ولا ناشو ندصباقن تافص ةغلابلا و ديك ًأتلاب یالاعت قح هكرد هدنکبس ةأرب ءوسلا نم هللا "ربا
 هنفيرش رها لاثتما ضعبلا دنعو ردکعد مزدا رارقا و داقتعا هحیوب نعپ ۱۲۷ ۱ هل, لک ندنافاضا

 .یهلا سیدقت هک سن ا مروک هناي هد اصب كف ؤم * ردکعد مردبا تردا یا ورم تجار

 باف و لوفهدعب بونل وا لامعتسا هدنسانعم كليا تع رس هب یهلاتدابع ردذ وخ أم ند هحابس ردهنسانعم

 | ید قرهلوا ردصمو ردشل وا م هدست هدعب رد ردصم یک نارفغ لصالاف یظفل ناصسو ردشفل وا می
 سیا ناسا ماقم رک ا هنسانعم هلابح را رداذک نم ناس هدنماقم جت ندهنسنرب راب عو یهشا رونلوا لامعتسا

 سضح ندنوب هسیا ناجیعنسا ماقم رکا و رول وا كمد مرنا عیاست ` صوصخ نوجا عیدب یقلخوب ینقلاخ كنوب
 روئل وا قالطا هناذو سفن ناصسو رول وا دنسم اکا عیبسنامکهت دوخاپ رول وا كعد مردا ه زت نیراب
 | قرهلواردصم ناهسو ردندندال وادیشر نوراه هکرددج انا ناصسو + كفن یف یا كناص»یناع عا تنا لاق
 0 | لیعفت ( عین )ةا ناهس لاقاذا ثلاثلا بابلا نم اناج لجرلا محس لاقب ردلصالا ىلع هکرونلوا لاعتسآ
 ۱ | هللا ناصصسلاقاذا لج را بس لاش ردهنسانعم كلا سیدقن و ه رفت ی الاعتقحییعی كعد هللاناصس ج دوب هدنز و

 و نسما نمناک هناالولف 9 نلاعت هلوق هنمو رول وا ندنلسق هيم هل قزج هکرونل وا لامتسا هنسانعم قلق زانو
  تافصءاعا ردند هغلابم يا هلب رلهدشثالاد و كناب ویر هم كفاق وكنيس (سودقلا) و (حوبسلا) نیلصلاا یا
 هدحایصم ردزراج ځد یره كفاق ونوس هدرلنوب و نو جغيدنل وا سیدقت و حدس هاله و راپره ردندهیهلا

 (کردموسم)



 0 ردعل وا هدحا ورتف و تاباو باهذهدام یاضتعم ررول وا جاراکا دوخاب ندنآموق هکروندهعض وم لوش ردك و ٍ

 روند همدا نالوا لداب ردو قلا عسا و هل ف كن هزمه 6 "ی  رالا ) ردشلیا ریظنت یتسهلک یدغم هد هب اهن هکه تن 2

 | هدکدلیا | ناسحاو هیطع هب هسکرب مدآنالوا درعاوجو ی لاه (ةیح ر الا ) قلا عسا ویا ۍګرا لجر لاق 7

 (عزا) ةلماعلایف هشاض اذا هز لاق ردهنسانعم قمردشفص هدننض هلماعمر ییهسکرب و هعفداذا هز لاق ۱ ۱ ۳

Feسگ 4۷۰  

 روک ذم یریغ ندحای ر نیدایز هدن راج لس و ی راخ ماماو رای دلیا طبض هل هد وه یاب نیئدح ضعب هدنرلیما

 هلب !هدحوم یاب هدنخ رات یراحماما و ردشلناتاور ثیدحرب ندهر رهوآ هدنفح هعایسلا طارشا نامه و ردلکد |

 یش كلام ماماو حایرن دجبا هرصب “یضاقو "یرصبلا حایر نیدایز و "یفوکلاحایر نب نارع و ردشلیا تیاکح |

 هاب !هدح وم یاب راضعت تونل وا فالتخا جد هد ران و حایرن هلادبعنالواراع ن ةمركع بحاص و ناک ن ؛حایر |

 نالوا نطبرب ند هکمردا ن نظ ردرلثدحم نویحایرلا ةیلاعلا وا و ما ّوعلا یا ناو همالسن رابس و رایدلنا طبض |

 | مما ندحاور هلیحصف كی” ( حارا  ردعضومرپ هدنسهکلوا سراف هلیس هين رغصم ( نا ور زا رد راپ وسنم هحایر ۱

 ما ءدننزودجا (عرا یدنق حنا برا هتذخا لاق روند هننلصخ قمل وا طاشنرپ و مرخ یس ودنک 1

 .(عیزا) ی[ دما یارلا لصف ]و ردهدلبرهدنسهکل وآماشهدنزانز ما رکوءاصلز (ءاحم را رد ه رقربهدن اید |
 ردنداروا دم نب رکب یبا نت لع نسحاوبا ندنیثدح رد هبرقرب هدنتلایا ناجرج .هلیصف كن هدح وم یاب و كناز
 یهفكناز ( حزلا رز هم" ادا ثلاثلا بابلا نم اج ز هحج ز لا رک دیساک ردپفدا رم و هدننزو مگ )ج واوا ۱

 هوا هل ین هنسنرپ ودعضوم نعءااذا ات "یشلا حز لاه رد هنیبانعم كا فرط ر ندنرب یبشرب هلی دهدشت كلاح و 3

 ی هنسفرب هدن و هلزاز (:ةجزجنا )2 یف منج و وفدا زا هحز لا یکی ردهنسانعم كجو بوق

 هحزح زلاقب ردع واطمندن آهدننز و لزلزت (حزح لا هنعهدعاباذا هنع هحزحز لاق , رد هنسانعم قمردشلقا رإا

 دیعب هلی كناز (حازح زا دعب یا هنم حزح زب وهلاق ردهنسانعم قلقا را هدننز و بغبغ (حزحزلا) حرح زف
 لاق رد هنسانعم قمرا ب ور وا ینی وضع یریغاییشاب كن هسکر هدننز وح رج «(حرزلا) رد دآ عض ومر و ردهنسانعم

 احرز لجرلا حززلاقب ردهنسانعم قلر آهر رخآ ندربرب هلنیتعتف «(حررنا) هصناذا ثلاثلا بابلانماح رز هح رز ق
 دوخاب هب هپ كچ وکه لاه (ةحورززا لو هدننزورفعج ها وا و (حورزاارل رخآیلا ناکم نم لازاذا عبا را بابلآنم
 ولقچااجاج هدننز و دعقم (حرزلار) ر ولکح وا رز یعچچ رون د هننیغي موق نالوایرکا دوخای + هب تصب ولکشود

  (عنزار) رون دهرا هسک نالوا ولطاشنو تسجیراتکرحهدننز و نامر (حاززاا) رونبدهضرا نالوا ولروچو

 لاقب روند هثیشلصایب ول طاب هلینوکس كمال وی كناز (عخزلا) روند هنسس نوو” هلی وکس كفاق و وى
 باا نماطز "یشلا خزلاه ردهنسانعمقعاط نوح ا كل ین سینساح كئیشرب رول وا ردصمخز ولطابیا خز*"یش یش

 هرادساک ك وب هلنیتعص (جزار هطخز نعم *یشلا خوب لاقب رد هنسانعم حز هدننز ولعفت (خزلاو همعطتاذا ثلاثا ۰

 هتف وب هلباه (ت زا ) روند هه رد نابل وا ن رد ورون د همدآ نالوا مس |فیفخ هدنز و لجرفس( ملک زا )رو د

 یوخدبهدنن زو لج ر فس هلفاق 6م و روند ه هطاوق و هغانچنآ بیو رونا وا ریبعتجالزاب هکرونډ هکتا شلچآ
 هصیق یو ورون ده هسک نو ز و فیعض و روند هصضت سکا ن و ےئل دنن زورق هلرعص كنا ز (غزاا را رونید هب وشک

 ردها نین ع زدن زوره رج ( عدرا )یوی هسکهرهچدب و تشز و هايس و روند هب هسک زنا فا
 وی ربهدننز ونام ر (حامزلا) روند هصصن یوخدب و لی هدننز و هلصس (ةنحرلا و هدننز و لصس )نح رلا)

 كاسكو ضعب هد هن دم هدننامز تیلهاح شوق ون هکر دح راش × رروتوک ب واق یزاقج وچ ندکشپ هکر دیدآ شوف ۱

 كاله بوروا هلباقوا هسکرب نوکر ب یدا ردا ضرعتكب هرلامرخ و ىدا ررغاچوند برح برح بواکهرارپ

 لیعفت ( جم رلا ) یدل وا لاله هسیدلیا لک ا کر ه یدلیا مسقت د هراوشموق فا رطا یتا هرکصندکهلیا
 هموق هدنز و محار ( خازا ) حامرلا لتق اذا نالف عز لاق ردهنسانعم كمردل وا یشوف نانلوا رکذ هدننزو

 ( عزا ) ردعسا یک برافو لهاکویو ردشللا لج هفرحت ینه لمد حراش * ردمسا هسانعم لمر ر وند

 رد هنسانعم كلا عفد و هحدماذا ثلاثلا بابلانم اعز هز لاقب رد هنسانعم كلا حدم هلبن وکسكنون و ىح ك ناز

 الا ۱) ملا ریلنا ىلع نوتفاکم یا حر مه لاقب روند هرلمدآ ندنا تافاکمو ازج هکلک و هکلوبا هلنیتخ |

 | تالیوکرپ بویلیوس زوس لراه لراه ههزودرب بولیچآ یسهکچ ردهنسانع مالکلا ین حقت هدننزو لعفت
 ءاملا عزت لاق رهام كجا یرخا دم نیوصو مالک ف شاد لات لا رد رابع ندکلیا

 ری وه لاق ردهنسانعم كوز وک نا نون همون مدق ییسفن اف انکو فالو یخ ةر هبرشاذا

 سی دما یازاا لصف رو



 وتو هو آ جاوا قاتىسى حول نام تای شیر 0۳ تک هلون هد هدننف و حاورو هر

 کر تردره كنن زام ځوا رت صوصخ هناضمر" یاب هدننز و هیات (فحه وژل )اجا ور ملا تبهذ یا مهتح قرتا
 ا نتیلست رد هلبعفت ندمالس لست هکهت رد هدحاو رخ هکر د هبعفت ندنسم هلک تحاروب و رونل وا الا |
 E (ةحا اتسالا) وهرز ز وا یلصا(جا وزسالا]) ردن د هبع رش تاقالطا ردشغل وا همست هلغغل وا تحازتسا و ما را رادقم 7

 ۱ نر نوجا قلآ قسهصا حاوزسا وذجارادجو اذا حاتساو لجرا حوزس لاق ردهنسانعم كلتحار |

 أم هلنلاک بولفاب هب هنسن راي هب هسکرب و همعشن اذا * نشلا ح وسا لاش رد هنسانعم قلف وق هلندش ۱
 ل کن | بول وا سو

 دذ و رورس هدننز و لاعتفا (حاینرالا) دیلآ نکسیمب مانتسا اذا هبلاح ورتسا لاقب رد هنسانعم كما ما رآ و تفلا |
 ةیلبلا نم هذقنایا هتجرپ هل هلا حات رالاق و رد هنسانعتچرو طشن و رساذا هب حاترا لاقت رد هنسانعم طاسنا و

 د ؤم فطام حات رم لان لسم یلصمیلخم +رول وا سر نوا هکر وند هنسیممتشب كنب راتآ شراب هلم كم (حاترلا)
 یشیا یکیا هدننز و هلعافم (ةحوارملا) ردم »| یسرف كن هسک مان یلدا شویم ا سبق حات رمو +رد تیکس مطل یظح

 : حار یتیرب لوا هدکدلیا لافتنا هن رب ابوک هکر د هنسانعم كلشیا یی هرکید هرکر  یتیرب هرکرب یتعی هللا هاوان |
 توام هرزوا قابار وا هاکو قایاربءاکه دمابق و ةر اذه و ة مماذه لعاذانیلمعلانیبح وار لاق رول وا

 ة مام ةدحا و لکیلع ماق اذانیلج لا نیب ح وار لاش رول وا شلنا مو رت یی رکید هدن رب ره هکر د هنسانعم

 نم بلقنا اذا نیش | نیب ح وار لاق ر دت رابع ندقفای بون ود هرز وا ینابر وا هاکو  ینابرب هاکه دقات نیس نی

 Eos وند هرب لوشورد یبمهلأفت یکه زافمرونل وا قالطا هناباب لوچ هدننز وهج م( ةحورملا )بنج ىلا
0 

 E one كيم (ذحارلالو (ذحا الو هلع لرلار(فحا ورا و (حاورلال ز ساه روند
EE ENكفلۇم × رونید "9 طاشنو  aysو  - 

 8 اما وا بالا نم واتا ر واز را حاز پر الا وذبح ارن اشو دیر راندا دژ و

 )رس یا انج و رتواحاورانحر لوقتورون.د هتقو ردق ه :دهک ندلاوز لوقیلع نتقوماشخا حاورو حرفو

 كم رب ر هد روب م تقو یک حورحاورود واب یا حاوراو حاورو ۍثعلانم حایر اوج رخ لاق ورکذاک
 نازک دا هلقلی ال وفی یشیا لواراب عواحاور ملا تبهذیااح اور واحور مهدنعو ملا و موقلا تح ر لوقت

 انعم ك هرب ر لاوزلادعب ځد وب هدنز و لیعفت (م وتلا ) هنسانعم هلو ېس ف رارد حاورو حارس یف هلعفا هدرب
 ا رکو شوخ كركر وند هب وقوق هکر دیعجب كنها ر جا ورا ) احا ور ملا تبھذ یااح ور منح ور لاق

 نا هشيم هدننز و هلیح (فحم را و هدنز و هسیک (ةګ رلا) رونلو| ق الطاهر وغ ناغیهدنتفو حاور ونوسلوا
 هم وردود ها نا تب وقتا مو یو و و

 E بد قو هان ناب هجزآ یر تالو رو زد رز نده ین زرند نتشرف دادغب و
 ردنطب رب ند ع (هحا ورون ردندباعصا هحاور نب هللادبع ردندیماسا هدننزو هاه (هحا ور رعقلا هب رق یا

 هدنن زو حدم (حورر) ردیشادنرف ةاخا وم اب كن رتضح هنع هللا ضر یشبح لالب هدننزو هنیهج (هصوروا)
 (ذح ورا ردعض ومرب هلتاصف (ناح ور)ل ردعضومرب هدندالپ دعس ون هدننزو ناب (ناح ورلا)ل رددآ لجررب

 زوعسوا (عرالا) و (حورالا ذبیط یا خور ةلبل لاقب روند هب هک اوهشوخ و نرس هدننزو هح ود |
 انعم كلشيا ها ه وانمهنزو لاعتفا (جاوترالا) مسا ویا ځرا و ح ورا لم لا رونل وا قالطا هثبش لو

 :هدندبد رده رور ه دنن رق نانبل لبج هدماش هلیعص كنار ( نیحور)) هنابقاعت یا الت ناخ و اه لاش

 ردن دم ابتک( مار )زد هب رفرب هدنساضف طسا و هل رسک كنار ( هبحایرلا ل ر دراو یرق كنهدعاس

 | ینانبلاتباث ندنندحمربهاشمردزئدح "یفوکلاةدسبعن حایرو نلهابلادببعن حایر و# ردندنیعبات ثراطحا نم حایر |
 نب ةدب رو ردیعما|یدج كن رلترضح هنع هللا ضر میظعا قورافو *ردیردب هلیبقر عور نب حایرو رد رارصاعم ۱
 نی لیععما و ردیدآ تاذرب ندنیمبات و ردندناحصاحایر نم سم * ردیع|یرادج هل رلهسک مان یلسا دهرج و بیضحلا |

 نب روصنم حایروا و حایرانایمومو رایلنا و * یرصبلا حایر رع نیرعو حایر ن دبع و حایرنب ةدمبع و حایر |
 بالا حاد دایزو جیم دنا ولهلاو "یسبعلاو رع نب اوم یدسالاعیرلا نب حایرو رد دی ادبع ۱



 ا
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 |ءانب یلعریدغلا حر لاقب و هتاصا اذا عبارلا بابلانم احور هحارت ؛یثلا جرلاتحار لا ردهنسانعم قفق وط لپ |

 | رول راکز ور ینه كمریک راکز ورو جم رلادج واذا را حار لاقب ردهنسانعمقلو رو ځرلا هتاصا اذالوعفلا |
 مهتباصاوا حرا فا ولخد اذا لوعغلاءانم ىلع موقلا ر لاقب ردهنسانعمقلوا لاله هلفغق وط راک ز ور لوق یعقمرا و |

 | عرلا یف اولخد اذا موقلا حارا لاق ردهنسانعم كم یک هراکز ور دوب هل رسک كنءزمه (فحا رالا ) مهتحاخ
 یب ولطمو قح هنبحاصقحو ةحارلا ف هلخدا !ذادبعلا هللا حارا لا ردهنسانعمقلق هدوسآ و تجار ی هسکر و
 هماشخا یرلهود و لصالا ىلع ح ورا لاق و هیلع هدر اذا هتحنالف یلعنالف حا رالا ردهنسانعمكلا ادا و در

 قفوف بودا نفعت هنسنر و ملا عضب حارللا ىلا اهر اذا لبالا حارا لاقت ردهنسانعم كمر وچ هن راقات وشرق

 قلآقلوص و تام اذا نالف حارا لاق رونلوالامتسا هنسانعمكلوا و انا اذا لا وءالا حارا لا رد هنسانعم |
 ردهنسانعقلواهدوسآو تحار بونلکد هرکصندقدلوا هدنامورف بولیرو و سفت اذا لج را حارا لاق رد هنساتعم

 حارا لاق رد هنسانعم قلو نس هح ار كئیش ر وةحا راذ راصو ءایعالادعب هسفن هيلا تعج را اذا لج رلا حارا لاق
 روند هن وفوق (فحارلا ) لصالا ىلع حورا لاق و ی نالا خر دج و اذادیصلا حارا لا و هعر دج و اذا قلا

 ه رله ود و هراش وق ندا تعج ر هن راقات و هن رلاون بيرق هماشخاو مدیا ةحار ههج و یفام لا رونل وا قالطا هناقو و
 یتقوماشخا یعسقءود هدننز و هلعاف راول واردصم هح ارو رونل وا قالطا هرومغب ناغاب لاو زلادعب و رونل واقالطا
 هنابنوبشوخ نانل واریبعت نکلسف هلیصف كنار (ناحرلاال حار حارت لبالا تحار لا ردهنسانعم كم ود هتغات

 قالطا هدل وو ردهحمار لح هکر وند هنر اقارپب دوخاب هن راج وا دوخاب هنابن نالوا یوبش وخ اقلطم لوق یلعروئید
 رد هنسانعمقز رناح رهدار وا باک یف بصنلاب »هنر ول ناصس+ مهلوق هنمو رونلوا قالطا هتشیعمو قزر وروئلوا |

 لّوا ردصم هدارو ور دتر اشا هنن ر دقت كنلعف لا وسیلوق هقازّتسایا كل وم» ردهدنکبس هقزر لئساو هلا سا |

 | نویاګ ر ورایدل وا بهاذ هنت ردصممسا كنظفل ناصس راضغب هچ رکر دف وطعم ین ردصم ورد وصنم و فصتمریغ
 | ماكتملا ةديبع نب ىلع و + ىلازغلا دجا نب نسحملا دبع و باهولا دبع نب دم ٭ رد ران وب هکر دما رک نیئدحم هت ر

 هنسانعم قازرتسا ناصر و+ةجرلا باع ن ویناح رلا مال سلا دبع نب لغو یلع نب اب رک ز و٭ ممها ربا ن قصاو فنصل ا

 | دنع وهو اقازرتسا و یلاعت هل اهیرنت نود رب ردصلا ىلع اه وبصن هلا رو هللا ناجح“ نولوم رونل وا لامتتسا
 كن هفوکش یراک دید نو رذآ هدیس راف هکر دیعم | هونح هاه (ةناع را ) رداصلا عضاوم هعوضولا ءاعالا نم هب وپیس

 لوقت ردهنسانعم یداشو رورس و هنیسانعم رخ روند ههداب (حارلا) روند هنکلسف مانوطرب و ردیع ون یاب
 هکدتن هنسانعم فکر وند هنسهنآ لا هکرول وا یسنج مجندهحار و یر ورم و یابت را یا بابشل اف یار تر قز
 | نم قنا یلع هتکرت هدرب كج هد مداکب وقار هدلاح یغیدل وا كلام ه هنسنرب یتالف راب رع روند تاحار هدنعچچ

 ردهحار یدرفهدکنوب هلواردبا تابنا قوچیتابن هکرونل وا قالطا هرارب نالوا را ومو زراب حار و رار د ةحارلا [
 با ولا و ېکه حاسر وند هب ولوحو هنسانعم سعرونیدهنیلک هحارو یدنلوارکد هکر دیدرفم كحار هاه (ةحا را ق

 هعازخو عضومرب هدن رق ضرحو رددآ عض ومر هدنع هحارو لّوالاهیطیا هتحاریلع هوطا لوقترونید هنک و

 ناسحا هرخآ مدآیض و عرکرول واردصم هحارو ردف ورعم هحار مو هلغل وا هعق ور هدنآردیدآ عض ومرب هدندالب

 بابلانمةحار حارب ناسحالا یا فورعل!نالف حا رلاقب هنسانعم قفل اشفو شبنج هللا قوش بوتلافص نوکیا
 | تحار لا ردهنسانعمقمت وط كناچ و تسج عی هلبا دب تفخ یشیارب و ةشهیا ةيعراو ةفخ هل هنذخا اذا عبارلا
 ةعاسلایفحارنمو هند برف ام اکف یلوالا ةعاسلا ةع جا ىلا حار نما مالسلا هيلع هلوق هنم و تفخاذااذكل هدب

 | لامعتسا هد هنسانعم كك قلطم حا ور هكر د ح راش » عرمما واهملا تفخدا رلالب راهنلا حا ور در مل ث يدا د ةيناثلا
 اناصحراصاذا ةحار حارب سرفلا حار لاقبر واك نسانعم قفل رغیآ تآ هحارو ردا خد انعم لوا هدارو هلغقا وا ق و

 | قروب رطفت اذا رجلا حار لا ردنرابع ندقلشاب هکعنروکیراقاریب هکر د هنسانعم قمراب قاری جاغا و الغ یا
 | لئان هناسحاوهیطع ندهسکر و هر دجو اذا هحاربو هع رب "یشلا حارلاقب ردهنسانعم قلآیتسهحصار كئیش ربو

 | نددحا را هلیعط كی (حا رمل ا) رکذ یساکر ولکه نسانعم هح ور هحا رو هلاناذا افورعم كنم حار لاقن رد هنسانع#قلوا ||
 هبهداب هدننز و باح (حایرلال رونی د هنغات صوصخ هب هچک كنسهلوقم نوبق و هود رد لعفم یتزو ردناکم مسا

 | لاقي ردهنسانعمقلوب امن و وشن تاب هدناز و لعفت (ح ول رعایا حابرلا و حارلا برش لاقب یک ح ار روند
 | هریغ خر ذخا اذا ءالا ح ورت لاقب ردهنسانعم قلغاب هكتار ندهنسن نال وا هدنب رق وص و لاط اذا تبنلا ج ورت
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 Feral و را یر رادا اذا اب رلا مر رت لاق ردقج هل وا قادل رم هکر دت رابع ندکلناهرا دا هرجا ۱

 [ )۵ قاللطا سن کا ا و ر ول وازع ناج هکر ون هللا هيدا نال وا تابح دام ىمي سفنالا ةايخ هبام
 یلکتلادنع ردذوخ ام ندینآ یانعم حور هکر د جیزنم» رول وا د ثنوم هلبرابتعا سفن ردرک ذم یظفل حورو |
 هَ زراو چ ورع و طوبه بود ردسک یتیارمم هلک مالک یتیارس هندب ود تیز تار کاش یاهو

 رار د زول وا ج هلند وج و كن ندب هکر دن رابع ندنایح لواو ردض ع ح ور یر هنو »را ردبآ جاصحاهلیلنا دد ددرت
 [ یک ك رخو ریپ دنر داکد ری ردد رج رهوجر بم اقهسنن *ر داکد ض عو حج ح ور هکر ار د هيفوص ژک او هفسالفو
 نزا رماما ةیلاع بلاطم ردن رابع ندمد حورمایطالا دنعو ردلکد ید جراخ و لخاد ردنا قلعت هند هلفرصت

 ۹ || و و قالطا هناشلاظع نأأرق جورو * یهتاردط سبب هدنسهلاسر حور كموح رم یطویس اض وصخ

 ا یالطا هایم بتتطح و رد اتش لی رج هلباح وزاا رونل وا قالطا هنیما لیربج و رونل وا قالطا

 یدل وای داور وا قالطا حورخد هتوبنرماو ردکلث وا و كمروف وا ها سفنهک رد هنسانعم
 زوب ناسا یزوب هکر دیم! تالمرپ حورو رونل وا قالطا هنن را و ےکح كنیلاعلا بر ت ترضحو |

 کر دفن رش رب ندب ولع ملام ر صانع و هی هفیطل رپ یتقیقح كح ور هروک هننای هد ر اصب كفل ۇم × رد هدنتر وص

 ذاور وا قلعتم هنمسف ناویح هلیبسح تالاح ت وافت و تاناویح تاج زد و لصتم ه یلفس ملاع هلبا یهلا ددم

 ان هغ طل لوا و رول وا حا ورا لضفا حور نال وا لصتماک | هلغل وا ناویح زا زا نا وفایی متر و

 ۲ اع ون وا و ردهدناکما دج اردا هلیسءزیک ضراوع تیاهن ردیسا روام كنه مشب لوتعروط فوقو هنتقیقح

 یزک سم كنیناسفن و + مد یزکر ع كنیعببطو *رالبلق یزکس عكنبناویح ح ور *ردیناسفنو یعسطو یناویح ردع ونتما
 بط چ ورو رول وا لصا و هلیس هطساو برا وض ق ورع یرکدد نییارمث هباضعا عیجیناویخ ح ورو *ردغامد
 رورول واروشنمهلیسهطسا و باصعا ردق همدق نده یناسفن و رول والصا و هلرسهطسا و هدروا هن دب فارطا

 انار (جورا ) یمتا ردتکر حوسح كنناسفن و ردتردق و توق كنعبطو ردتحارو تایحی هر كندا ويح

 هللا : ورنماوس بنا 9 یلاعتهلوف هنمو رد هنسانعم تجر و رد هنسانعم شیاسآو تحار هليو کس ك واو و یصف
 لوقتر ون د هطاسنا وافص و هکلن رس یکید رر و هدقدنق وط هد وج و راکز ور نسا مالم ون رس و هتجر نم

 عبا را بابلا نماح ور "یشلا ح ور لاقب رد هنسانعم قل وا لوب هلنیتف ( حورا ) اهي درب یا لاعش اح ور
 د فو نکل هلوا بيرق هنب رب یرب رله واو رونل واریبعتقل وا قاشیآ هکق لوا لوب یقلارا ك راقایا ةصاخو
 حوراهمدآ لوا رد هجن زج وب و ردندس اعملوا هکردنود ندقلقاشبآ |

 7 | هنع هللا یضر رع ناک * و ردغصو هکروند

 ءو هدنماکنه ماشخا لوق ىلع هراشوف ناچوا هدنک ار و ېک مدخ و مداخ رول وا عج ندنسهلگ ځار حورو

 دار دوخا نال وایغارضوا میسنداب هلنوکس وا و و یه كنار (یناحو را لرونل واقالطا هراشوق ندیاتعج ر |
 ی ردیف یی رسا رفت نون و فلا رد وسنم هحور هکرونید هماقم شکلدو شوخ نالوا ولشیاسآ و

 ردکعد ولناح هکرد *یش نالوا تایحو حور هدیدنک هلی كن ( "نیاخ ورلا)ل تبطیا "یناع ور ناکم
 لا ناب ویلا حوردسجا روند نامور تنم ها نج و هب هکئالمو رد ودنم

 لب دیکر و داب هدیسراف ردنرابع ند هک ره یاوه هکروند هلب هلپ رسک كنار( جم را ) رولکن وین اح ور یعج

 1 آوا عجو هدننزو بنع رولک رو رولک ایرو هلباب رولکح ایراو هلا وا و رواک حاورا یعجج رار د
 ۱ رویا بت هوا روک لار ید حود لس هکر اد د حراسش » رواک خارا و

 مطم هدحا و مر اتداع ردشل وا درا و هدناماعنا و فئاطل اعج حایرو هدنابوقع و دبادش ادرفم ر هکر دندندعاوف

 با هدحا و ځر هفلاس ما نالوا لاله تلذک نوچغیدل وا لادتعا بجوم یب وبه كن هددعتم حایر بول وا كلهم و

 اعر اهلمجلو احیراهلعجا میلا 3 علا تجاه اذا لوقب مالسلا هیلع ناک ثیددطا هنمو رایدلوا هاب

 ءا رو محالاوه و عملا ظفاب "یرفو ةججرلا هیفرهظ الاف اباه ريثتف جی رلا سرب ىذلا هللا ل یلاعتهلوف
 || قالطا هثیش بیطو شوخ و رونل وا لامعتسا هنب انعم تلود و ترصنو تجرو توف و هبلغ هلیهج و

 قاع ر جار مویلا حا رلاق هنسانعمقلوا واراکز وركب دمک ای نوکر رولوا ردصمعرروهنمانعمهیار رونیدهبوقوقو
 _ قا یراکز ور (حارلا)ردتبثش هدنن اونعاحور حا اوستا نو هدحابضم نکل دوتا اذا عبا رلا بابلانم

 کهن زدشع د حار هللادا و بلق یدبا ځار یلصا كلوب ځرلا ددش یا حار موب لا روند هنوک ولنافوط دندش |

 2 لا بیط یا یر موب لاقت روند هلوک ول راک زور مالمو شوخ هدننزوسیک (ځرلا روندراه هدنسهلک راه



 (حاکر ) ردت رابع ندن ره رخ رسان اب هداسیلک و هدرتسانم هکر وند هنابهر توی حاکرا و یدنلوا رکد هکر دعج |

 ردعض ومر هدننز و باصم ( حاکر ) ردیعما یسرف كنهسیک رب نددعس نب ةبلعثون و رددآ كبلکر هل رسک كنار ۱

 كلبا فّرصتو عَسوت اذا رادلایف مک رت لاقب ردهنسانعم قمروتوا زسهقناضم هدلحمرب هدننز و لعفت ( مکزتلا لا
Eا( را )ثبلتاذا ناکلایف 03 رت لاق ردهنسانعم كلا تماقا و ثبل و فّرضت اذا ةشيعملا ف 1 رت لاقب ردهنسانعم |  

 هل رسک كنار رولک حامر یعجج رار د وکس هدیکرت لصاو هارين هدیسراف روند هغا رزم هکر دف ورعم هلی كنار

 شی وشت و لصف ییانعم وب فل وم» هلتبسانم یربثأت هرکج یک ق ار زم رونا وه قالطا ه هقافورقف رو رولکح ام راو
 | ثلاتلا بابلا نماح ر هح ر لاق ردهنسانعمقمحاس هلقارزم هدننز و حدم (ع زا دقاق ورق یا ځ ر هن لاق ندشلیآ 3

 هدرخ هکرکچ و هسفراذ| سرفلا هحمر لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم قمر وا هی هلیخابا عجفراوط و جراب هنعطاذا 2
 كشعشو هيلجرب یصطا برسض اذا بدن خر لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم كلچ ورک هلیخابا یی زاشاط لق

 ِ حامروهلاق رون دهداتسا ناپ قار نم هدننز و دا دش( حامرلا علاذا قربا ر لاق رونل والامتسا هنسانعم قق اچ ق

 روند هنتعنص قلی ارم هدننز و هباتک( ةحامرلا لردروهشم یعاشرب هدایمن حامرو هعناص ینعب حرلا ذی :

 | یکیاو ردیبسفلعاف مساو و خروذیا خار لجر لاقت رونلوا ریبعت ولقارزمهکر وند هنبحاصقارزم ( خار ) ق
 یراکدندنیک اسلاةعصق وهکف هل سسک ك نیس( عارلا لام! )رونلوا قالطا ارروهزوک !نالوایزوش ونوز وآ

 هلاعمءانن اکا رار د ردیحت ركنآ هکر درا و ید بکو کر هدنکو ا كنور ديما بکو کر هدنفرط ك وا كنهبلاعتروص
 ان وغندل واش و یکوارار د لزعا امس هکر درا و ځد بکو کر هدنساذخو ردلکد ندلزانمون و رایدلیاقالطا خار

 | بونل واط كی یمسق ود راب رع ویدنل وا رک هکر دیعجب كح ر هلبرمتک ك نار (حامرلا )رد ولت رج تیاغب ځا كامو
 | یتبحاص هلسیس تلاح لوا هکانوکر ر د اهحامر لبالا تذخا هسل وا لاغاض تؤول ؤا ولد وكب هقان دوخاب هس روک

 نالفذخا لاق هنم وز ونل وا قالطا هناصع ور ونل وا قالطا هلسانت تل آهدننز ورب ز(عمراژر ول واشعا عنمندصذآ ۱

 كد وق ىلع رد وا ندا لابعتسا اصعادتنا هکر دیس هننک هکح نال دع و او ام ره اصعلا لع اکا یادعس یا عمر

 | ندنکلریپ ردیسب ر كداعدف وندا دوف و ههانپتلاس ر فرط هکر دبس هننک ك دعس ن دث رم د وخاب ردیس هننک غل هج وق
 0 یراقاداهکروئلوا قالطا هع ولر ندنعاونایناشوط برع هدشز ورز ٹالذک € ج” راوذل یدنا ردنا لاعتشا اَضع

 | ردښقل ك ورع ن ةع رن كلام تلذکن وغيدل وا نوزوایراقایا ردسقل كن هزيغم ن ورع( ني رلا وذ )ر ول وانوز وا |

 یس د كرل هسیک مان نطق ندعو یلسلا ساد رم ن دزب و ئدنا رونللوق ید یتسیکیا ت ولآ قار م هنلارههدراکنج
 نوز وا رونق یرات رص هدلح مان ءانهد حام را و یدنل وا رک ذ هکر دیعج كح ر هلرصف كنه زمه ( حام الا رد رابقا

 (برقعلاحامر )ل رونل وا قالطا هنوعاط هل رسک كنار( نما حامر )رونل وا قالطا هن رانغب موق هنر یداز وا

 (جرتاذ) ردعض و مر هدندر وب بالک ون هلیعط كنار( حرة راد )ر ونل وا قالطا هن راهنکیانال واهدنفب رپ وق كى رقع

 رد رابقا تلج ر یکیا ( حام را لالب )و €( حامرلادیبع ردعضومرب هدننز و با رغ ( حام رال ردنبقل كعضوم لو
 اش دنبل ردف راعتم هلکعد هنسالا بعالم هکر دنبقل لرفعج نب كالام ن ماع ند رع نامش( حامزلا بعالم ]

 هلبنا ونع حام را بعالم نوعا هبفاق هدنتب * حاق لا تنعالم هکر دا + ح الفلا ل زدمایخ "ناول * وبشا نعل هدم هت
 | یاةحام ر سوق لاق رونل وا قالطا هاب نیتعو بلص نالبنآ هد قوا هدننزو هزاج ( حامل  ردشطا مظن
 | ندهنسنرب هکردیدآ قارصق را هدنسهلسق ةبض (حام لا تاذ )ردمدآ رب ندنس هلسق لیذه ( خزر تا ) عفدلا ةدندش |

 هلی وکس كنون ویصفكنار (ع را )ی دنا زا زد ا هدم هلا ر وهظ مان هش رب یر هاتف لها هدنفو یکیدلکلب بوک وا
 كشاب هکر وند هب هنس لوش هدن زرط یشوق هجرت كحوک و راودل یا 2 را یذخا لوقت رد هنسانع» كم ود شاب

 هیفسلا ردص روند هنسکو ک كانیک هدننزو هحصذم ( ةر ا ) رول وا یک هج ورا ندغامد لواو رول وا هدنغامد
 قرهروا هجو و لر هدا لیامت هلامش و نیم ندهضرام یربغ د وخاب ندکلتسم هدننزو لعفت ( ملا ) هتسانعم

 ردهنسانعم كمحما قرهروص هجزآ هجزآ یی ورشمو هربغ وا ارکس لیامت اذا لج را مر لاقت ردهنسانعم كع رو
 هنسن ر هدنن زو لیعفت ( محل ردفدا مهدل وا یانعم لب من رتءدننز و لاعتفا (حانت الا لززماذا با تقلا چرت لات

 | ییدوجو یک شوخ سس هلکلک للخ و نه و هن راکیکدوخاب قل وا دو! بولیابدوخ اب كعثود ب وناېق یک نیغبابهرزو
 | ءاتعا وا هيلع یشغاذا لوهحاءان ییعاصن رت هیلع حر لاق رد هنسانعم كم روب لر هدنا ليام هف رط یکیا اب ویماآ وط ۱

 | كیكنجافا دوعو روند هب هننیکءالتیم دوش ٌدضراع نانلوا رکذ هدننزز و مظعم ( عج رلا) لیاقف هماظءیف نهو

 | نغآ بویلا راهظا هکرد هنسانعم كمردنود یزوسرپ هدزغآ هدننز و جرحدن € میل روند هتسالعا و بیطا ۱

 اپ
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 ح ِِ رتنالیکهغابا هلبسانمو رول واهصشرمیتاکت هلفمال وا هدنسیضعب و رار د ن زدمن هدیسراف ردقج هلو ا |
 1 رد هلی تابناقلطم هده راس تاما هر دی دآ تاب رو هنسانعم قرعرونب درت هدننزوریما( جش زالرونلا |

 رد رابعندکلخا یعس هنل وصح كد ادعتسا هض وضخ مما هد هتسکر هکر د هنسانعم كلتا هب رت وكم س! هدنناز ولیعفت

 نحودیقت ه یشاومو باود جش رتو+ + هلله زی و رب یالوهحءان ,یلع تا می متر وهلاقب هنموهاتراذا "یبصلا عشر 0
 4 ی نیز دا رند یتسدر وان كيکو هيلع مابقلان حا اذا لالا متر لاقب رد هنسانعم كلغار اتو تیاعد

 سان بولت وقیروایهدننز و لعفت مش لاو هدلوهعاس ودنلانم هسحاذااهدلو ةنبظلا تح ةر لاقت رد هثسانعم |

 هکمروب یسان مر خن سنا مش و هما عمیشلا ىلع یوفاذا ليضفلا مقرتلاقب رد هتسانعمقاشاب هکع رو |

 نر 3 ز وب افاطمو رون 5ه یروانایلشا هکعروب هلبسانآ بولت وق هرز واروک دت هجو( حشا ال ریردشلآ هل |
 اور یجیهوا لانعاماد بودا حش روض ندید ەكزۆنلۆا قالطاهغاطلوشو روند هما وهاوتارمشح | ۱

 اعم ةاشلا لع خاورو روند هن سيدنرتص وض ندنا نالیس بوارټص یکرت ندنراقلا را راجا صعب
 و مجر ی رالاژ روند هن هدناز هدرخ هدرخ راه نزط لیکن نالاوا هدنراج وا یر هم كنعسق نویق|

 رش الا ) یک ذا یا اداوف حش را وه لا رونل وا قالطا همدا یعاصتنطفو اک دو نهذ تالش ۱

 و وعرف لوطب نا نورظتلپ یا لقبلا نوش رسو لاش ردهنسانعم قلوا رظتتم هنسمازوآ بونا و |
 ۱ او رکی هنتر یا ملا نوهشزتسپ لاقبردهنمانعمتالسا بودیادیقت نوما كم یتشهلوقم قالغوا و |

 مس هل كنبش ( حشزتسلا) عفتراو الع اذا ىلا حشرتسا لاقي ردهنسانعم قلوب ان ووشن بونلبو ّ
 ا نکو زانن ا28 اخر لار( عنصر )زود هر ثابت جانب قالخ او یوق |

 دو re زالا )اردد وجحمرربغزولل وا زیبعت ر اط ینا هدنآ هکر د هنسانعمقل وا قیصیینام كرلقانیقو |

 كد جو سج هلینوکس كن هڅه داضو ین كنار ( محض زا  رونید ءاعصر هدننن وم روند هککرا نالوا هرزوا |
 1۰2 ۱۳ ساهس و یر اییطط مهر ناتو وداع gaa رھ |

 4 ۳ 2۳ ردعما ندنآ هلیض كنار ( حد را) حطزف هر لاق ردعواطمندن آهدننز و لعفت ( مرا ) ّ
 یوئلاو هدارو كفل وم * ردهنسانعم حوضه ج دوب هدنز و ریما (عیصرا) هنسانعم حوض فروند ۱
 2 رو 3 دکان قحخدرق مالوش كد رکج و شاط هدننز و حاتفم ( حاضرلا و زدربسفت فطع یلوق
 رذب E تسودازوم هرلکد رک ناتا زد هدن رافدر وا نوا قمزیف هدنزو حدلایوه |

 دم ۱ وو رکو حک هاف( مشرالا )ر ذنع اذا اذکنم ح ھت زا لا رد هتسانعم |

 NET حلا هلوا شع ك بولی روبق یرغوط هن راقالوق و بول وا قجآ یلارا كن ۋون |
 لوا ولشود والود بودا جاما ناسح هلا زکبرب رب ییعب نا و ءاقر اب هب هسک ندالهأت کرد هنشانعم | ۱

 هزه هلدبیس ج رحم برق یدااف ر یلصا كنس هک مث رونیبلا و ءافرلاب هل لاقاذا احق رت هغر لاقت زدت ةرابعندکلااعد |
 عال انتج ةيلهاحا ةمبلت نم و ح راشلالاق * رد هنسانعم ت راحت و بسک هلرصف كنار (ذحاق را یدل وا لدبم |
دهنسانعم كلا راکو بسک بو <> كما هدنزو لعفت € لا ةحاقرال تان

 : اذا هلابمل مقرت لاقب ر

 حتر لاقب رد هنسانعم كلتا ماقا و مابق هنحالصا و تیاعر بول وا هنوز وا تم هدنتزو لعنت( قلا )

 لاق روند همدا ندهزوکب ور وکی بن اک هلت امر و دیقتیلام هدننزو یجابص ( "یاقرلا) هیلع ماق و هاذا

 ك o E AIDE را ەۇ ازا یا لام جاقر

 لوف یلع قم ردنابط وکر یتععهیلط مک زا لاقن رد هنسانعم کک ر هلن رنک ك نهر ( خاکر الا هیلعدنتسا و دقعاادا
 و کوس دو هدننزو لاعتفا (حاکتزالا ٥ ًاطاوا هدنسا یا هیلا ةك را لاق ردهتسانعم قمردنغص

 ۱ د هتان عم کلان وکزو لیم هت هنسنر هدننزو دوعق (حوکر ا) دنتساو هیلع دعا ادا ہیلع کت زا لاق رک هام
 كغاط : اض كنا مکر ال بان ایل کر لقب دهان ابا و وجبر و کر اذآاح وکر بلک ر لاق

 نوب یک ۳و رو رس را رام ور حرا وزولک حوکریلججرونیدهن ب هیجان و

 ces ا یا سس نفح لاق روند هب هساکش لوط قضعص در دب رتهدننز و هبکترم

 ۱ خات یا حاکم لح ر و ج سس لاقب هل وا اچ اف بوباقوریکهدن دف را كند ود وكت | 7 هکروندمزع و یال یش دنن ) |

 3 دّیظم ماد ( حاکرالا وند هضوا نالوا عمو باغ هدنزو ارج کا لاو سرق رقم



 ةعسیا ةحدرهنع تال لاق روند هنتلاح قالو و روند هب هچراپ نالیردشفوص ندهرکص لوق لعرارکچنوجما

 تطقعس اذا ثلاثلا بابل انماحازر واح وزر ةقانلا تحزر لا رد هنسانعمقل و اهدنام و رف و نوغ روطندقلن وب زكي :

 | هح روند هنالبب هلبصف كنهددشمیاح و كنار (ذح را ردف ورعم ناحرح ر موي هلغل وا یراهعق ورب هدنآ كی ون ۱
 كصوصخ یکی دلیادصق هسک ر هدنن ز و هزاز( هح رح رلا یدنل وا ماغدا و بلق 4 احءاب یدبا هیح ر یلص ا كن وب هنسانعم |

 ملاذا لج رلا حرحرلاش ردهنسانعمقعوط ولهحاسم كر هيم ود هن رز وا یکی کرک بویمردشا راكب ینتباهنو رعق |
 اذا مالکلاپ حرحر لاق رد هنسانعم كلعوس هلضیرعت و هانک ب ویلا حاضیا و حرصت یعالکر و هدن ریامرعق غلاب
 حرح ر لاق رونل وا ریبعت قموقهدزجآ هکر د هنسانعم كلاس ب ویغط و ب ویچ ا هد زنق هسک رب یهشرب ونو و ض ع |
 قمردشفوص ید هقشرب دنس هسک كنم رارداچ یسهش اط نیشن مشح هدننز وح دم (حدرلا) هود ساذا نالف نع نالف ۱

 ةقش لخدا اذا ثلاثلا بابلا نم احد ر تيبلا حدر لاقب رد هنسانعم قلق فثاكتم هلغماویص قچلاب هن رز وا لوق ىلع
 | قلوا تنم و تبا و فرفخ عج و یا حدر هذخالاقب رونید هفیفخ عج و حدرو نیطلا هيلع فثاکو ا هرخ ومیف

 تحدرو دل ولا نم تزک ایا تحدسهلوق تحدر و تحدس هباوجیف لاقیف هن الف تعنصام لا هنم و رد هنسانعم
 تلذک هنسانعم یدل وا لثان هنمارم و تجاحرارب د حدرو لجرلا حدسكاذک اهج وز دنع ینعب تنکم و تتیثیآ |
 نانیمطا و تابثیسهلج كران وب هدر كجه دیدل و تمرح وردف وعقو هدندنعیب وز رلر د تحدرو ةأرملا تحدس

 (هحدرلا ) هحدرییعع تیبلاحد را لا ردف دا رم هدل وا یانعم ها ح د ر هل رک ك نه زمه (حادرالا )ر دندنسانعم

 كلیاهنزخ و رالیکدوخابنوجا م رح ر ون د هه زس یرلکد کچ هنس هسک | ی رارداچ كنس هف اط رچ وکه دنن ز وهعرج

 هرارجرکشل و روند هغانچ كوي و روند هنوناخ نال والیقن ورم یراقانیق و یسیرغص هدننزو باح (جادراا )|
 روند هجاغا ول وا طسبنمو عساو یرقادب یرللاد وهلوارغآو هتسهآ یربتکرح وریسندنماحد زا وتژکهکر و د

 روند هچ وق یلقرب وق یربا وهلوا شغل رغآ هلْفعصاب لوي هکرون د هه ود كکرارغآ کوب و یک یرانچ یوکناتسا
 هنع هللا یط ر لع لوق هنمو هلنیتعص ر ولک در یچج روند هب هتف نال وا لیقث ورحظع و روند هر قالو و قلزوجا و

 ( ی درا ههطع ةلبقت هنفول واطتمار وما یا دیدشتل اوعضلاباح در ی وری و اح در ةلح اتار وما مکشار و نم نا 9 |

 رد هنسانعم قالو رد یی ردصمهدننز و لګ رم( حدن ر لا )یرقلا لا یا چ در وه لاقت رون د هنلاشیوکه دز وید رک |
 هب یتلم وکی راق دای هد رلا رعص نوچ ا یدیصنالتصهدن ز و هب اه” (فحاد را ]ل ةعس یا ح دن رم وهج د ر هنع ال لاق

  (ناحدرر)هدنز و ریب ز( ځد ر )الب وطانمز یا رهدلا نماج د ر ماقا لاقي رد هنانعمد دم نام ز هلنیتص(جد را )رو د

 د وخايندقلنغ رو هودهدننز و باح" (حازرلا )و هدنز و دوعق هلبا هک یا ز (ح وزرلا ) ردندیماسا هدننز وناج رف

 ه هج ز اذا ع رلابات الف ح زر لاق رد هنسانعم قاس هل رومد بید كغا رزمهدننز وح دم € حزرلا ر الازه وا ءایعا

 ( یزرلا و اهتلزه ادا ةفانلا تحت زر لوقت ردهنسانعم كللانوکش ود بودلن و ز یه ودهدن ز و لیعفت( جشزرتلا

 نوکشودندقلن وز هدننز ورکس(ج 7 رلا) وهدنز ومیباصم( ځزا رل ال وهدننز ویراصن یخ از را وهدننز ویضرم

 توصاقلطم هل رسک ك ی٣( عزرا )لا زهلا نمهطقاسیاح زر و زا مو چ ازر و جز ر لبا لاقى روند راهودنالوا
 یداز وانوز وا یتعیدیعب عطقمهدننز و دعقم(ح زرلا) ردشل عا طلغ هلک ناب هلا توصل اد دش یرهوج + رد هنسانعم

 رم( حزرلا ل رون ده هنئمطم ضرا ور ول وا هدنامورفو نو زردق هجا وا لا و اک ا٥ ود هکر وند هل زن و دصقم
 نبا هدننز و باص“( حاز رال رار ردلاق ند رب ین: راق وبچ هعص | هلکن آ هکر ون د هج اغا نانل وا ریبعت رهو قل هما هدننزو

 (جزا ر ]لرد هبض ن مارح نب هعی رنا هډننز و باتک ( حاز ر )ید ایر دب كن هل بق ر ن دب ع هکر دیه ب هک نا یدع
 (م را )ردیلهاحح زارن لع نبدجاو ردن دندن دح حج زارن مصاع و رد رد هل بقرب بعشنم ندنس هلږبق نالوخ

 م لقادا عبا را بابلا نماه*ر لجرلا محم رلاقب زد هنسانعم قل وا قی ریص و زآ كى ی راتا رپ وا و 2ل فانی هلنیتصف
 كنم“ دروفو روند هب یشکنال وازآكيینا كنب رالي وا و كنبرب قاروت واهدنزورجا ( حر الا ) هذخفو هز
 نیک ر چ ءار وردین غم كح مرا هدننز و ءارج (ءاح را )ر وذل وا ق الطا حرا ندنفیدل وا فیفخ و لیلق یتا یرایرفص ]

 ةا رمالاقب بکر جو ءآ رج رولک مچ ریعجب هلیبسح قوا هربتعم ت روع ویچ برعلادنع رونل وا قالطا هتروع |
 ٹلاثلا بابلا نماصشر دس | حشر لاقب رد هنسانعم كمل رت هليا وکس كن هم نیش ویصف كنا ر( حش را )حبق یا ءار

 هنس هج زاو رشا وزفقاذا یبظل حر لاق رد هنسانعمقمانب وا بون ار هت وا یرب ندنت راطش و قوش وها وقص اذا

 ( عش ر لا ) هطعب یا "شب هل حش ر مل لاق ر د دعتم هلیف رح ءاب وذوخ ام ندل وا یانعم هکر ونل وا لامعتسا هنسانغم كام ر و

 | یم هک یتاکت هکر ون د هب هج نانلواریبعت ثال رت یراق دوق هنتلآ یتاکت ود نوستیچ رت هب یتلکت هاه( هخش ر ملا و هدننزوربنم |



j-ر ۱ ۳  
 3 را لاقبردهنسانعس كلما و EEN (عابرالا 3 ردیدآ شوق عورب و روند

 لجرلا جی را لاقب ردهنسانعم قغاص هدنتفو راه فصن جدر و نکر ا ی هقا و نالصفلا هنافیضل عذاذا نالف

 دغ رددآ هعلق ر هدنسهکلوا سلدناو رد دا تعاج رب هدننز و باح (حابر)لراهنلا فصن و ةودغ اهلحاذا ةقانلا

 ۱ ساجر هدننزو یابص ( "یاب را ردندار وا یوا ی نا دمو هبقفلا براشلا نم مساق و یوفللا دعس ن

 یە فلخ ضع یاب ود رولیغاص ندنآ روفاک هکر دروناح كچ وکر ب حابر هدحاعص یره وج «رددآ روفاک
 روفاک ارز ردطاغ دل وا هلغغل وار رګ هدلب هنر هب ود بونل واحالصا یرروعس جاعص ضعب و رددساف طلغ |

 قره ادرمشخ بولپ راچ هنر یرب بوپوق ندنزب هدقدنلاخ را رمجش ردا نتوکت هدنفوج هلرصث هکر دیفعص كرش ر |
 ۱ ار ارول و مق چاقرب روفاک هکر دم وسره همر وب هدنادرفم هکر د جزنم * رونل وا جا رسا بولچاص هرمشط

 HE دالب رول وا هيبش هب یکطصم و لئام هرج وقآ هکر دیس جابر ییمالعا رردیومو یروصف و
 ( الا ) رلیدلیا قالطا جابر هلتبسن اک | هلغفل و هدننامز هاشداب مان حاب ر ادا ردیف *لرصرپ تبات

 لال هلمف درفل یا حابرلا ذخا اذالجرلا مر لاق رد هنسانعم للبسبن وهم هدنسهناخ هسکرب هدنزو ۱

 ع نب چا ر ردندیماسا هدن زوربب ز (مت ؛رالربصاذا لجرلام رت لاقب ردهتسانعمقل واریت هدنزو |
 >رلا) وهدننز و دوعق (حوجرر لا ردندنداحا ةا ورو ردقوبیمانمهییعی رددرف یردلنا یناعصلادیعس

 كليا لیم هب یغاشا ب واکس هلغل وا هدایزنندنرکیدفرط نوزوم نالوا هدنزوک ر كنو زارت هدنزو
 ز2( جاخرالا)لاماذاناثلا ول والا و ثلاثلا بابلا نماناحج ر واح وجر نا بلا مچ ر لاقب رونلواریبعت قنآ

 ۳ تا هن ر ی هنسن ر ثللذک قتراو غآ ندنا بم ه یتشم هدنز و لیعفت ( ج7ر لاو هل رسک
 لوپ یسیرفص هدننز و باح (جاج الو (ےجا رواج ارهاطعا اداهلتر ونال مرا لاقب رد هنسانعم

 عق كوم (ةحوج را هلی رواکم ج ر یعجب كحاحر و ءآزحیا حاحرو مار ةأرما لاش رونل وا قالطا |
 اروند هفصلاص هدننزز و همام (فحاحرا )و هدنز و هنامتر (ةحاحت نا )و دژ ودکو ضا (تحوجرالا) وا

 ءفرحماپ و رد هنسانعممغآ ب ود | لیم هف رط رپ هلکلکرغآ هنښف رپ هدننززو ل عفت ( حت 20۱ ار ونلاص بوروق

 لاق ردهنسانعم قفلاص و كلک بودیکه توا یر یکقصلاص و تلاماذا مالغلاب هح وج رالاتحج رت رول وا
 اذا رعبا چرت لاق رونل و لامعتسا هنسانعمقغلاغ را بونلاص هتوایرب نکر غروب هودو بذ نا *یشلا

 راف ةحوج رالا مالفلاب تحج رت لاقت ردهنسانعم قا هفرطرب د و هدنن زولاعتفا (حاح رالا) هلاکت رف |

 :ل وی یسیرغصو هناکتریف "ها اداریعبلا مت رالاقب ردهنسانع«قفلاغرا هت وا یر نکرلاغروب هود و لام
 هم (ذسجارلا) هنسانعم تبذذت راز د اهفداو ر تسجم را هسلکب ودیک هن وار یسیرغص نکر زو
 ۱ .ددبلاغم باب و و نوسا وا یونعم رکو قبقح رک رد هنسانعم قعثتراط وب د رولکغآ زیغنف
 ج ج7 اراو ردیعج كنهحوح را هدنزوفیجارا (جارالا) هنمنزرا تنکۍ ا هتک رف هنسحج ار لوقت

 نکراغروب كلرءود و نوچغیدللاص یبک هحوجرا بوروب یرلناویحو یراهسک ندیک هدنآ رونل وا قالطا
 وا ج7 اراتاذ ردیعجب كحاحرم حج ارلا) رد هح وج را یدرفم روند هنتلاح یراغ افرا بونللاص هتوا
 ر لا رونل وا قالطا هرامدآ یبحاص تنازرو لح و جارا تاذ یا حججا رم لبا لاق روند هرادود

 جرا)ربتاوم یا ارم لخت لاق رونل واقالطا دن راجافاامرخ نال وا قوچ كب یسهویم و ءال یا حج ارم
 دوخاب هلا دیر ردیعجب كحجار هدلاح ره ردط وبضم هدنزو مکر هد هس ضعبو هلئوکس كيج و یعضكنار
 ندنراماحد زاو تک و او ادرت ةۇلم یا مچ ر نافج لاقب رونل وا قالطا هراهساک نال وا واطبط هللا تا

 2 :a رارج یا حد بئاتک لاق رول وا قالطا هرارکسع نال وا هتسهآ و لیقث یراریس و تکرح
 راقنرط كنسهلوقم رطاق و تآ هلرصت كلل یانو كنار (محرا) ردندنلاح ر ءاعسا ( ار )و هدننز و دعقم
 ردیسل وا ضبقتمو كچ وک هک غل راطو ردقل وانا وای هکیمهدایزكی ردنددماحم هکر وند هغل واتعس و هجرادقمرب

 هب یشک الا زود یرنابءدنزو منصا ( "حرالا) روند هزل هساک ناوایو لو هلنیتعص مع ج زا ردندیناعم |

 REE نالوا هحناوبایو یصب یراق هنق و هیمدقل صجخا الا یا حرا لج ر لاق وا لرک روند

 همناوف ےن اذاسرفلا حرحرتلاق رد هنسانع,قعشزآ نوجا كلما ل بتی مقرا وط هدننزز و لزازت (حرحرلالروشد |
 :رح ر*یشلاف روند هنسن نالواناوناب ولو هلیصف كرار (ناحرحراال و (حارحرا) و (حرحرا لوسل | ۱
 ردیدآ كغاط ر بيرق هل مان ظاکع ناحرحرو ردذوخآمندنو حارح ر شيع طسبتمعسا ویا ناحرحر و حارحرو ۱



 O AES مرو هلتعرس یراتا قبص قیص یراعدآ تز وارو (ةحذحنلا) هقد اذا لفلفلا |
 | هتفساذا بارلا رات تذحذ لاقب ردهنسانعم قمر واص بود زوت یعاریط لی و ةع ریس عمه هوطخ براق ادا لچرثا | /

 هنالوا تیلوج ر ی و نینع لوق ىلع هل وا ردبا لازتا ج الیالالبق هکر وند همدآ كشوک یلبهدننزو بکو کحذوذلا) |
 E زوران ز (حارذلا) روندهرودو لوپ یراق هدننز و ثاحصح (حاذحذلا ]و هدننز و دهده (حذحذلا روند | ۱

 هدننزو زوبص 6م ورذل اومدن دوب( رنا ویچ زوو علل "دف (ح ورذلاوو |
 ۱ هل كنون و لاذ (حونرذل او هدننز و هسینک( ةع رذلا و هدننز ورق( ج رذلا) و هدننزو بارغ (حارذلا )و 1

 كنهناث یاروهدنزو لعلعف هلی كرلارو هلیع كرلار و كالاذ (حرحرذلا )و هدننزو حونرذ (حوحرذلالو
iزودق هدیکرت ردندموعم و ردا ن ربط یک بابذ ردرا و یراهطقن هایسهایس هکر دیعما كجوب یزمرقرب ردنا هی  

 | ن یان نو نانی را و ا ی ۳۰۳

 | رد هنسانعمقمر واصبووط هل ی همسر و هيف حا ارذلا لعجاذا ثلاثلا بابلا نماح رذماعطلا حر ذ لافن زد نوه

 | حد لاق رد هنسانعم قمتاق یکج و ز ودق هماعط یدو هدنن زو لیعفت (رذتلا ) هارذاذا ځرلاف "یشلاح رذ لاق 7
 |ةوادالاح زذ لاقي ردهنسانعمقماوص هلا ر وماچ نو | قل وا بیط بودیک ی س هحارینودوط یکی وح رذ نعم ماعطلا

 هدام ارددکؤم یتضفل رجا ردکمد یزمرف كب هدنښزو یرزو ("یعرذلا لاهتصا و بیطتل نیظلاب اهالطاذآ
 | یدرفم هنسانعم باضه رونبدهرغاطقچلاهدننزوریمآ(عجرذلا )ن اوجنرا یا یصرذرچالاش رددوخ ام ند روک ذم |
 | رددآتعاج رب وردم یردب كتعاجرپ و ردرلب وسنماک | تایحرذ, ۳ ۳

 ۱ رزداذاحار 8 هه ود ندارد دارج شرا هدنز وح رف(حرذلا) ردیدآ ت دحر ندنسەلىبقريچەدنز وزب ز € ر

 ۱ ردنبقل كن ر ندنع ك ولم نانل واریبعت ءاوذا (جرارذ وذ) ردیعسا یردب هلرعاشمان یوکسا ی هدنزورفز(حرش

 لا رونلوا ی الطا هلاب وهدوس نالوا بلاغ یوص هدنن زو یظعم(ح ر ذم ا ر دمبقل ك نهد رکس سنهعتم رب ندنس هلبقرم 3

 (جرذا ) عایض یا حارذ نل لاقب رون د هدوس شاتاقوض هدن زو باح (حارذلا]) ءال ا هیلع بلغ یا ج ا ا
 PE | طلغ ران درد هلح رم جوا یزانیبامردهدلب رب هدننایهبضق مان ابرجا دنس هکلوا ماشرد هلیعض كنار هکەدننزو سلفا او

 كلغ دانسا وورع هج و مرج رب لصا یه هسکرب هدنن زو لعفت هلفاق (متذنللیدنا وا ناب هدنسهدام برچ هک
 (دحافذلا) هيد لاپ زغم یا قلم دم یاس شال مذتم نالف لا و بالا هبلع جو مرحناذا هل شدت لا ید

 (جالذلا )رون ده هسکنال وا ردبا دانسا تیانج و مرج یکیدلشیا ب ودنا افا هسانام اد هلدیدشت كفاقو ىع ثلاذ

Eجاد لاق رد نسا مه كو روبه یی هی وک ویو اان( وفلا)روندمدوسشلنوم  

 | اهوجحم و منغلا جاذلاقب رد هنسانعم كمردکر ب یی یشاومو ب اود یمهلوتمیک و نوي ةوافنع راساذاحوذ حوذلجراا

 یهنسر و اهددباذااح وذت هبا ح وذ لا رد هنشانعم ق اط یسیروس هودهدنن ز و لیعفت ا( (عوذتلا) اهمجاذا ِ

 | روناد ه هسک نروس را وط هللدشو فنع هد زوران (حوذلا) هقرفاذا هلام ح وذ لاق رد هنسانعم كلا قي رفت 2

 هت راحت فرجاتلا ع. ر لاقب رد هنسانعم كا هدنافهدن راج هلن وکس كاناب و یرسسک ك نار ( ع. را )چچ دا رالصف ل |

 الثم روند 4 هدناف سفن ردراعما هدننزو باصمحابرو هلنیتصف م روم رو فشنسا اذا عبارلا بابلانم ار

 هنسل ار وس ENT نانل وا بلجن وجا تراحت و عب هل زتحف خرو رونداکآ ةسايا عافتنا مه ردش) :ندتافف

 هنسانعم راغصنالصف رون د هن راکشوک ك نسور وا هود و هنسانعم مصر وند هنغاب جا ور ونل وا ریبعتبلج هکر وند 3
 لج هلرسک كنار ردحایر یعچج هنسانعم لیصف روند هنکشوک هود قلطم رددرفم لوق لع زدعا و یدرف

 دانسا ندنلسق مانلیلو و اف حب رب یا ةحار ةراحت لا رول وا فص و هن راحت ولهناف (ةعارلا)) یک لاججو
 ردهتتسانعم كع و هدناف هلضف ندهنامربم ییعب نداهم یغیدنلآ هعاتمر هدننزو هلعافم ( ةحصارلا إل رد زا |

 هنادتسا هرز وا یرلکذلیا ملعت كناهتف وب د یعرش زود هکرد د ح راش × اڪ ر هّتیطعا یا هتعلس یلع هتحار لوقت

 نوجاصیلخندابر یهدایزل واهکردکلتا ادا هلا همیعخ رادقمرب هلیساض ر یدقن یفیدلآ ۲ هسک ندنا ضارفتساو و

 ۱ کص بول وا عوربشم نید یسهلج و مص هدقن هرز وا قا وا یماهع و اشا ند دقن بحاص یعاتمر ولتیف ردق) و ۱

 اپ لماعتبود اررقنتروص و و ردا اطعا هنل وا حا ص دل وا بود ا هبه هب هسک رب د نوید یعاتم لوا

 ۳ 9 یا نانلو مدق هدلماعت ردهدنس هل زنم عاججا سان لماعت دیک هل وا هلل و هکردب رق هب هنس كب |

 هود هدرخ وریغص وروند هوم هتاکرا وږ وند هغالغوا هدننز ونامرهلبد دشت (مابرا) یتا دره ۲

 .خالغو ورونید هنکش وک-ودهدنز و درم ( عا دی امرخعون هلخاضا ی ا + ۰

  ۳الو. 5 ۳
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 لاد (حودلا) رولکح ودیسنج عج هنسانعم ههظع "هرصث روند هجاغا ول وا هدننزو هزج (ذحودلا روند
 هنطب مظعاا اج ود ح ود هنطب حاد لاقب رد هنسانعم ققراص یغاشا بو وب یراقكناسنا هلباوکس كوا وو یف

 بو وی هدننز و هار (ثحادلا) تبظع اذا ةرصشا تحاد لاقب ردهنسانعم قفل ول وا بو وب جاغا و لسرتسا و

 ردهنسانعم ققراص یغاشا بو وی نرافیجدوب هدننزو لاعفن | (حایدنالاا) روند هب هرصش نالوا ءرزوا قفل ول وا

 . | «ناحدلا ) هقرفاذا هلام نالفح ود لاق ردهنسانعم ققغاط هدننز و لیعفت 6 ودنلا )و حاد یعع هنطب حا دنالاقب

 | (حابنلا) وهلی وکسكناب و یصق نالاذ( عمل ) مچ[ هما لاذلا ل صف ]هس یکد ا رج روند هب هکر کچ هدننز وناګ ر

 1 ردو یعوضوم یانعم لصا هقشاذا ثلاثلا بابلانم احابذ و اعذ *یشلا ع ذ لاقب رد هنسانعم قمدای هلبصف كلاذ

 . [ اهرحاذاةاشلا مذلاق ردهنسانعم قلزغو وهقتف اذا هصذلاقب رونل وا لامعتسا هنسانعمقم ر آب ورایی هنسذرب و

 . 1 قفراص بوت یرغوط هنبزاغوب هدننلآ یککا نامه بوبغ هدننلآ كنغادود تل او هدن راهنج یلاقص كنهنکرب و

 هب هک وا ردشل وا نایامنو تبان هدنزافوب یک ذ راد وخاب یک اجت هیط هک اب وکر ارب دان الف ملا تحصذ هر ول وا
 د هبل یریعصام ردقلعتم هنانعموب یلوقاه ح وذم وهف هدا رو كفل وم * رونل واریبعت والاقص ندنغاص روق

 هنسانع»كلد ب وراب یتسهلوقمپوک و هقنخاذا هصذلاق رونل وا لامهتسا هنسانعم قوب حذو
 وج راشلا لاق * یک نوبققلناب رق روند هناویح قج هل زاغوب هل رسک ك لاذ ( علا ]ل هلزب اذا دلا

 م رد دا راتنم عونربهدننز و بنع (حذلا) و هدننز ود رص (عدلا) میام وه و هک میظع عد هاندفو

 وهدننز وریما(ج:ذلا )رد دآ تاب هقشب رو هنسانعمیرب رزجرون د هنج واه ناب هدننز ودرصمذوردیع ون
 هدف رش و ردشملوا بجوم ینلاخداءاه هدشاؤم تیما باغ و ردل وعفم نعم لیعف رد هنسانعم ح وذم ناویح

 بت یلع لیععما بد ور ونل واریبعت نا ويح زواکه غاجم هکر ونبد هلا وبح نال وا یتیحالص هکل ا نابرق هدنماربب نابرق و

 ىر و ةيلاراشم یرب هدنیدح چ نیحه؛ذلا نا انا 9۶ ردمولعم یراهصق ردن رابقل كنم راترضح مالسلا هیلع و

 ۱ هلغمال وا یروک ذدال وا كبلظملادبع رد رابانج بلطلادبعنب هللادبع یراردب كمرک | لوسر ترضح
 ادبع یسیحن وا بول والئان هب هب ولطدال وا هدعب یدیشلنا دهعورذن هرز وا كل نابرق ییز هدقدل وا غلاب
 هود هد هعفد ین وا ب ودا هعرق هلا هود روا هلن الد ءالقع ضمب هدکدلیادارم جدهلتهج كاناافو هم ردنا

 ٤ (حابذالا ) یدنل وا قالطا محبذ ید اکا هلا هسب الموب یدلیانابرقءودز و هلیق رطادف هکتار وهظهرزوا 0

 ماغدا و تاق هلاذ لاعتفاءت ردندن اب لاعتفا و و ردهنسانعم كمن دنا نویف قلنابرق هلرسمک كنهددشملاذ و

 موقلا یادت لاق ردهنسانعم كلعاحذ ینیرب یرب سان هدننزو لعافت ( جاذتلا  اهبذ ذخنا اذا لجرا دا لا
 وش نالوا هدرب و رونل وا ریبعت هرانق هنسانعم هاکلجس ردناکم مسا هدننزو لتقم ( لا  اضعب مهضعب حد اذا ۱

 روند هغاګ قج هیلزاغو هدننز و ربنم ( عذلا) رولکع اذم یعج هل وا یرادقمشراقرب هکرونل وا قالطا هغیراب ۱
 ] ی

 E یمن ۱ ک ۰ با 0 ِ 8 ز ۳ بم س ۳ ۱

 مدننز راق هدنو وررپ واكب هکر ون دهرا رابنال وا ضراع هدنرارون ما كن راقم قایا هدنز ونامتر (حایذلا)
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 )2ا 1 رک د یساک رول وا تداحهدزاغو هکر دیعسا عجور و ردبدآ تابنرب ولتیعهدننزو بارض (جابذلا) ردتفل

 یراصت و رول وا هدنرادناعم یراصف هکهرلهروصتم و هرابارح حاذمو ردناکم مس هکر دیعجب كح ذم هلع كم
 , كنءود ( حالا ) زدمالسالا لبق قالطاو و نوح رقدل وا ترف لاحم رونل وا قالطا هن ول هناضماتک |

 هکرونل وا قالصاهزلیوت وهرللبف لوشو ردیهسا یغلغادرب دوخابغادرب رولیصاب هرز وا یزاغوب ندنفلبصپ ۱
 نیم رند رغ لزانم هکر دبکو کار یکیاهدکللف ( ع اذلا دعس )رول وا تبان هدنغلارا ثالحم قج هنلو ام ذ ندم واح |

 ناص ذال ردیف رم هدنلکش رداع ذ ین ابو کہ کر دراو بکو کک چ وکر هدنزاغوب هکایوک كن رب و یرادقم عارذرب
 دس و عید (عیذتا) ردیعتا یدج كاورع نب دیبع ندا او رددآ تعاچرب و ردهدلب رب هدنم هدننز وناڅګ ۱

 لع هنا ثیدخا هنمو ح راشلا لاق * ردهنسانع كک ا هب یغاشا كب یشاب هدننئیه ع وکر هکر دیفدارع و

 ) و هدننز و هزمه هلی كلاذ (فحصذلا) رک ذاک ةلمعما لادلاب روهشلاو  ةولصلاف محاذتلا نع یهن ۱

 | هکهدننزو بارغ (حابذلا) و هدننزو باتک «حابذلا) و هدنن ز و هرسک هلیرسک ثك لاذ ( ةحذلا ) و هدننزو هبنع ح
 ]| منک هدزاغو هکردناق یسهدام هلیسهض رام بابسا ضعب لوق ىلع ردیدآعج ور رول وا ثداح هدزاغو ردرارکتون
 . [ كناحو یصق تلاد( جذلا لرد رلکدد یلکق انخندنعا ونا قانخوب و ردنا لاله او قنخ یلیلع بوشیش زاغ وب هلغل وا
 ةر رد هنسانعم كلیا عاججو فک اپ هبرضاذا لو الا بابلا نماح دان الف ح ذلاقت رد هنسانعمقمروا هلیسایا لا هد دشت



 هرز وا یسامق بوقاف ی هکر واهماج یا اهسگناذا ةْأرلا حد لاق رد هنسانع تا عاجچ واست داذا ل والا بابلا نم | امت دض ضرالا ول a یک ۳ پهن ر هل ددشن كناحو یصفكلاد ( حدلا) |
 لوا یعبرار داحاح د هد رب نه داهعماهع د ربع هکر دن داناو ومافف ق هعداذ ان الف حد لا رد ەنسانعم قەتل ەرب | ۱

 | قل وااهعم اهعد یلضا رب حراش × لیق تغارفو ارت هلیسایشاو لا وما نالوا یسهدهعرد و یدوجوم یوتاخا ۱

 (جاحدنالا ) روا وا شخ وا بلق هاح یخ دءاه نوجا تسناحم و رونل وا باق هب احنیع هد 4 دعس تل دلت جد |

 لا( فحبادح دل لو (حادحدلا )مسقااذا ى ثلا ح دن الاه رد هنسانعهقل الو بوتان وای هنسن زر هدنتزو لاعغنا ۱

 (حدودلا) و هلیس هی ریغصت (ذحدیحدلا ) و هلیعص ثالاد (حداحدل۱ و هدننزو دف دف ( حدحدلا ) و هلی ۱

 | یر هدنز و روبص (حوحدلا) روندهیثک رودو ولب و هصیفكت هدنن زوده (هحدحدلا) و هدنن ز وره وچ 1 ۱

 | شمار نحوی هنایص و رددآ كج و كچ وکر لب سیکل رللاد (حدنحد) روند ه هقان و هروع دنم ونت ول هثچ

 روئالود لرکس هرکی دب هرز وایغایا رب هسردنا اطخ یرب راریدح دنحدح دنحد هدز واد یم مش اب زا ردیع"
 . ندارارفا هلس رفت رب ی هنسنر کرد هلکررب هل ران ونت ل رلاح (حدحد) دار یکتا لاو يرميک راد (حد د و

 حدحدو حدحد "ر ی لاق رارلپوس هدنعق وم ردق و یسهدنافهلابج لوا ما دعب نم كدلیارارقا رونلیوس هب هسک

 جرج (ےردلا) نعماذا لجو ا حد ود لاق رد هنسانعم كمروبهدننز و هلق وح (ةحد ودلا)) تکساف تررقا ۴
 رد هنسانعم قمهجوف كيهدننز وج رف(ح ردلا عف داذا تل الا بابلانماح رد هح ردلاق رد هنسانعم كل غا عف د هدناز و 2

 رول وا فصو هثومو رک م ردتفصندن "هدننزو فتک (ےردلا) مرهاذا عبارلا بابلا نم احعردلجرلا حردلاق 1

 ةياح رد لج رلاش رون دهر ود و ناعشیشل وی ین راق هب رسک تلاد (فیاحردلا) ةمره یاح رد ةا و لجر لاقب |

 لحرلا خرد لاق رد هنسانعم قجاق بیو رکیب لبيس وقر وقرب هدنز و هجرحد (فح ردلا ) نیطب نیم ریصق یا ۳

 | هرهظ ییحاذا لجرلا 2 رد لاق رد هنسانعم كل کوب بودلروسنف یلب دلکک | كە یغاشا یشابو عزف نم ادع اذا ۳

 | نشت تنم هئیشر هدننز و جر ز (حدردلا) للذتاذا نالف خ ردلاق رد ۰ :نانعم كلبا لذت و همآراطاطو

 | حدردزوجو عج لقب رد واسم یقین أت وریک دن روند هلج ر ثالذک هزوح نالوا ینافریپ كبو روند هب هشکنالوآ ۲

 ۱ | لوشو رولک ح دا رد یعجج رولوا هدنتیه هغب ولبف زودتر وغ نال ارباب یضرعو ول هل اه جر اا "مهیآ

 | كمال وى ثلاد ( (خدلاژ هل وا ش درعا هنس هنج یس هنج بودنک یراشید هلطباب ندقل هج وق كن هکر وند هب هقان ۱
 لاق ردهنسانعم كع رو كلرهیلکما هدرخ هدرخ بویم هچآ یرامدآ نا هاو رغ: ناوبحو نان 0 3

 | قوچیروب هدنن ز وروبص (حولدلا ) هلقثل وطفنا ضبقنم هلمح یشماذا ثلاثلا بابلآ نماطدهریغ ولچ راډ 3
 | رده انعملوا دو (خادلا) یکم دقو م ودق هلنیتص ر واک د یعجب ءامل ا ةریشکی ا ح ولد هبا“ لاق ر روند ەدولب

 ا ز و لعافت 6 ( ځادنلا ) یک لهاوک رواک اود و هدننزو مکر ر ولک خد یعجج ءالا رینکی ا حاد باح لاقب ۴

 اید :غایو یچف كنب رلاج قیرص ردهنسانعم كمروئوک هجربارب بور وک جاغارب هئیش ضآ ر هک یا
 |( خدلا ) ردیدآ نوتاخ ر هدنزو ره وج خود زا دوعیلع هالج اذا اب اف هاطحا دن لا یک یراکدروتوک

 هکر دفدارمو هدننز و زد (نهلبلا ) یزماا شکل يا عيد س رف لاپ دوتید یو قوچ هدننزو درص ۱

Eهی قوم )چ دنلا هسأر یتعب هایاشم هرهظینجاذا لج را خب دلا رد هنتسانعم قل روبنق لپ بوک | ینشاب  | 

 | قلا وب هدننزو لج رفس € دلا ) هسأر اظ أ اطادا اههدن لجرلا حد لاق ردهنمانعم ك کا كب بیعاشا یشاب آ

 | ريا ممد لاق ودمشنانتسا قو او هکردیف دا لم وهدننز وهجرجید 6م دل ی کی سهاکپوط رونید4 هنسنزود |

 .هدننزودوعق (حوندلا )روند هوا جاپ وطزانقط ولوط ها ول هنج یر هلیعض تونو و تی د( نمد هچ رح دا ۱
 0 ود هنسانعم جود هدنن ز ولیعش (ییدتلاژ "لداداثلالا بابلانم اح وند لحرا جد لاق ردهنسانعم قل وا لیلد

 :راردنا ماکت بع یو هچرک هکر د حراش + ردىدآ هیلفصب رپ صوص دنس همی اط ی راصت هل سسک تالاد (جشدلا)

 | ین دبیران آ کردن کین تن نوناک ردیناب سرو نم ظفل هکر درجیتم* ردن ونظم ین رع نکل آ
 | دارم هکردهنیانعم عولط هدیناپ ست رونل وا قالطا اک | هلغل وا یراهیلقصپ نوک وا و رروقار هوص ینیراجاخ | "

 | جار (حادلا رونید هب هیک,جا نمدی و یوخد هدننزز و لبنس ( ج دلا ) رداسیع ترضح عولط ندنرهن ندرا

 ۳ شقنوه و+ةحا دایندلا» هنموورارردناک | بود وآیرلقج وچ هلکن | هکر ون د هنغا جوا قج وچ شتم هد زو
 قولخ و رارروک هن وا هچکلب ناوسن هکر وند کز الب شل زاوا ننس هلو ناتق تا اتر نو 1 ۳م

 هب هشقنم طوطخ و هغل هجال [ نال وا هدنراترص كنسهل وقم زوک او ردف راعتم هدزاچ هکر وند هبیط یرلکدد ]



 وإ ةا لااا لصف زو

 چ لادلا لصف ]=
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 وتو بردا هام هللا مور راک شیمی هن وم یبکرایط رد راغل كن رتضح هنع  یضر بلاطیا

 | ناص مرکا لوس ر ترضح هلغل واهد رپ هن رب شرع بناج یرلحوتفرپ حرر اط ادیهشهرکصندقدل وا هد رب
 م هلی نیحانطاوذ هل رامر وب هک ءاشب ثیح هنا یف ام! ربطب نیحانج هدب هلدنادق هللا نا هدنراقح مسو هلع

 ماو هانک هلی كيج (جانا) رددبق ئریج ا ةعبهل نرعش ندنم لولم نانل وا ریبعت ءا وذا (عحانطاوذ) رلیدلوا ۱
 کج انج راضمب هکربد حراش + ما ال یا هیلع حانجال لاقب نوجهید) وا ليم ثعاب نوت قیرط نھن اتا

 ole فنکو هروچو بناح دوب هلبرمسک كيج ( جا رر وجه نکل یدد ردیرعم ندنظفل
 هدهلیعص كيج هدنو و نوجا ییاهذو قىرو وا قالطا هادقم م هفت اطرب نده لیلا عج و دونی اتم

 هکرددآیظعیارسربهدننزوناتک (حانلبا) ردیمس| لج رب و هنمةفت اطیا لیلا نم حج یضملاقب ردززاج
 لوق هدهد“ یلصم دوب یک ج انتجا هدننزو لعفت ( نجت أ ) ىديشملا ان هدورصب رهاظ هسک مان هبدهموبا

 جا تمع دجاسلا عج لاقب یدنل وا رب ر وت ادا راد اسانس قم وله ورم افا کس ویر اقجول ویی اولا

 هب اس واو ون لعج (حوجلاإ ردشهلوب هدننهف زر ضم ردن داما کرد نوی نا هدننز و طبالع ( حدانج )

 ۳ هنسانعم كلنا لاله هلیهج و لاصبتسا رول وا ردصم حوج و یکی اش خطب ! روند هزویرف

 ال ةصحا نع لدعاذا لج رلا حاج لاقب ردهنسانعمقعاصندلو و متاصأتسا و ميتکلهااذاحوج ح وج

 ھو RS رد هنسانعم كلا لاله هلیهج و لاصبتسا هدرانوب هدننزو لاعتفا (حابتجالا]لو رک |

 ابا لاصیتسا لاله | ییعسف یش اومو "با ودهدننز وهصار (ةحناخا) مهولص اتو هوکلهیاهوحاتجاو

 ۱ عا ا )رون دهه نده رهجولاصبسا نیش رهدنزو رب (جومل اف حاج لاق روند هتدشو

 3 و فوج( حوجالا)ىدنل وا قالطانوچكيدليا رس ماقلابىر وتسمىدب |ځلاج یلصا هنسانعم تسروند ه هد رپ

 قم هدوسرف بودقرمشاط یاب دز لیعفت( عوج ) هایم كيج روکے وج جیره هنسن عسا و اقلطم

 | هنوتاخ رودوب هدننزو هلتع (ددخا) چچ للا ءاا لصف = اخ ایا یلجر تح وج لوقترد هنسانعم

 د كنوتاخ هلباھ 62 رطا) ووليد دشن و فیفخت كنار و یرسک ك ناح (رلا) ةربصف یاهحدح ها ما لاقب روند

 ا یدنل وا فیفطت ندلامعتما توکی ک, رف یبسور هلبااح هدرخآ یدا حرح یلصا كرلنو روند

 ار و یک كناح روند ی زو روند یرح هدننبسنو یکن وهو نودلرونبد نورح و روند حارحا هرزوا
 ۳ هلغل وا كعد لق كوي هتسو یکی راکدند هنس راربد ځد حرح و یک یودع و یود هلبعف
 ام ؛ روند هیهسکاکبن نالوا ینوکش ود جرف ردهدننزو فتکهکح رح و ردکید نوتاخ لپ یرفردرلپوسنم

 رح ةأرل| حرحلاق رد هنسانعم قفل وط هنج رف كنوناخ هدننز و ح رج ( حرطا) را لع صیرح یا حرح لجر
 هرکس تو ویا ( م ) رون دهن واخ شانق وط هنج رف (دحورحا)ل اهر e e تالاب نما

 حاح هدفرص بتک هکرد هلک رب هل رسک تكناح € هاص۱) ردندنناوصا رازآ و رج زص وصخ رزوسق یک و نوف

 * تیهاهو ءاعیع تبعام كنو هکیدید شفخا و رابدلن ضرعت هنسانعم ریسفت نکل بونل وا لش# هلی رابع ءاه>

 ردف مصتم ندناوصا یک ءاهمه و ءاعیع ردینا ردصمند هلعافم ءاه> هکر د حراش * ردقوب یریظن یریغ ندنراهلک
 ماچ ودیهیه هک فلع مود روند ده اههلبا هزه NTN هل ر هد یع نع نمف نویقهاعیع ا
 قم هک * رد هباکحندقمضاج ه وص یراجدوخاب ین هکت جد ءاصح هلفلوا ه اکح ندک مر وس وند اهاه دوخا

 E ی هق را هدنننیه عوکر هدننزو لیعفت ( مب دنلاز ی لادلالصف زج ردشلیا ناب هدنراهدام

 دیش وروط راجو و هسأر ًاطأط و هرهظ طسباذا اصن لجرلا متد لاقت هوا کر لب یو اشا
 مو لذاذالجرلا ځد لاقب رد هنسانعم قل وا لبلذ و چ راما متد اک ع وکر لا ین لج را متد نایبن تبدیل هنم و و

 والا انع تخت ادا مک تختدلاقن رد هنسانعم قملاق بولاموطقارپط هم رابهدنننآ قاریطیماما ریو
 ,Klas , عی ورزلوا ةلبرابتعا بارت یریک دن هلغل وا هدنناونع جفت هددنه شعب ترهظام و

 3 لامفنا (حایدنالا) حاب زف همزلاذا هتیب یف لچ را دل رهدنمانعمقلوا منجر شع یکی میهاپمدهاقت بولوا | ۱

 | دحایا حد رادلابام لاقب زدةنسانعم درف و دعا هدنن زو نیکس ( جدلا ردهدا رم هدل وایانعم لا جادت هدننزوا

 ةالطا هغلموف شغل روملقیسهق را هدنز و هل دحم ( هع 17 رد زاص زین دی ماقعو رد هباتعموب د اد هليو

 یدنل وا تده رز وا یرادبیقت و طبض كحل اراش و كفل وه هچرک » رولک ادم یعجج ءایدح یا ةحدمةلمر لا رونل وا

 ,یدنل وا ناب هدنیبددام ج اج ازا وف خانی حیا لکا و ا رنبیایق ی رویم نزاو نکل

 ( حالا )
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 | لبق اهلها ىلا هنب نم تجرخ اذا اهج وز ةأرملا تحج لاق رونا وا لابعتسا هنسانعم كفك هنسهناخ نماز
 | رخت 7 هنر نج وچ نیا شو حرسا اذا لر مج لاب ردهنسانس تک هلئعرسو باتش اهتاطب نا

 : (حومبا) هناکمنع هلا زا تح هامر اذا بکعلاب بعکلا یبصلا حج لاق رد هنسانعم قم را ندنرب بوروایتشآ |

 | سورىما اودھ ز ائ رغب ناک اذا حوجسرفلا روند هت ا زوا درس كي شاب هدننزاو روبص|

 | نابل وا لباقیجنمو در هلا هب رتو حصن الص ا بولوا عبات هنساوه و سوه یدنکے وجج وردیم| كنس رفع لهابلا ورع نب |
 | GATE a بکر ناک اذا حوج لج ر لاق رونل وا قالطا هب هسک

 | کروند هنق وا ماعت رولوا شا حاججو رددرفم عاج زلوا نکم یراعاحراو در هکرونل واقالطا هرکسع شل وا
 | رد ه دل لو نیل بشالم رو اد مور نشان زا یو کی دنف ی واو بول وازسفرم
 یکت وا یراکدید نایلص و یلح هکر وند هنابن لوشو راردنا بعل هدنرانږن هلکن بوردصق هوبم هنسهپت جاق ر

 رولک میم اجب یعجج هل وا هدنلکشرانکنا هزات یم هصالخ هل وا یرالکسوپ هدنزرط هش وخ و یراتچلق قشم و هدنفا رطا ۱

 هدننز و رفز (ځ )لو هدننزوریبز ( جګ )لو هدنز و ناتک (حاج) ردشلک عاج نوجا ترورض هدراعشا شم و ق
 كيج (محج) رددآ كغاط ر هدندروب ريم ون هدننز ورفز عج ورون د هلسانتتل آهدننزو ریز ج و ردندلاج رءاهما

 ليم هدننزو دوعق ( ح ونا ]لر دندنس هلق سیقلادبع تعب رد یا یعاشر مچ نم ةللادبع ردندیماسا هلن رسک
 قفقوط هنلوق كمدآرب و هيلا لام اذا ىناثلاو لوالاو ثلاثلا بابلا نم احونج هيلا حح لاق ردهنسانعم كلتا

 ضآ ییءودو لبقااذا لیللا حج لا ردهنسانعم كلا روهظ دهک و هحانج باصا اذا انالف حاج لاق 0
 هلج- لقثل هح اوج ترسکنا اذا لوهجلا ءان ىلع ریعبلا حج لاق ردهنسانعم قلوا ت تسکش یرکک هلقتصاب لو

 چ7 یتعع هيلا ججتجا لاق ردهنسانعم كلتا لیم هفرطرب اقا هثیشر دوب هدننزو لاصتفا یاتبال)

 هڪ رفو ندر * كل ردیلا شرف هزب یتیرالوق ب وچ هلن رل هنآ كن رللا یکیا هد دیس ىلصم دوجا ی حانتجا و

 هدناکش داق هنیعب قرهتوط هج وغ وق یني راقتلوق قرهیمردصق هنفرط یکیا كننطب و بودبا عفر یی راک رد |
 ایفاحم هشحار ىلع دعا اذا دجاسلا ختحا لاق رذشلوا رداص یعرشرما هرزوا عضوو هکر د هنسانعم قو

 قرهنقوط هنسکو ک یرقایا ندنعافدناو تعرس تدش لوق ىلع كع رو هلتعرس هقان و امش فم ريغ نبع راذال [
 | تعرسا اقا تصتجا لاق رسان كل هرزواهچ و ما هنکوآ سنا یکشلروشو دابو

 لر هدنا داتقعا و لیم یرغوط هنناب رب ام اد حانتجا هدنآو ابهعافدنا ةدشل اهمدقم ىلا ادنسم اهرخوم ناک وا

 لاق ad كرەدنا داتعا هنلوص کو هنخاص ییک کی کت ا یرلکدد نکرد كت هکردنرابع نان رگس

 هلبرسک كندزمه ( حانجالا ) هرضح یف هیلع دقعب یا تجب دیقش دحال ادحاو هرضح ناک اذا سرفلا مت
 لاما اذا هجا لاق رد هنسانعم قلق هلاما یهنسئر و لام اذا هيلا جحا لاق رد هنسانعم كما ليم دوب

 ل رککه کروند هنن رلکیک هغر وبق كچ وکو لفرط یکیا نال وا هدننلآ كنس هت سکو کر دیعج كن ةاج )حاولا ) ۱
 تح عولضلایهو حا ولا هنم ضقت ما اذه لاق دنم و رد هیس ثعاب یتیدل وا غرا ىزا وار وترا و 1

 دخجا عج رونل وا قالطا هنرللا كناسناو روند هندانق كشوق هلی لس ( جان

 قالطا هناجر كنهنسنر و رونل وا قالطا هن راقتلوقو هن اوزاب كناسنا تالذک هدننز و سافا رواک جاو رولک |
 لا رونلوا قالطا هنتقیقحو سفن كئيشر و رونل وا قالطا یداولا انج هنناح یکیا كنءهرد التم رول وا[

 اتام لوق ىلع ادا هز وآ کروند نسبی و شلزد یصب و ولنا هدنلکش.داتف و هسفن یا "یثلا حانج
 | نالف حانجیف نالف لا رونلوا لامعتسا هنسنعم هاب و هباجو تنکو روند ه یزید شلزرد هرزوا دحا و مات ۱

 قالطا هنکو لبر و هتسهفن اطرب كنهنسنرب و رونل وا قالطا هنس هیحانو تم كئیشر و هتاج و هفنکو هارذق یا
 انشور یا قب رطلا ىلا احانج نالف عرمثا لا رونل وا قالطا هنءرصب و رد راج هد هلم كج هدنو و رونلوا |

 سم نب دجشو سرفر هدنتعاج ملسون تلذک ردیعما یسرف كنهثسک مان كرش نت نارفوح حانج و ارظتمو [

 راب عو رونل وا قالطا هتروع ءرهج هایس حانج و ردیعالجرر و رددآ یراسرف طعم یا ن ةبقع و "یراصنالا
 او کر ر هدر كج همد رایدتکب ودیا تقرافمندنرنط والثمر اردن |لامتسا هلیهج و هراعتما و ه انک شعب ین هلک حاج

 | یانج بکر هنیلیامادقا و یعس و دج تیاغب دش یار هسکر بو هنسانعممناطوا اوقاف زربد الا یانچ

 قمغاص یم یکی اررکم (حانج حانج)) رربد رفسل|حانجیلع نحهدرب كج هد زب هدنسهدارارفسو رار د هماعتلا |

 ن رفعج ردکع د یحاص دانقیکیا (نیحانطا وذ)لردذ وخأم ندنسانعمنوتناخ هایس رونل وا ماکت هدقم غاچ نوچا



 سگ 4۱۲ ی ی

 دوخ یرهبعشلاط هبهسکرب رن لغ كمرب و هریثک ةبطع و هتجا ییضماذا ثلاثلا بابلا رم اعزج لج رلا حزج

 ناریجو وهآ و ادحار واشب لو یطعاوا الیزج ءاطع هاطعا اذا نالفل لج را ح زج لاقب رد هنسانعم كمرپ و دوخ
 قمروا هجاغا نوجا كمکلس یارببو اهسانک تلخ داذا ءابظلا تحزج لاق رد هنسانعم كمریکهنغات یمسق |
 رد هنسانعم كمرب و بول و رادقمرب دمدآ رخآ ندنلام یدنکو هقرو تصله رضاذارج ا حز ج لاق رد هنسانعم

 ردردصلا فص و هکهنسانعم هیطع رونل وا قالطا هب وکر و حزج و ةعطف هل عطقیا ةحزج هلامنم هلح زج لاقب
 دنزو لبج (حزط ال رونید ه هعطق رب ندلام هدننزو هزج (ةح حال ةریثک ةيطعیا الیزج اح زج هاطعا لاق

 رظناذا حزج و حزج مالغ لاق روند هنالغوا نالوا غلابهنسهج رد تسایکو دشر و یأرهدنز و فتکحزطالو
 ل برد وم رمطاح سما ندرارف هکر دلبعتسم هنس اعم یرف هلیسانب هرزوا نوکس كناح و نیترسک (ع ج ) سیاکتو

 1 دم لپزوف ینید كچ وک لوق یلع راردیا ماکت هدکدلپا كلشکرس یکی هسک ناغاص یکی نج ییهلکوب ردکعد |

 ردهن اه قیوص شیر وب بو یکی را ادیراتو تجاغار اوط هل وک كمال و یصق كيج (ملطآ فید هبی |
 اار ءدنزو حراوج (خاوطا ) هرمشق و هبلاعا یعراذآ ثلاثلا بابلا نم املج رجشلآ لالا ملج لا
 یب ه قازوت هدیکرت ردند رفع هاج روند هراهنسن ندیک بوچ وا یک هبنن ندن ر اشاب كنب زات وا یصح و

 ر وخ ام ندنسانعم هقشاکم کیک طا راهظا هرهچدب ب وشخ زا هکردیفدا رموهدنز و هام( ةا )

 :ندنچآ هکر دهنسانعم كلا نابع یت وادعو هرهاج اذا رم الب حاج لاق رد هنسانعم قلقجآ یشیارب و هل اکی ا

 یل لع مسا( اجلا )در اک اذا هاج لاق رد هنسانعم هرب اکمو ة وادعلاب ینفشاکی ا نالف یتطاج لوقت ردکلتا

 25 ر رخ وام ر وتلو ا قنالطا ه هقان نالوا رر ود وس هدنمابا شیقو رونا وا قالطا هنالسرا

 ۰ ۳ یر ردا ك الهیرارا وطهکرونل وا قالطا هن را هنس الغو طق لوش جل اجو روک لا یعجج

 ییا كفاپهلنیتعف (ملجا هلوا زمکچ ید ولن ب ودنا لمح ءراهنس قا روق هکر وند هب هقان ناقنایط ولتدالج لوش

 اج لچ را لجراخ نوسل وا یطرعكلرکو ققلخ كركر د هنسانعم قل وا لکه رز وا هج و قمال وایرُا لبق هدنهناج
 1 وا لیق هدننک وا كنشاب یرشخز رو د جا هلج ر لوا هسأر ىناج نمرعشل سمت راضاذا عبا لا بابلا نم
 ]وا یقالطا هب هسکلوک | هدنزو ثدحم ( ما ) ردات هنابل وا لبق هدنف رطیکیا كننکو ا كنشاب یرتنمو
 یتالطا هب هنس شمل وا لک | دننز و مظعم «ملحجا لوک | یا جت لج ر لاق نوچکیدردنود هشاب لکی اق

 ۱ وا

 ج مک بویلواول هبق ېس هی ورون ده یشکن الوا لک هرز وار وک ذم هج و یابهدننز ورج ا( مجالا )
 هک راکه کر ونلوا قالطا هماط نالوا هداشکب ویل وا یراوید نا وایت یلوقروق هدفارطاورونلواتالطا هب دو
 مع عید جا مس ىلع تاب نم ثیدل اینو حراشلالاقر ات هد راماط هک هدنعهومزاب رولواهدنوب

 ف اۇمەچرک نورفالب یاےلج رقنلاقن رونلوا قالطا هرغص زسزون و هدننز ورکس هل كيج (لخا)رادعی رک ل
 ا روا ءمج و جا هکردط وبضم هلن وکس كمال و یم كج هدهرباستاهم | نکل ردشلنا دمیقت هلبار وک ذم نز و

 ۳ بوروپس هسرولکهن هنکو ا هدننز و باغ (حالطا) منجر وماج:رق ولج ناسا ردعج
 كلا مادقا لبا تمهميعصتهیشرهدننزو لپعفت (عیلجتا) فارجیا خالج لیس لاق رونل وا قالطا ةن وص لیس
 رد نسانعمكلثا موجه و هلج هرزوا هنسنرب روناح یحنرب و معص و هيلع مدقا اذا " یشلانع حج لاق رد هنسانعم

 لز و ءا رصص (ماحلج )روند هب هعسا و ض را هلبرمسک ك يج (حاولمخا ) لع لجاذا موقلا ىلع دسالا حج لاقب

 رب لکن ایلیا تابنا هنسن اعطق هل رسک ك یج ( ءال ) ردیدآ عضون بهدا هرصب و هرقرب هدنساضق دادغب

 رردشراق بوغاص دوس هغای یفاص هکر دماعط ع ون صوضخ هنعسف باعا هلیمتف كيج ( هضاج) روند
 هش کردنمالعو راعش هنوکر بص وصخم هنس هلی هدنز وای ( اصل رزدیا لک | هلفلوا یکم ەروک
 ۳ لاق ردهنا ز یی ردهنسانعم كلتا شارتهدننز و هج رعد (فصملجا) رر د| كلا ردا هلکنآیتیرب یرب

 ر بال (جدالب اروند یر تهجوقاتادبو تشزوروئ دهي ةيها دو تفآءدننزو جرب ز( جاجا )هقلحاذآ
 ازز لدنس (حدنلط ا )یکی لا وج و قلا وج هلیع كج رولکح دالجیعج روند هثیش نوز واكب
 | زغاو|قالطا هنککر ار ون د هب هقان نالوا ناقنابطو د دشو یوق هلم كيج ( ةحدنل ا )روند هب هسکز اسانو شارتانو |

 لاج (جاعلبا لو هدننزو دوعف (حوج )و هلینوکس كيمو یصق كيج ( عح ا) ةددش ةبلص یا ةحدنلج ةقان لاق |
 | لاق ردهنسانعم قل وا زلسا ینبک ار بول وا درس یشابو شکم تآ هلیهج و قمالوا رداق هطبض یک ار هدننزوآ
 | زذا ندنج وز نکیالکدهقلطم نوناخو هبلغو هسراف زعااذاثلاثلابابلا نماحاج و احوجج واج سرفلا مج

۲. 



 کک

 و

 هکر د فلؤم + هدننزو هجرحد (فحدرطا ردبلع لجور هدننزو دادسش ( حارا ) ادسافو اب ويعم راض اذآ "

 چک 11۱ روح ۱

 | (حدحلا) ردندنتا وصا رازآ و رج زص وصخ هنسفنویق هلی وکس#ل رااح و یعط و ی رایج (ےج ےج )کند |
 روند هفقوط كچوکقجهربدشراق بو الو بوزا یت وااب ییادغب شمل ر واق یراکد د دواق ینعی قیوس هدننز ورم |

 | رول وا هدنلایم ایر هلنا ناربد هکردیعما زدلی كچ وکر لوقیلع روند هلنم یرلکدد نارب د ندرق لزانم حدحتو |
 | رزدلی یراکدد نارد نانلوا رک ذو ردحج را لّوا لوق هزوک هننای كح راش + ردتغل هدهلیعض كم ءدانعموب و |

 هدنجر رو رلنآو ردکعد یحروس یداخر ار د ځد موهلا یداح و حدح اذهل ورار دنا عولط هرکصندم و هلج
 حدح و یهتنا رول وا هدن رشت یط وقس بول وا علاط هدنسیتلا یترکی ككرابا رل د ید روثلا مانس هکردزدلپ شب

 حدح هنغلی وا كن هود هلل رسک كن هزم (حادجالا ) رولیصاب هننراقلی وا هکر دیم افت ع وتر صوصخ هود |
 قمالوت بوزا هلبا وص یدواقو حد اب اهم واذا لبالا حدا لاقب رد هنسانعم قاب روک ذم یافت یراکت د |

 هدنعولط بکا وکن الوایمابقر هکر د هنسانعمءآونا هلق كي (حد اح ا) ةتلاذا قیوسلا ح دج لاق رذ هتاف ۲
 عابشا ءاي هدننز وربنم ردح دح یدرفم هکر د ح راش * یدنل وا ناب هدنسهدام ءون هکهتن روند هبکا وک نالوا طقاس ۲

 هکروند هنناق كنه ود شف وا دسف هلی كيم ( ح ودم اا ءاونالا یا ثیفلا مداح ءاعسلا تلس زا لاق ردشف وأ

 قیوس هدننزو حدم ( حدا ) یدا راردبا لوا هلتاط ول ضعب ینآ هدنمايا طق بویلقص هدنیلهاح نامز
 لاعتفا (حادتحالا) هتلاذا ثلاثلا بابلا نم احدج قیوسلا حدج لاق ردهنسانعم قمالو بو ردشراق هللا وص

 | قمردشالوب*یشرب 4 هنسن ر هدنن زو لیعفت (جدهلا) هحدج ینعع قیوسلا حدتجا لاق ردهنسانعم حدج هدننز و
 حل بارش لاق روند هب هنسن شلتاق وص هدننزو مظعم (حدع) هخطلاذا اعدحت هحج لاقت رد هتسانعم

 | لحاس هدننزو بارح (حادحا) ردندننالک رازآ و رجز صوصخم هنعسف یک هلنبترمسک ( حدج ) ضو یآ ۱

 ۱ هلن وکس كارو یصقف كيج (حرطا) ردندنسانع» قیوس حدج ردزاح و و ردیسیلاب زکد هکرد هنسانعم رک |
 | رونلوا لامعتسا هنسانعم كلا راکو بسکو هک اذا ثلاثلا بابلا نم احرح هجرج لا ردهنسانعم قلاب

 لجرو دب لاا هلغل وا راعتسم ندحراح ریثأت ردزاح انعموب هر وکه نناب كساسا × بستک | اذا لج راح رج لاق

 | ریثأت هدد وسکم خد قالطا حراوج هناسنا لجرا و یدنا نالوا لماوع ردص وصخ هاستک ۱ نالوا هللا
 لامعتسا هتسانعم كلنا رازالد بودا قازا ردنابز هلبا خش اب نعط و حدق هب هسکرب و ردیتبم هنس هقالع یکیدتا

 یسهلوقم قسفد وخاب بذک لدهاش کاح و هقشو هعبساذا ان الف حرج لا رول وا دشا ندنانس تاحارج هکر ول وا

 هتلادع طقسا اذا ادهاش یضاقلا ح رج لاق ردلمعتسم هنسانعم كلنا دز یتتداهش هلطاتسا یتتلادع یشان ند ]
 هداهشلا دود رم دهاش و ةحارج هتناصا اذا عبارلا بابلا نماحرج لجر لا حرج لاق ردهنسانعم قلهراب حرج و ۱

 ردهنسانعم قلهراب دوب هدننز و لیعفت (ے رجلا ) هتداهش تحرج اذا دهاشلا حرج لاق ردهنسانعم قل وا

 یعجب روند ه هراب ردم هلرعع كيج (حرلطا ) هحرج ینعم ارج هحرج لاقب ردنمصتم یدش دوخاب یک
 (عر ا )روند هه راب ځد و هکر دیعج كن هحا رج هدننز و باک (حارط لر ولکح ارج اهرز وا تر دنور واک ځ و رج
 عرج قارما و لجر لاقبردل وعفم نعم لیعف ار زر ول وا فص و هثوم و هزک ذم رد هنسانعم ح ورحم ول ه راب هدنن ز و ریما

 كلعا باسنک | هلحرا وج لاعا دوب هدننز و لاعتفا (حازجالا) یک یلنق و لمنف رولک ی رج یعجب ح ورح قا
 یریثأت هد وسکم رد هنسانعم بسا وکر دیعچب كن هخ را (ج راوطا) بسنک | اذا لج رلا ح بجا لاق رد هنساتعم
 هدکلنا راکو بسکو نوچ راکدلیا لام بسکه ناعصا هلجاتت رونل وا قالطا هراتآ قارصق هلتبسانموب هلیس هقالع
 رالا وق ضعب ارب زردلخاد هد نغآ هکر د جزم * ردلجرا و یدنادا رم هکر ونل وا قالطا ه یتاسنا ءاضعا نال وا تلآ

 یراکش و یکی غیدل وا لوخدم ردلخاد خد ینران وکه لرتشپ جنایت و ینکرابکی امدن رارونازق ها بوتاص زوس
 رود لالا ح راوجنم ناتالا و ةقانلا هذه زاب عو رونلوا قالطا حراوج جد ءراروناح و هراشوق یر نالوا

 رد هبعش ندقبسا یانعموب و ردندا ود ندنا لاه بسک هنناصصا بورغ وط هلغل وا چک ىنعب هنسانعم ج رلا ةلبقم ةباش

 "یشلا حرصسا لا ردهنسانعم قلوا قسم هدر واح رج هلغل وا دسافو بويعم نعي داسفو بيع (حارهسالا)

 بودا زکد ءار غلوب هکر د ح راش + هلاطا هن اک هقنع حدرج لاق ردهنسانعم قعازوا نوی هکمردا نظ ]

 یثاب هل رسک ك رايج «ةحادرطا) و (حادرطا) ردشلنا ريسفت هلا نظ فلوم ءان اك ۱ ردشمال طا رتسفت یسانعم
 | رد هلمیشت اک ۱ قالطا سآرلا حدرحم هب هسک نالوا یرویس و و وس بویل وا یوي یشاب رونید هراهب ةه رودس

 | لاقب رد هنسانعم كاقک هنشیا یدنک یغوط بویعتیا هب هنسن ر هکر هلبنوکس كن هجم یاز و ین كيج (ح راجا )

 ( ةفیطل )



 سه ةثلثم ا ءاثلا لصف زی

 ما لصف

 ا 61۰ ۵

 : هام هجونالوا ولت ومصو تذشواعبشمافبص غوبصم یا تم بو لقب روند هوای شعوط بو |
 دز و ندحم ( حر رون د هد وص لس هج زا نال وا رولپسک قلا رآقلا رآو د دش قیضیا حرم شیء لاق |
 را هدننز ومد (خ رات)ل هلو ردیشبا ب وروکیراهنسن نالواردکم بول وا حرفماو بحمام اد کروند هنکآ

 ردو یعضكنات (ةصشلا )رد ر هج وج رزآو ردیعما یراردپ كنب راترضح لیلا ةولص هيلعو انس ىلع لیلا |
 5 ءدماتها ویعس هلغلوا ط وبطم ار وسکمیظفا دج هد هس ضعب ددد و مرد داما لوکس كن ەم |

 چو ها وریغ لناذنم ةحشت ىلع« ةيج هنزنعا من اصاب الم *رعاشلا حامرطلا لاق ر رد هنسانعم تچ و تربغو رول وا |

 93در وق ىلع قرف و فوخ و نج هعشت و ردشلوا لدبم هان وا و ید اهصش و یصا كن و و بضغ ةيج ىلع یا |

 ( علا ) ردا ءدرنو رد هنسانعم عمط و صرع و ردهنسانعم سفن ثبخ و كعد بنعغ و شخ هکر دهنسانعم |

 هد :زو رجا (حشتالا) ردشلنا درین هرز وا هحماسم فاؤم رد ردصم ندنع وج كرلانعم نانل وارکد هدننز و حرف 1

 م هدیس راف روند هالا ندهک اف هدننز و نامر (حافلا علی فصتتیا شنا لجر لاقب ردتفص ندونآ

 عر م ( سفت ) روند هب هببط خار هکر دذوخ ام ند دعت وب و رد رام شمه ها اسلا یسیکرت هکرونی |

 رونل واقالطا هنن راشاب قلی وا نالوا هد هج وا یکیاهدندب هلیسهینب هنن (ناتحافتل روند هر نال وا قلا |

 * یا هل جات لام ردهنسانعم قم واهدامآ و یپتم هدننزو حول (ځ وتلا )روند هحافت هن وزه رونل واریبعت |

 0 لب رول وا یئابویوا و هکرد هنسانمم قل واه دامآو ځېتم دوب هلړنوکس ناب ویصق كنان ( عا تا
 ر و لرهدنا ناليم هفرط یکیا جوو دز یرالأم هلو لقمه ابع منو لپس هدابضم * ًایهتاذا اصق ی

 هىا حتف هحاتا لاقت ۱ رد هنسانعم قاق هشت هدننز و هدافا (ةحاتالا) لیامتاذا هتبشمیف حات لاق رد دیسان

 رد امت مصت ه دنسانعم حاتم حد فل وم + ردسسفم هبا ر دقت هدمهرناس تاهما هل ار دقتدا رم ندیهلآ دن و اف

 ۳ ابا ضرعت امن اد ه ینعیالام و هد وېب نایل وا م زال هن رزوا هکرون ده هسک لوضف لوش هدننزورینم (میتلا)

 المو نال وج هت وا یر ندنطاشنو قوش هکر وندهنآ الوش ورونده هسکنال واعقا و هر هیلب ام اد لوق ىلع

 هددشم یاب ویرسک كنان (ناصتلا) و همدم ورسک ك نان( ناه ا و هدننز و دادش (حاسلا) هل واررو ۱

 کو لوضف ندا ض رعت هراشبا | زسان اعاد بولوا هکرط ارثک هدننز و با رحم (ج ابتلا )رد هن رلانعم جم هدرانو |
 ءا حاتم و حانتم ما لاق ر ردهنسانعم ردقمما یدو هدنن ز و حابم ( حاتم ال رد هنسانعم زیبا و زونی |

 هكا ءانلا لصف زج ردا تباو رندکلامنب سنا رهن 7 یعبضلادبزبندنیمباتهدننز ودا دش (حابتلا وا )|

 وهظت اننا ثالد كچ وکه دنج وا كزاغوب هکر وند ه یدلرخو قو ر هدننزو هلزاز غار |
 ق لاق رد هنسانعم كليس هلتوص هنوک لوا رد ردصم هر وک

 یا ان برق لا یدنل وا رکذ هکرد هنسانعم ثاحصح هل صف كنا e) ااا دنع هم : ديف یا نضح |

 معنا لاق ردهنسانعم تا بول وا لیس هلقای هرز وا یرب یرب یداقم رومی هدننزو لالنعفا امالا
 bi و هعرف لب وکس ابو یمت بوج ( حا هم لضف س اضعب هضعب بكرو كو لاس اذا رطلا | ۱

 میر عج لاق رونلوا ریبعت قمان وا شش هدراراید مزب هکر دهنسانعم قم آ قب قیثآ ندنعون
 ۱ یرلقدباب لاب كنم ی را هلن الف تن تاکرح كيج حج وارا حرخم امت | !ورظنی ایام رول ابا

 ؛دشود بواب هنسنر ابد دشت كناح و یصق كوج ( 2 ا) رواکح ابجا و هدننز و سلفا روکے جا یعججرون»

 | مچ لاق رک ذیساک رد ھند ان عا لکا مچ و هطسب اذالوالابابلان نماحج ؛یشلا 2 لاش ین

 )ری ور N رتجکقتر هلرعض كيج ( مج ا) ما لکا ادا
 تب زفاف ت اذاةأرملا تحج لاقب رد هنسانعم كم وی یراق هلغل وا بیرق یلج عضو كنم لماح هلی مک كناهزمه | ۱

 وا ےھت هدعب بول وا صووصخت هنسل وا روکذم هجورب كروناح یحرب لصالا یف هدام و و اهنطب مظع و |
 اه ارج یومف اس لب ارسا ینب د ف تناک هبلک نا ۴# ثیدحا هنمو رد هست تهبص ردلعافمسا ندنآ ( ماا

 جاج یعچ روند هنناشیذ و دیس كموفرب هننزو تاعنح ( حاج )و هننزو بغبخ ( مع هک ان

 دز وده ده ( مجمع )همانعملسف رونید هسخش ترم نو سکا مو دواک چک اخو هاو
 كلما رادنناو یعس هل وا غلاب هنتنامن كصوصخ رب هدننزو هلزاز (فصم ۱) روندهنویق جوق ول هثج یربا
 رد هنسانعم قمروط وربک بول وا خراف ند هنسنر و هیلا رداب و هاصفتسا اذا "یشلالجرلا ما لاق رد هنسانعم
 رفلا نهم" لا ردهنسانعم كمن ود وربک بویلن# هلفقروف ندهنسنرب و هنع "فک اذا مالانع مچ لات



 2 وبلا ردعل والت هایم یه زا ارد هنسانعماباطع هیت ( بلا یف وهعطقاذاثلاثلا بابا مات |

 | ردەنسانعمتاذوسفنو رون دهجرفو هل سانت تلا او لصالایا حوبلا ع رکو هلاش رد هنسانعمهداینب و لصا هلیعص كتاب |

 EE E ۵ لا : ردهنسانعم طالتخا و شروش و ردهنسانعم عاجب و سفتلا یا ح وبلا رک ه لاق |

 هلیترابع سا ےس ا لا نعادرح فل وم» سا یا حو نم رونا لاق ردندنسانعم روهظ ردیسا كشنوک

 زین نحو نالوا ها هنحن یاب ینوب رضعب هکر د ح راش« ردشومو لع هکردشلنا مسر قرهلوا فرصنهریغ
 ءایلاب سعشلا ی ینعی کج وب تعلط له ثید اینو يا یف لاک رد سش مسا صوص ید وب ردلکد نکل رایدید

 هدننز و هحاس (ةحابلاا) اهروهظل ةدح و لا ءابلاب لاقت دقو سکل | ىلع ناینبمامه و حاربک اماجما نم رھ
 زدیس هص ع یسهروب نانل وا ریبعت ولوح AE O روند هنر نیکناو موکو لو كت

 + كج وبص نم برشي كح و نا كننا * لثلا هنمویک ح وسو هحاس هلع كناب نوو چ رر اساسا

 دیل و دلو نالوا رقمای و دیفح و بیبر هسخو رددل و نالوا كبلص رل س 1

 ه هسکرب یهنسنر هدننزوهدافا (ةحابالا) روند هن راجاغاام رخ نالوا ولتیعج و قوچ كب هحاب و رداکد یکی لص ]|
 نالوا یکلم یدنک مدار یعجمم كنو سد ردهنسانعم كل لارو صخ ی هدنلامعتسا و ل وانت یني قلق اح

 راهظاو و ردقلعتم هنف رطعراش ع رو لالحا اربز ردیلباقم عنم ورظح هکر ول وا كمر وروتسد و نذا هذخا یی هت
 كلنا راهظا هحابا و ثال هتللحا یا."یشلا كتحما لوقت ودد وخ امید م دمع ل خپ لالخا هک هک ردذ وخ ام ندنسانع

 (ذحووبلا و هدننز و دوعف (حووبلا) و هلبنوکسلوا وو یم ك ناب (حوبلا ل هرهظا ادا هرم جاپا لاقي رهنمنم

 ءابو و رهظ اذا لوالا بابلانم ةح و بو اخ وب و احوب "یشلا حابلاقب رد هنسانعم قلوا نابع هنس ول رک هللا
 هقلخ اعاد بویغا تک ینیریعصلا قام هدنز و روبص (حووبلا) « هرهظا اذا هرب حاب لاش رول وا یدعتم ایف ر

 (ناصا) و هذننزو نارکس ( ناصبلا ) هردض اق رهظ ئا حووب لجر لاق روند ه هسک ن ډا ناپ و راهظآ

 یدنل وا بلق هاب واو هلبت ر واح قلح فرح یدناناح وب و ناح و یرالصا ردهنسانعم ح و وبهدرانو هیدن دشتكناب
 لتف هلیهح و لاصبتسا ینعوج كموقرب هلتبسانمو ردهنسانعم كلا دع لالح و حابم یبهثین رب 6 ةحاابتسالا ])

 هکر دبقل ف ورعم بتاکر هدنن زو حار (حاب) مهلص ات ًاتصا یا یهح ابتسا لاق یدنل وا لامتعا ءدنیمانعم كلتا الها و
 و یدنا یتاک كن رب ندنسسا رعا ید زدلصالا ناما هر وکه نایب تكحراش» رديفلۇم كن هبحاب هاو

 نایع و رهاظ هدننز و باح” (حاوبلا) ردشل وا بیقلت ببس یلوقاحاب داوفلایف ام حاب یدب!نامزهناکی هدراعشا و

 (كحو ) رونل واقالطا هنالس را هلیس هی لعاف مس( وشکمارهاظ یا احا وب ةيصمم هرما لاق رددن

 قاب کن روا هد تجنرم بری ها تندنکر ردتفرو جر هلک یک يظل كسب و هلي
 باتک خاسلال كسب وکم حرت لک یهوكحو نولوش ددووخآد ندشیلاتعم در کا فح

 رل هسک شغلاج هر هکردیفد امو هدننز و یعرص (یعوبلا) رددآ قلاب مو دو

 یوم مهکرت لا ردزاحت یک هحابتسا روثل وا لامعتسا هدلوتتم یک یعرص و عیرص ردوچچ ندنظفل ځو ردکعد
 ندا راهظا ینیرتس اماد ناحب و رد وسنماک | هينا لبا ردیعما كن رد هلبقر هدننز ونا ر (ناحص) یغرصیا

 ملا خب لاقت ردهنسانعمكلنا لب هلولب بوهلهراب یتا هدننزو لیعفت ( دیتا ) یدنل وار کد هک روند ہک ۱

 هدانعموب سپ ارس هرعشا اذا هب حب لاقت ردهنسانعم كل راعشا یزار هجول زکر هب هبنکرب و هعسق و هعطق اذا اهل ]

 قلاب هل د دشت كناب (فحاسبلا  یدل وا بلقنم 4 ای هرز وار وک ذم هج و بول وا! ئ واو یلصادوخاب رول وایاب و یوا و
 هت وایرب هدننز و هلراز ( ده ۱ ) مچ ةیقوغلاءاتلا لصف ]و هنسانعم توما ةکبش روندهروط و ةغآ قج هتوط
 | نکل رول وا هاکح رونلوا ریبعت یشواط یتابا هکن دننوص یشموریس تکرح و ردهنانعم كما تکرح بونا دلم

 ( 1# هتکر ح توص یا هريس ةحفحت تعم لوقت رونل وا ریبعت یدربط هکر د هباکح ندنتوتص نالوا هی های
 هدننزز و حرف (حرلا)) رحیم یا هناکمنم جام لاق ردهنسانعم قمادلق و كلتا تکرح ندنرب هدننز و لزازت

 عبا را بابلا نماحرت هب حرت لا و مهیاح رو رفالاایندلااملاق رولوا ردصمو مسا رد هنسانعم هو من هکر دیدض

 | ردهنسانعجاستحاو رقفو ط وبه یا ح رت ف ةلبالا انل زاه لوقت رد هنسانعمكعا ه یعاشا ندر كسک و ونزح وهب اذا

 | ردکمو مومن هدننزو لیعفت (ع رنا ) غذا هب ح رت لاق رد هنسانعم كلغ هدننز و لعفت ( حمل رف یا حرت ه لاق

 | یلئاسرونل وا قالطا هب هسکن الان لیلق هدننزو اتفتک(حرتلا]) هغا وهن زحا ادا هح لاقت ردهنسانعمیلق |

 یک کرک هدننز و مظعم (ح)رینا لیلق یا نوه لاقب رد هیانک ندمدع تلق هداروب نوچکیدلیا نوزحا

 ماا ةبف وفل ءاتلا لصف ع



6۸ 
  (e ae ekروت وا لواط هک رامش ۳

 ر ردذوخ امندمایق تماق هکهت رول وا كعد ردق یو كمدآ نات بولیرس هدنزور هلغل وا ذوخأم

 د لقچ هک ایوکر د هنسانعم ثامهش ود یشاط یاچ و لنچ هربرب هدننزو لبعفت ( محبت هتم اق یا لحر ۳
 ملا لا یا دیجی نم لوا هنع دل یر رعناک ثیدداهنمو رول وا شل ءدنزرطء ءاس# یرب لوا
 ورد ها سی و هنسح تلصخ هدننز و هعرح ( ذعطبلا ) هشرفیا ةر وو

 رخ عج ندنظفا مطب هلبعض كناب ( طلا ) قدص ةلصخ یا قدص ةعطب هذه لاق ردذوخأم ندنسانعم
  4دننوروتوا سد نالوا 3 ردشما اا  eطب رضا وز یا

Sm 

 ا روک امرخ هجالا نالوا ءدنتب یرالاح لالخ هلبا مسب كنامرخ هلنیتحف

 مب ملط اد رد را و بنر یا هدامرخ راردی لاخدا های ن وجتسهحار تفاط رول وا ش هغ ولتط

 رد وسنم اکا ردشنا ثب یدک کینال 2 رگ ن جم یاس او

 ریه ایر شرف لوب دوف رود شرت کرج
 ۲ :ةیس اغلب هعما و هدساسا هدننزو نادرمص زولک ن احب یعج ردنا قارحا ةسشود هرجمایرلکلب شوقرب

 رول وا یشوق ام ءروک کا هلفلوا موس اباوع هل دوم و زا مد آنا و نرم
 ید مات یرلکلب و یرادانق و یماضعا رباس هاب و یاب مدر وک یتسهتیم هدنر دنه زاحهدبلح ریقف جم

 دف ج لوا یا راو ین هفیج شفت هدنغب روق یتح یی نالوط نکل هدنرادقم نافط یسهثجو تیرو هام

 نازی الاص دن رکلپ یدلپا ادها هنن رلترضح م وحرم لس ناطلس و اشا ینآهنوتلارفاو یر ندرابک نوجا

 ۱ بس الع یکنرو ردق یشاب یدک كاج وت یدنل واربس ید ی لک هحرقر هدنناب كنآ و یدیغو یرثا

 زائدا هدنرادقم قمر هتروا یدا را و یزون و یکیا و هدنرادقم یزغا و یزوک یدک هنیعب یزغا و
 سدياذا ثلاثلا تابلا نم احب ىلا ےب لاقت ردهنسانعم قم روق یقارپط شاپ هلی وکس كمال و یصقف كلاب

 رولیئج -ونصو زغ اذا اعولب لج را حلب لاق رد هنسانعم قمل وا هدنامورف و زجاع بولیرو هدننزو دوعق
 1 + فت ملاذا هت رافخ تحب لاقت زد هتسانعم كلتا ردغ هدهعو بهذ اذا ءال ا مب لاقت ردهنسانعم قلوا
 قوا دوخأم ند رانو روکذ م یانعم هلکطا ریسفت دهل رانعم راکنا و دحج و بذک یت ظفل حب یبحاص

 حولبلا و ۰ ) یبعا ادا اصابت لج را ےب کیو نی خم و

 دز خاص ( عابلا ) روند هب هسک ندا جزعطقو روند «یوق شلغوص بولیکج یوص هدننز و روبص

 وا یفلروفچ هل ك رامالو كناب ( طبل ) يللا تابنا هنسن هلغمالوا یوض یار هکر وند هرب لو
 ۱ ردهنسانعم دهنساتعم كم دا راکتا یبهدامرب هدنزو لعافت ( ابتلا ) روت د + هطاوق و هغانچ نالوا ناوبای و متصبا
 ره هدنناونع حیلسالاک ت ابن هد هک ضعب و ردیعما كننابن اسا هدننز و ءال ز (ماحهلب ل ادحاحت ادا اخابت |
 اذا لج را حدلب لاق ردهنسانعم قلاچمرب یک عورضم یتسودنک هسیکرب هدنزو هخرحد ( ةعدلبلا |
 ۱ ةدعلا رب مو دع واذا نالف حلب لاق رد هنسانعم كالع فلخ توطا فو هدعوو ضرالا ها ۱

 دن زو حد رش( حدلبلا لزج مل ودع واذا لج را حدلب لاق ردهنسانعم كلتا فلخ ءدع و ج د و هدنن ز وب رحتدت

 یداور عقا و هدنفرط ةمزکمکمهدنل وب هج حلب و ةثداب یاحدلب را لاق زوند هل واخ دنمون
 1 ۲ دوخاب

 و بصخ یموق رب هسک مان سرب بقلم لنا هماعن هکر دوب یلصا * ین موق حدلب ىلع نکل * لثلاهتمو ردیدآ

 ات هرانآ هلغلوا هدننحم و بدج و تذش یدا رانك هدروب نم لح مان خدلب هک یاوق یدنکب وروک |
 ردح ورشم هلبا رکید هج و یأشنم هدینادیم لاما ردشل وا اس لثم هدعب بوبلیا ماکت یروب زم مالک هلتهج |
  ضوح و سنا اذا ناکللا حدنلبا لاقت ردهنسانعم قلوا نا وباب بولالود ناکمرب هدننزو ماجنرحا ( حادنلبالا )|
 ((تسطلبلا )روند هرودو زوم هلبصق كمال و كلاب( حدنلبلا ) مدهنا اذا ضوا حدنلبا لاقت ردهنشانعم قلب |

 2h هنظفل ع الس هدننز و طب الع ( عا البل ) حدلب یتعع لج رلا لب لا زدیفدا مس وهدنن ز و هحدلب

 لقب رد هنسانعم كلوب تالو كلوب بویلهراب یتا هلن وکس كنون و ىح كن ( جا ) جالب عالم لاق |



 | دیص هدننزو دوم (حوربل ) بضغاذا لوالا بابلا نماح رب لج رااح رپ لاق رد هنسانعتاراط هلن وکس كنارى ۲

 لیاعط) و كنآ ثلذک ابا یعجج .كیطبا هلوا یراشاط لقچ و یاچ هدرخ هدنآ هکرونید هنسیدنقا وص عساو |

f oV e 
 | جم كب ینمب هرکنم یأرو روند هب هعستم ضرا نابل وا یسهنسف كج هديا هزسو یرجش و عرزالصا هډنزو

 نن رمان ةراوثع حارب و روند ه هدام ورما نالوا راکت آو رهاظ و هيل وا یزو رپ الصا هکر وتل وا قالطا هأر نالوا
 شیککر بول وا لئاز ندنماقم رول وا ردصم حارب و یدیآ رزردبا قالطا لبا ةراف اکا و ردیعسا ی .هدلاو كل

 | نالوا ند هصقان لاعفا حاربلا ی راص و هنعلازاذا عبارلا بابلا نماحا ر هناکملج را حر لاقب هنسانع«قمرا و ها رص |
 رد وصنم هلبا ال نالوا نوجا سنج ین هکر دمبکی هک بی رال ردکعد لا وزال هک لوق حار ,ال لرلب و ردندن و حرا

 ندنراتدالجو تعاصتهک اب وکلا ار لج همه دام و مازاد این
 هنس هظح رام یرلفدل وا مدقتات هنر ماقم ب ویلا فوخ ند هنسنرپ هلع وا د ودشم هدنرل رب هلا رادنک یر ره یاد

 كحراش + مالا حط واذا رو زملابابلانماحار افلا حرب لاقق رد هنسانعم قل وا راکشآ شيا ول بک حار وردینپ د

 ربا )هنسانعم مالا حط ووةبغلنالازرار دالا حرب راپ ص هدق دقیچ ه هراکشآشیارب هکر دل مالک و هروک هاب |

 ال و !دااحورب یظلا ح ر لاقم ردکتک هف رط لوص بولکن دخاص دا م هکر د هنسانعم كم بور دن ود نلوص دایک
 هبحما یا اذکد حرب|لاقن رد هنسانعیقلق ی منن ردانوهرکترب ین هسیکو هلی رسک نهم (حارب ال )مو ہرسابم |

 هلبنوکس كن هدح ومءاب و ی كن هش ءاب (ح وربل ال ههظعو همرک | اذا هحربا لاقب رد هنسانعم كلام ارک او ےظعتو ۱
 ءابطالا نیب وکو رول وا هیبش هنتر وص ناسنا هکر ون د هننکو ک كنابن یرلک دد یر حافل نعت ردیعمایربل| حافلا لصا

 یتعبط رد هدننر وص ناسنا یکیا قناعتم هن رب یرب ردقجهل وا ل وک یرلکدید مالسلادبع هلف رحم و منصلا حورپ

 یتجز شر هلیغاریب و ردبا نییلت راهسنانیق هرزوا شنآ یرادقم تعاس یتلا هلکنآ ینشیدلف ردردخم و تبسم

 رد هلیم دقت كنج وم یاب هکر دم وسرصهدناونع حیرت مرمه شک | رها هلازا نیک هر رهسردش وغ وآ
 نه هنسانه تدشرک رد دن مدام حر هدهروک ه دهه یکیا رداع هوا وب نوچغیدل لاله هسیک ندیا جا رخایآ

 هرزوا قمل وا هنسانعم نیت زوصلا وذ بول وا ینایرس ظفل هلیع دقت كن هتک یا حوربی هدنس هجرت نینم ول ا ةف نکلا
 ردپعمآ كض رارب هدنمارت هن دم هدنن زو یلعیف (یچریب ) ردندنیعبات هکر ددسا نیا هدننز و غيض ( جريب زا ردروطسم

 ةياهنلا ف لاق رد شما ركذ یچد هدنناب هنیل فلا هدباتک رخآ فلّوم * اربد ءاح رب بودبا فیت یت وہ نیئذح

 حاربلانم یلعیف اهن یرمشخزاا لاق و نیم ظافلا امف تفلتخا هک ریپ یا ییاوما بحال ةحط یبا ثیدح یفٍ

 ددشمحربمیاح رب ما لاق رون .د هئیش ندا راچ ود هتنحمو چر یی هسیکر ر هدننزو بنء(حرلا)ةرهاظلا ضرالایهو
 ندنس هلمبقهدن کید و هدنن زوح رف ( حرا )ر دندن آ "یربلادایز نةداوسندنددحم ر دب دا ن نطب ر هلیعص كناب(حربلا

 فانز هښک كنهغرف ندرویط هدننزوریما ( چرب نا ) ردندنآ 7 یچرملا هللادبع نب . مساق ندنیندحم ردنطب رب

 هکر درکسع نا هدننز و دنه(حرب لردبدآ ن نطبربهدننزوریبز (عر )لر ربد یخ دح راب تن که تن ر دیس هینک كن هیهاد و

 ر ونلیوسهدکد لیااطخ ند هناشن هس نانا قوا هکردظفا ر هدنزو رج (یحربردهدننزوعقرزکسعو رد دبا :

 یارللنولوه ردذوخأم ندنسانعم حرف ی رمو ندنسانعم تنحو جر یجرب رار د ی ر هدکدلیا تباصا هکەتن
 هدنسهدام هح رص هدنزو هزچ (هحرب ) حرفلا كاصاف تبصا ما حربلا كناصاف تأاطخا له نعي رم مارب

 ردهدنآ یرق كنهمام ن , ورم یچ رم نام ندب یا رما هکرددآ عض ومر هدنزو طبر )څر )رد

 طب طب لاقب ردهنسانعمققا رب بوش یکی کرس ہرزوا یزوب یب هسک ر هلینوکس كناط و یصتق كناب(ےطبلا)
 تا هرد و ےطبناف حطب لاش  ردع واطم ندنآ هدننز و لاعفنا ( حاطباالا ههج و ىلع اغلا اذا ثلاثلا بابلا نم

 لود( مالا لو ایطبلا) و( حبلا وهدننزوو فتك( ےطبل |)عسوتسااذ|یداولاےطبنالاقب رد هنسانعمقل الو

 لصالاف عطبا ردشلنا شیوشت فل وم + رولکخ اطب كنهصط و حاطب هدننزو باک هرزوا سابق ریغیراعچ
 هقرف لوش ندنس هلق شیرف رد هلتفاضا هکح اطبلا شیرق ردشفل وا لیززت هنل زنم مسا نکل بول وا تفصهچرک ق

 یدیا رازانوق هجراخ رها وظلا شیرف و یدنا راران وق هنغلا را ك راغاط ی راکدید نابشخا هد همرکم کم هکی دیا
 قلوا عستم ب ولیاب هد هروک ذم ءاصط ییوص لیس هدننزو لعفت ( معتلا  یدیا حاطبلا شیرق یرلمرک او

 ردا ثدح نداج هکر ددآ تلعرب هدننز و بارغ ( حاطبلا ) ءاعطملا یف عسا ادا لیسلا عطبت لاق رد هنسانعم
 رددا ل راجر صوصخ هنتعاج عاو رب تب حاطب ورارد "یجاطب هن ایاض وا هتلع لوا رد تلعب هیبش هماسر |

 ۳ ون هتاف ( ناعطب ال رد هلی رک كناط و ىح كناب لوق یلع ردعضومرپ هد هنیدم هدننزو نام ( ناحطب )



 حدید و حدلابدلام لکا لاق ردذوخ ام ندنسانعم تفسولصالایفردینما كن مد وېب ولطاپهلبصق كن هينا و یعض
 ی ۳۳ FN لام تاكا نالفل لق ةلبل ةا - جاجا لاق هنمو لطابلا یا

 ردک رکی لوا سرف لها موق رم “هلبج ارهاظ *لدلبا لکا هد وېب E E + شام شالب
 لاذو یصق كلاب( حذبلا ) رد رارصقم "یشامو یش الب شامشالب رون د هلام هدیس راف هبا هل ودعموا و هتساوخ

 كحراش + عضترب الثل هقشاذا ثلاثلا بابلانم احذب لیصفلا ناسا حذبلاه ردهنسانعم قمراي هلی وکس كن هم

 اوبق و یرد و ردهنسانعم قمرای اقلطم حذ هلغلوا لیمکت ج راخ ند ریسفت تقیقح یس هلک عضترب الثل هروک ناب

 رواکح وذ عج رون د هغبراب رول وا مسا حذن و هرشقاذا قرعلانع دلا حذبلا رد هنسانعم ىزا ىوش
 .عذبلا ر وند هکلکسکن ال واهدند ا نالوادیلا عوطقم فصاح هل رسک كناب ( حذبلا إل هنسانعم قوقش

 بابل نماحذب هذخف حذن لاق ردهنسانعم كلزو ی هلکم روس هنر یر رقلیوا نکررو هلنیتصف
 7 تا اثیش اونغب مل ئ“ یثب اوحذنام مهتلاسول لاق ردهنسانعم و ا و ااا

 را تاج یتعیرطماذاباصسلا حر لات ردمزال كنسانعم یک هکر د هنسانغم قعا رومب ندنولبهدنزو

 وا رد وةدشیااح ر هنم قل لاق رد هنسانعم یذاو مش و تدش هلبنوکسكنا رو صنف كناب 6 حربلا) یدغایر وغ

 3 ان ورشو هس هکر دبعشنم ندنظفل حا ر هدامو هر وکه نا هد ر اصب كفل ؤم » ةغلابماحراب اح رب هاو

 اساس احار كلذ لعفالثمرونل وا رابتعا یسانعمروهظاصعب روند هعسنم ناکمزرابنال وا ۱

 ۱ 2 رو هتسانعمحاربلا ف بهذ رار دحر و ردشل وا لصاح هدعسا وناکمنالوا یم هکایوکه نسانعم رهظ رار دالا
 ردنف رطغاص لدایص نوجمانییعت تیام ردندن وب ج د یالطاح راب هدیص كلذک ردندانعمو یالطاح رابه هد.دش

 ۳ ایر هق دل وافرح دایص هکردشُ وا صیصخ هدیص ندارورمهنفرط لوصب ودر وهظ

 یفتبئراریدحریام و ردندنآ ځد یالطا هحراب ه هیضام “هليل و رونل واقالطا حاس هنلباقم كنو رار دبا مأشن

 هد دل وا یێن یساضتقم نیغ وام زلتسم یتسانعم هن کمین ماقاام هلغل وا هنسانعمحاربلا ف بهذ حر لصاو ةتساتعم

 ِ وعلادنع هکرول وا هنسانعملازام ح رب ام هلغل والصاح تابا هتبلاهدنردصت ین فرح ردلمتسم هنسانعم

 واذخا یسانعمتقشمو تدشندنآ هلفل وا روصتم ماشتیانعءندح رابدیص نانل وارک ذوردندنس هلج هرصقأت

 ۱ ر هک اب وکر د هنسانعم دادشویها ود هلی كنار ویال تاکر حكناب «نیحرلا ) یہا

 ناف ی یتغیدل وا هدنل زق ءالقع نالوا دصق لها هدنشاکن تدشو جر ردشفلوا لامعتسا هدننروص لاس
 مم یک لاس عج و و دادشلا و ىهاودلا یا ءابلا ثلث نیحَلا هنم یل لاقت ردهلوب ید یس هلک نیفلب ید

 ۱ 3  یتدش هدننزو درص رولکح رب یعجج رونل وا قالطا 4 هقان هد رک كب هدشزو هعرج ( ةحربلا ) رول وا |.
 a ) لبالا رایخ نم ةقانیا حربلا نم ةحرب هذه لاق ردینبم هنب رامتعا یروهظ كنکلهدیزک

 زد هند ]زوم بول وا ن و یک رپ ترابا یسادنا كنهموف رم مر رولک ح را وب یعجج روند هلن یما نسا
 راو نی قاطع وهو ربا عزا بوی ناس لا راردا تراشا هدرلع وقت هکهت رولوا دتع

 1 مأشتهلکنوپ رابع روش دهدیصندبا رورع یضوط هنل وصو روهظ ندنف رط غاص لدایص هکر دیلباقم اس

 - رابکو هاما * لثلا هنم و ردن دنسانعم تدشو مرو و ل رسایمیلا كنمايم نم یهاموهو ديصلا نماح راب تيقل لوقت

 یرانآ یتسف دایص هلبرال وا نکس هدنرلشاب راغاط برص روند هن راب ناب یورا ردانلل برضب * یورالا
 11 زم لثمدنفح هنسن نالوا بایک و ردان هیلعءانب رار وله ر وکه رکر هدهد دم تدمیحنا رار ر وکه ناس هن وةح راب 4

 “زورم (عیربلا) وهدننز وروبص (حوربلالردنذحم "یورهلاح رابن دجا ن ح رابردنداعا ح راب ورارد | ب رض
 لاس كخوتت نالوا هلدبق بحاص هکردهعزخ نیا خیر و روند هدیص ندیک هنلوص لدایصیک راب هدرلنوب
 ۱ رون دشودن رهدیس رافرون د یل وا هح راب ه هک یتواراردشود هدیسراف روند هب هک نود(فح رابل ال ردندنبسن

 یملاءاح ر هتذشا|لاق رد هنسانعمیذا و جبر تدش اقلطمرددرفمهدننز و عجب هک هل كنار ویعض كناب (ءاحربلا ۱

 بس نايا تنم كما هدیحن ر ردفیصتم ندنظفل هاحرب هدننز ولیعفت ( جیربثلا ) اهاذاةدشیااهریغ و |

 يمنس اساسا کاپ وکر دندنالک نابلوا یدرفم یک بیشاعت هلی كنات ( عج. رامتلا ) هدهجاذا اع ریت مالا هبح رب لاقب

 باص +( حاربلا ) هدقوت و هج وت یا قوشلا جرابن هنم و ردلمعتسم هنسانعم یادش ردعج ندنظفل خربت نانل وا ح



 ۱ تحك لوقت ردهنسانعم قالغ و هزز وا روک ذم هج ویل كن هسکرب هنرن (

 (تاذکر لاو 4 هل دد شت كناحو ىح كن( ۳ ۱۱ هوص یف ظلغوةن وشخو فحم هنذخااذا عبا رلا بابلا نما 2

 لوا هدر هلیعتف كناب (تحاصل )و هلیعخ دراب (ةح وحلا )و (حوصل الو هدننزو باتک(حاصلا )و ةلنيتمخف
 ندیاب یکیا ے ت هلنرتمف سد ثلاثلا بابلا نم فحاحم ودحوحم و احوحت و احا واسک واڪ تک لوقت رد هبانعم

 وا :> حراش غ روند + سگ لیا فو رس نیاز ا هلبصف كناب و كنهزمه ( "الا رد ردصم جد | ۱

 قالطاهنوتلا لوکسم جا و روند ءاعو ردهحک ییصا هکر وند هحم هدننوم نوسلوا یضراملرکو قلخ كرک
 ظیلفلا نادیعلا نمو فلؤم * رونل وا قالطا هظیلغ دوعو رونلوا قالطا هب هسک زوم و هنسانعم راند رووا
 ید ولو ری تاک وند هنس نمک ال یخی فوم نادیع هلکلیا تبث هل رابع

 . نیلاق و ه هتسا رک هلغل وا توص ظاغ قالطا ببسن کل ردروک ذم زاس دارم ءروک هنناب كحراش * روتد ا

 ۱ او هلیعص كناب رولک ر یعج هنسانعمح دق رونلوا قالطاهنف واراق علو ردعالمقالطا هدهروک ذم زام ول ءزاوآ ۱

 | اذا حایصلا هما لاق ردهنسانعم قغو یزا وآ هلل رسک كنهزمه ( حاحالا ) ردسبقل عاشر ندنس هلہبق ليه ۱

 هدننز و لزازت مچ ےت 29 هطس ویا ناکلاةح و بع دعق لاق رون د هنطسو كناکمرب هلیعص كناب (نح وصل ا) اهلج 3

 و زمو اخو ميف لول امت فک ادا برام ھت لاق ردهنسانعم كع رارق و نک هدنآ بورک هلع ر
 هدنن ز و هلزاز ( هما ) اهطسو ها رادلا ےھت لاق ردهنسانعم قمراو هنسهتروا ۱

 ردهنسانعمیناسنا تعاج هص و میهن یتعع لجرلا جک لاق رد هنسانعم كأ رارف رف و نکم بوربک هل رب ی یدو |

 هلتبسن یاب( یصصا) بصخوعس یا حاکی ه لا ردهنسانعمقلاوب وقلزوجا هدننزولاعتفا (حاص:۱) ق
 | هدننز و دف دف ( ج۶ ) ردراذوخأم ند هح وب رانو روند هرامدآ عس او یه و یتا وق تا يا ق 1

 | بایت روند بش نالوا رار سن یضرعونلوط فن تا6 یا زیارت هلکم د باصقل جك نده ]|
 هام هرز وامک كن .رخآ و صف كناب(حابحم ) هنط ع و هلوط وتسم یا حابح "ی اه E قوسلوا

 رار د حابح هدر كجه دیدلاقیدنکو  ینعی رونل وا ظفلت نوجما رابخا ینکیدنکو ت بول وا ما هنسنرب هکرد هر

 هت روغ نالوا رظنمدب و نیکر ج هلبصق كن ( ةحابصلا )ل “يشب 1یاحابح لاق یش کدنع یبا ماع یب ضعبل لق ]

 هد هاب ءاح و یدنلوا رکذ هکر دش وم كنس هلک ما هدننز و ءا اعلا مس یا ةحابح ةأرما لاق روند |
 دلج ر لاق رونل وا دارا نوجما هج وا زمو عابنا هنظفل میش 2 خف كناب ( حلا ) ردیعسا گن ه كسکورب ْ
 Sa ثلاثلا بابلانم احد ره لا حب لاقت زد دنسانعم کمک نوح دم( حدی ) لب یا ا |
 نزسنآ ییعیههادبلاب یشیارب وه رض اذا االف حد لا رد هنسانعم قمروا و هقشاذا دوعلاح دب لاق ردهنسنانعم ]

 ور وهبحاباذا مسلاب حد لاقب رد هنسانعم كل نایع یزارو ههدباذآ مالابنالف حدب لاقت رد هنسانعم ك لشیا
 هش تام ادا ها رلآ تحذب لاق ردهنسانعم كع رو هلا راثفر كلرلیکو بولیک یک لاهنون هناک ان هلا اداو زان

 زا ریعبلا حد لاقت ردهنسانعمقلوا هدنامورف و زجام ندنلمڪ ناوبح هلغلوا شاد و و كکشاهف 2 ةنسح

 یا مالا نح د لوقت و حدفیارمالاح د لاقت زد هنسانعمقعصاب یتبحاص هلغل وا لیت كب صوصخ ر و لملا نع

  كعرو هل هلاک ران شوز نەنزاراکن یدو هدننز ولعفت ( حدبتلا ) ردیدآقلاب عونر حد وییاقنا يو ر یحدف |

 ول یش لوق یلع ه هعستم ضرا هدنز و باه * ( حادبلا  تحد یتعع ةأرلا تحد لاق ردها

 | روند هةوا شیکک هل منک كناب 6 دلا هتسانعهحاسر وند هن ولو هد زود رخ با ددا رک ۱
 4 هبادنالوا ضیرع یر وژون دهمدآ نوز وا حب و رد هنانعم لواهد ران و هدننز ودچا (ےدالا)و(حودبملا)

 ندنعبات هدنز و ناتک حادبلاوا )ا ندابیا حدی ارعا لاق روند هل واح دنم ون هد ز ولقیص (حدسلاژروند

 | اوج زر یتیم ایل نا یر ا هدننزو ریز ( مد ) ردي هش یراتهلوا 2

 احدا )ىدا رارولوا روبخهناوصا عطق هدنناوخ > راس هدقدلوا زاسمد هنامغن هلغلوا زا وا ب وخ تاغ کردیم

 1 حدابتلا ) غفرلا ةعساولا یا ءاحدب ةباد لاق روت ده هبادنالوا عساو یرابناچ و یرابد قلیوا هدننزو ءاعطب

 ةللا دبع ن رکب ثیدح هم و زد هننسانعم قوس [ رهن شوک تویل وا یاقو درس هن رب یر هدنزو لعافت ]

 جلاب عراع دج الا باعصا لاجرلا مهاوناکرعا مزح اذاف طلاب نوحدابت یتخ نوح زا  دباعصلا ناک ۱

 . یوبهزوپر راق نواق تح یدارردبا هفیطلو حا هه رب یرب مارک باصصا یی ردشلنا ریسفت هلرس هک هرمشقم ىظفل

 خاصموروما بابراو تمجر هرات و بودی حالت نام هسل وا ثداح هما هدانالوارک |ویدیا رفت

 لرد | تحت ندهض رام راس



 چ له اا | بار ]ی

 e ةزم#ل الصف زی

 چ[ ءابلالصف ]و

 | ه ناهس تردق دب زا ندلاعفا یاس ورا وق هک اب وک کرد م * ردکمد یهلا یاود ردیرعم
 هنفاوم یخد یرزناس . ردیکح سوب رقلیف ندا فیلأت یراج ایا ادا و ردشفل وا قالطا نوضغلدل وا یصاصتخا ۱

 هدآ هعاق رب هد هیلقص هل رم اضعپ وین وکم كيج (جایلیکطارق ج رانا و سوتیلاح ح رابا رت روپا

 و هدنساذح ایلنا هکر د هریک * هرب زج یرلکدیدایلعج وایلعح* هددیفس رګ الاح هل رسک كفاق و هلداص هیلتصو ۱

 ۰ ٍ ` هج ةلمممل ا ءاحلا باب قوس

 ۳ < لنءزمه( حالا هنسانعمزنتسر ون د ه وتر واو ه هد ر هل الث تاکر ح كن هزم( حاج الا ) چچ[ زه أ لصف ]8 |
 ت كن هزم (حاحالا) لعساذا لوالا بابلا نم احآ لجرلا حا لاق رد هنسانعم كمرسکوا هلیدندشت كناحو |

 ۱ او دردنال وا ض رام هدکر وبندهضغ و غورونده نیکو توادع و ظبغنالوارعضعهدن ورد ورون د هغلزسوص |
 ون د هشز وسو لاو عو نالوا دی هدکروب ندنزحو ر معهد ران و هتل زام زمه( عحالا)و( ةع الا )رون د هشز وسو |

 یی واب رد هنسانعم كع وس قو ج یظفل حاحااب نالوا لاد هت اکش ندنورد درد هل مسک كن هزهش :(عانحالا) |

 9 و لیعفت (مج> تل ال یدنلوا مخ واخ روان یدا ی احاابیلضا كن وب حاح ای هلوقنم کا اذادز نزح احا لاق :یک |

 "یدل وا لدبم هناب هیات ءاح ی ما یصا كنو و مت اذا لح رلا جا لات ردهنسانعمقلت ربآ | |

 وزالا) ا هکردحالطانا لیس هب ریغصت (هص>ا) ردشل وا ییظن هلبلق هاب هیاتنون هدنسهلک | ۱

 دا یا بابا نماحوزا *یشلا حالا رد هنسانعم كلر وش ود بولیز زو هنسن ر هدنز و د وعق هلآ هتم ۱

 .روس یتایاو فلخت و اطابناذا لر لا زا لاق ردهنسانعم كمکشکو قفل وب زوم وی
 | قرعلا حزا لاق رد هنسانعم قمان وا بوت ا هدندب و تل ز اذا مدقلا تحزا لاش رد هنسانعم قعاق

 اذالجرلا ح زأت لاق رذ هنسانعمكرکچو کو كم غل وریک دوب هدنز و لعفت (ح انار ورا
 لات e نالوا تالة ندلاعف نساحو لاصخ مراکم هدننزو روبص (ح وزالا) سعاقنو ۱

 ا)نورحا حوزا سرف لا رووا دیک هنس وریکهک دروس هکر ون د هثآنورحوم راکلا نع فل" یا ح وزا |
 الا ) بضغ اذا عبارلا بابلا ن نم اڪشا لج را حا لاق ردةنسانعم یل راط هلک كن هع نشو كنهزمه

 و ۱ روتند همدآ كانمشخ و نیغراط هکردنفدا مو هدننز و نابضغ

 یناوسن هکر دنادرک هز وآهدنزرط لیاج ضوصخ هب رع نا وس هکرد هنسانع؛حاش و هلع و یربسک
 مت ف (ناحمالا) ردعض ومز بیرق هن دالب یسهمق محذمهدن ان زورییزوریم هلاف (عفا ردقح هل وا ۱

 ) مجو برضاذا ىناثلا بابلا نم انا حر !لاق ردهنسانعم قازص و قلوق وز بوجناس ندنعج و

 اوخای ندض رم تدش هدننزو دوعق ( حونالا) و هدننزو ځم (منالا) و هلینوکس كنو و ىح كنءزمه
 حوا و اصنا و احنا لچرلا حا لاق ردهنسانعم قلیقیا یک رلکیا لبا یدنفص ندنتلقث طارفا یشان ندعم وا سفن
 ۱ ردواکایعجج ردلعافیساندنآ هدننزو مکار (ED ره وا ضم نم هدح لقت نم رح زاذا یناشلابابلانم

 کر وشدهسک ان لوش هدننز ور هلیعص كنءهزم (ع لاو هدننز وروبص (عولالاو هدننزو شک (عالا) هدننزو
 ل ادا ما و حونا و الجر لاق هلواردنا مت هلی خم بویمهدنادزندرب هدقدنل وابلط هنر نددنک

 جونا | سرف لاق هلوا ردنا ریکر یک یت وص ندنزاغ و یکرلکیا نکر درکس هکروند هت الوش حونا وال منع هنع
 1۱ 1 ام هدنابع ا غ رک ارنا ویو هصبف هدننز و هح راح ( ةع "لا ال رق رف یرح اڏا

 هو لن هطروم هدننز و باب (ح الا ) ردیدآ هب رق رز هد همام هدننز و هرف هلبعص كنز ( فا لردم وس م جد

 ےک كن هزمه ( یحاو یا ) رد هاکح ندننوص یارک وا طش نرننکوا حآ و زدلوک ام هکروئید |
 قوم ناسا و دنسپ هدقدروا هناشت زادنا ربت نان قوا هکر درا هلک بت نان 8 زىت كلب ۋىنا و |

 رب هليکق كناح و ۍدم كنهزمه هکحآ لوف یلع هلی ونت "و رسک كناح و یدم كنهزمه ( حا ) رونل واداربا
 1 اس كناەطروخ ردلکد هنشف كج ههنا هارکتسا هک ایوک ردهلکرب رونلیوس هن هسک كن هرکیا ب ودنا هارکا
 رد هنسانعم قل وا لانج رف هله كيج وكنب ( ملا ) هج ءابلا لصف ]3 ردنا دیعبت ندرفت ید ردفیط) |
 ( جیم فیض ابنکل ثلاثلا بابلا نم ات هب حج لاقم و هب جرف إذا عبارلا بابلا نم اس * یدلاب لا ۱
 ج اھ دن ت ردعواطم ندن آ هدننز و لعفت ( مچ ) ) و هن انعم كلعا نادایش هدننز و,لیعفت | ۱

OCS ERGE RINE1 رونلفوغوب ی  

۱ 



 تور س هم تیم اا لوالا بابلا نم اه لبالا تبسم لاق رد هنانس قم بوما هد هدحا و ضد
 لا رد هنسانعم كمترکس هلمادقا و دج تآ و ءافخا اذا رییمها لاق ردهنسانعم ًافخا هلرسک كنهزمه (جامهالا) |

 هدنرفرط یکیا كنب زوما لوق لعولن راق كىوچ و زود کیک کهدننزوریم(عیمهل اه رج ف دجاذا سرا حها |
 .دنزولاعقا (جانهالا) رون د هکیکش ل وا هد ممژپ یسهرهچ هلسیس عج ورب دوخاب هننالوا یراطخ فلاخم هتنول |

 رح نم فعض اذا لجرثا ےمتھا لاق ردهنسانعم قملوا نو زو فیعض یثان ند هضرام یریغ د وخاب ندنرارح |

 | .دنزو هجر حد (ةج رم ) لبذ اذا ههج و مجتهآ لاق ردهنسانعم قلوا هد روپ یسهرهچ كنهسکر و هریغوآ ۱

 لطاب و روند هنس هطامشو افوغو وب رغ كسانو ردهنسانعم تعرس و تفخو رد هنسانعم قل وا شر وم شراق هنسنر

 طالخا دو هدننزو ناوفنع ( ناجر رد هنسانعم كوس هد روش قشراق یربخر و رد هنسانعم هدومبو

 روند همدایراشیا نالوا یضامهدخاصم و روماو راذکراکهدنز و سلع( ج ر٩ روند هن و رغ واغوغ كساب

 هدنراکیکندنغلن وز هکر ون دهن وبققیرآلوش و رونلوا ریبءآراوهر هکر ون درک رابهخروب لبر تناه جالب
 رد هنسانعم كع رو هغروب هدننزو هجرحد ( ةیلمهلا ) اهلازهل اهف ر عال یا جالمه ةاش لاق هیلوا یمتق كليا
 جالمه هرز وا سایقریغو ملم هدنلعاف سا ردموسم هرزوا قلوا ی هدحابصم نکل + ردیرعم ندیسرافو و ۰

 ( جا ) دافنم للذم یا ج ما لاقب روند هثیش داقنمو مار زسنب وعص هدننزو جرحدم )ا ) رود

 تذغاو كرحتادا لیصفلا جهت لاق ردهنسانعم قلاب هتکرح بونلناج هصکی هدنج ر كنسانا دلو هدنز و لعفت ]
 قلوا ناوق لب هکر نا عیرمس و زمکد و عبطل| فینخ و قجا قرهلوا نوزوایو هلنیتعف ( ج وهلا ) هيف ةایطا

Êهدننز ورجا (ح وهالا) ع رست و شیط وقج یفالیوط ناک اذا عبارلا بابلانم اج وهلجرلا ج وه لاقى ردهنسانعم  

 ررو هلتعرس امناد اهسفت هکرونل وا قالطاه هقان لوش ءاحوه و ردیشؤم هدننز و ءا رج (ءاج وهلا ) ردتفص ند آ
 ههددشځر نالوا ردااوهرب بوراب وقندنرب یرارداچ و رد |باعتا یس ودنک هلغل وا یتفاجو ج وه هک ایوک هل وا

 كناه (جایهلارلو هلناصف (ناحع#)ا) و هلو کس كنا و یصق كناه (مج#لا) هلرعط كناه رولک وه یعجب روند ۱
 بابلا نم احایهو اناج و امه "یثلا جاه لاقب رد هنسانعم قع زوت بوپوق ندنرب یک زوت هنسنرب هلل ۱

 هنناصه هکردهنسانعم قم هصوص یعق هود و هرانا اذا هجاه لا رول وا یدعتم هنسانعم قعزوت و راث اذا ییاثلا ق

 (جابتهالا)ساذاتبنل | جاه لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم قم روق تاب و تشطهاذالبالا تجاهلاش ردیبس ق
 *یشلا جاتها لاق ردهنسانعم قعزوت بوپ وق ندنرب هنسنرب هد رانوب هدننزو لعفت ( ج4ا ) و هدننزو لاعتا
 سا ]ونون دوو كکرا نیکربک و رون دهرغبآ شخ | تکرحقوهش هدننز و ج راح (عیاهلا) جاهیعع مچ و

 هل ادج و كنج رد اح هلبا مصق و هدننزو ءارعص ( ءاحجهلا و رونل وا قالطا هبضغ و مثخ نالوا هرز وا نارو

 هلناقم و لاتف رد ردصم ند هلعافم هدننز و ج الع ( جایهلا رز برطا یا یا و ءاج#' مهنب تعقو لاقب روند

 نارع ن جایه و ماطسب ن جایه ردندیماسا هدننزو دادش ( جایهلا ) هلناق یا احایه هاه لاش رد هنسانعم و

 اوج اه لاق ردهنسانعم قلعت [ بو ارم هرزوا یز یرب نوا شا غوا هدننز و لعافت ( جیاهتلا ) رد راثدحم
 ندرهودراساماد و رونده هقان نال وا دنموزرآ بونکچ تیاغب هننطو هدنن زو بارح (جایهلا) لاتقل اویناوتاذآ

 اثوم ارهاظ رولکت احاه یعجج روند ههغب روق یشید ( ةجاهلا ) روند همود كکرا نالوا راصوص مدقم
 ردقج هل وا ینوک نافوطو هنتروف هکردکعد نارو مو هلتفاضا (م مو رد هجناهیصا ردندظافلانال وا دراو

 شعروف یاوربس ویرباچ هکرونل وا قالطا هضرا لوش (فحاهلارف رطم و غوا خر موب یا می موب اتموب لوقت
 قت روق یرلت وا هدننزو هدافا ( ةحاهالا ) رفصا وا اهلش سد اذا ةحاه ضرا لاق هلوا شمرارص دوخاب

 رد هنسانعمقلو شع روق یرلت وایربر هرزوا یلصا « جایهالا ) هتسا اذا تبنل ام رلاتجاهالاه ردهنسانعم

 كناه ( مه و هلسان هرزوا سک كيج و یرسکكناه ( عیه ) تایل ةجاه اهدجواذا ضرالا چه لاقب
 سی ةنتهلا ءايلا لصف  ردندنناوصا رازآو رجز صوصخم هنجق هقان هلنوکس كيج و ی

 رفعج هبوبیس یدل وا رکذ ید هدنسهدام ےجا ویو رددآ عضومر هدنرانزو برضیو منع (مجای 9
 .دنق رمو رد هدلبرپ هدنتلیا زاوها هدننزو دجحا ( جدا ل یدد ردیعاب ر هلفمال وا هدناز ءاب تعب قص هنزو|آ

 رارید ید راوسو بلق روند هتف ز یرلکدتا ریبعت كزالب كنا وسن هلی كنار (حجرابلا ) رده رفرب هدنساضف ق
 : (ذجرابالا ) ردندنبث دح جزای نب مصن نب لیذه ردنداعما ج رایو ردب رعم یمراف "رای هروک هناي كحراش |

 | اوب را و و رواک جرایا یعجج دعا فورم و سم نوح هن وکر ءابطالا نیب هلي ك نارو یرسمک كنه

 i هشها بلا لصف زی



 ضد

۱ REN PF ی ی اپ ES 
 یازو كناه ( حزهلا زل اعب رس یشماذا لجرلا جدر ھ لاق رد هنسانعم كع رو كاح هدنزو هجرحد :

 هه سا ی ورد منه ات یوخرم ص ۳۳ ۱

EERE NE EEي  

 د هنسانعم كل طوس رعش هدننزو جزه رګ ماش هل رسک كن زمه ( جازهالا ) جزهلا دشنا یا مآ ر اذا عبارلا

 لیعفت €ج زملا ) و هدنزو لعفت «حزهتلا و زج راو لمرا لاق اک حزهلاب یتا اذا عاشلا ج زها لاق
 ناتا قوا ج رنو جزهلا دشنا اذا ج “رهو برطلا ج زېت لاق رد هنسانعم كلغا تامل یل هلارت هدران و

 اذا سوقلا تج زہ لاش رونل وا لامعتسا هنسانعم قمهدرقنط یشیرکه دکدر و داشک بوروق

 الع (جازهلا)عیزهیا لیلا نم زه یضملاقب رون: دم رادقمرب ندههکهدننزوربما (جی زهلالضابنالا

 و و اکرادتم یا اجازه انوص تعم لوقت روند هزاوآ ندا روهظ هحدرا یرب یر قص قص
 هجرحد ( ةحزهلا ) یدا بسنا كلیا تبث هدنسهدام چ زه یکیرهوج فل وم هدنروصو ¥ ردهدناز

 كناچو تسج هلن مک ك ناه (جالزهلا ) ردهنسانعم توص طالتخا و ردهنسانعم كت وس زوس اعباتتم

 د ( ةطزهلا ) عیرس یا حمزه ملظ لاق ردهنسانعم لالاچو تسج هدننزو سلع (خزهلا إل روند
 )2 ۹ E هدنسهکل وا من هلب رسک كنیس و كناه (ناعسها) رد هنسانعم توص طالتخا هدنز و

 لاق ردهن انعم كللا هجرزکب یر بويعا هصشوخ نشرورب و یعر كنیشاومو باود هدننز و لیعفت

 ۳ را( مس ) دما یارمو بارد رک تی ایم دن اصص هلام

 هالا ردندنالک نالوا دراو درفمالب یک لیسحوب ارهاظ رافص یا عضه نایبص لاش زونمو
 5 د 2 وا اه رد دف یدرف زدی ضورعمرم هاب سسکالیلق و یصق كن هينا مالویرتسک

 رب د یلباک هنعون رب و ردینالوب چل مامت هکر ارد هلیله هراق هنهایس و هلله یراص هنعون یراصرد وراد
 ونابدکن الواهر دم هد هاخ ر یدوجو هد هدعم و عفاد یعادصو ظفاح یساوحو لب نمیعا ونا قانحرول وا

 اریثکلا یا جاه لجر لاق روند هصص نالوا رروکر ابر هدومب هدننز و ج راخ ( اهلا )ل ردل داعم
 ا ا نال شلاق رد هنشانعم كمر ورخ یراددام نایلفاننا هدننزو عف( م1 لیصحتالب

 ليوأت هلبعص كناه ( م ) ردیف یدج كثدح مان “بلا سابعلا ندم هکردن داما و هب نم ویالاع

 E 4 جن و ملحا ته کود زار ناو یحالس
 ونادانوشا رانوقجحا و یږپا یس هنج یکی نالسرا یک هلی سسک ناه ( ةجابلهلا) هافخااذا'یشلا ها لاق
 له لجر لاقب روند ههسک نالوا ةو ترم عماجو بویغویواسم هعو یطاب و یرهاظ هصالخلوک ]
 الا وس ین هجابلهندی !رعارب هکر دل وقنم ندرج | فلخ هکر د ح راش » "رش لکم ماج لوک مدف مه قجایا
 ه نارعالوا هدعب یدید هلوا لوک | تیاغب و هل وب یراقابا و یربا كب یسهثج ED لوا ابله
 هجابله هدارخا هعفد یدارلیا هدایز ور مضط ید فص ور هنن ریسفت هدنس هعفدره مدلیا فداصتجد هعفد

 جابلهو یبتنا یدرب و ماتخ ود هل وا تاهورکم دع وم عماج ینههبق فاصوا عیجبیونعم و یسح هکرد هسک |
 هدوسوب وق ك هد رانو هدننز و طب الع (یالهلا)ودنزو طم ( ماا روند هدروغب و هدوسو وڏ

 كنم یک ونویف وكشا رول واهدنزرط كنيس یر ويس هکر ون د هکنیسقف واعونرب هلتهف (محهلا 2 روند
 | نیتشاشو هلباه رد همه ید رفم ر وند هنعس# یچ ونویفلوزهم و نوب ز ور ون وا ریبعت یس وایه دیک ررارشواهنرازوک|
 ٤ هغاجآ و روند هرلنوبتیشیدهجوق و قجیا هه لاج ر و قجا یا تج لج ر لاق رون در هسکقجا و هبلوچو |

 1 نوا دیک ات یس هلک مه ةغلابم (خاهلا ) روند ءریبدت ءوس نالوا هدنصوصخ شاعمو و

 هدرک رسر ون د هثیش ناروط بونقلاج بوشیراف هنر یر اه و صاشرعشلاش اک جاه عح * لاش روال
 دوص هود هلک كم و یصق كناه ( حا )ل یک یتنیروس ناویح زسنابوچ و یه ورکناسنا دن ناجا



  هلبصقف لر اه ( )و ( اه دشتی رعت نوچ نز و تر ورض عاش هدنعارصم + هقعان ےس ! هیشخ قرش + |
 ۱ | هلزز (تیهج# )ردزناجد هلن ونت كتبرارخآو رد دن شوا هدیکر رد هدنتا وضا زا زآو رج ز صونصخمهنیسف كب وک

 چ ۵یبهودو هب حاصاذا عبسلاب عه لاق ردهنسانعمقمرفیح نوجما فیوختو "فکو رجز یروناحیحربهدنزو |

 | كنسهفن اط دارک | ةصاخ هجهج و مچ هل لاق ءرج زاذا لملباب مهم لاقب ردهسانعم كل رازآو رج زود جش
 وند هناوبح ثلکر وا هل كناه (جاهعمار ردهباکح ندنر هلْغلغ و داب رف و و غ هدنسانثا لاتف و كنج

 هدنکش ارتان و روندهمدآنوزواو 4 هودنوز وا ورون د هه ود كکرا نالواددشو دننیمهزکو بو هرکو کو
 روپ نال وا كب یغاربط نايل وا یر تابنالصا هدننزو دفدف ( هجا ) روت دهنفآو هیهاد و روند ه هسکقجا و زا
 هبوصنال واروشهنو ولتط هن ورون ده قوه وی یه لب جی یا رالاش روش دەر 1

 1 دز و ءاصو یربا هدنز و طبالع ( ماجا هنسانعم بورش هام رول وا و لا هکر وغ د
 لاھ 2ا ۱۱ اهج تند ادا ةو انل | تعهج#ت لاق رەوا نقوش لا هدنن زو لزازت 71

 نوز وا هدص وصخ ر هدنزو لاعفا ( عیاهتلا ) رولیروکب هننویپ كن زوک | تفچ هکروتید هغوردنوی ۱ 3

  هتاصت ( ناجدهلا ) هنف یدام ادا مالا ین ۳ لاق زد هنسانعم كلغا یدات و لغوت بولوا هن رز وا یداز 4

 جلا جم لاق ردهنسانعم كم رو دج هتسها قرهلص راص هنسک هدروطناسورب هدننزو بارض ( جادهلا )و |

 |لجرفس 6 جدجدهلا ) و هدننز و دادش (جادهلا ) شامترا ف د ور یثم اذا یناثلا بابلا نم احادهو اناحده |

 تن تعفش و نینح هنس رواب هقاب هلاك ( ةجدهلا ) روند همدا ریپ نیب رو هج هتسهآ قرهلص راص هدننزو |

۱ 
 روند ه هقانندنا تف رو نینح كیهندلو هدننزو بارحم (جادهلا) رد ردصم هروکهتناب كح راش » ردهتساتع

 ردهتشپ ندهفحو و ردیعا بوک رم هن وکر ص وضخ هتسهفاط ناوست هدرفس هدننزو رهوج ( جدوهلا رز

 ۳ رهدنک هکر دقح هل وا ز زمین ریبعت یچ وق الاح هدراارو و لمڅ یهدنلو ج هکرولوا ولدبق یتسوا و رّودمو

 دره راد دل سک فیعض و رپ هدنز و لعفت ( را زدذوخ ام ندنسانعم موق رم ناب تل اتب و
 | شاعترا یف مطقت اذا هتوص جدهت لاقت ردهنسانعم كلا روهظ كيسک تكيسک ی شان ندفعض یراهزا وآ ندبا روهظ

 هدننزو روبص ( جودهلا  دلولا ىلع تفطعت اذا ةقانلا تجدهت لاقي رد هنسان كلنا تقر و نینح هن دلو هو

 ( جاده ) نایلغلا عب رس یا ج وده ردق لاق هلوا زانیق ریت یهدنجما هلغل وا هقفوب یید هکر وند هبدرتت لوش

 هلیس هين لعاف عسا (جدهتسلا ) ر ردیعما كن رد هلتقرپ و ردیعما یسرف كنهبنک مان فیش نم بیر دت زو 8
 لایعتسا رد یم ردصم هل صف كالاد ( جدهتسلا ) نالح یا حدهتسم لجر لاق روند هب دسک نالوا لو كب

 كعش ود هنس هماکنه لاستق و برح و لالتخا و هنتف سان هلیوکس كنارو یصف كناه €( جرهلا ری سا
 یرب سان ید هدزعاسل لنقو طالتخا و ةنتف ىف اوعق و اذا یتاثلا بابلا نم اجره سانلا جره لاق ردهتسانع»

 رونل وا ظفلت هلن وکس كنار جرم ةجوام هنظفل جره ردرا و یریبعت یدلوا جرو جره بوشود هن ر
 هنسانعم طلخ هروک هننایب راسو ردعوضوم هنسوا عسقم و ٹک كنهنسنرب جره لصا هروک نا تنی

 ققلاغوچ بولاط هزوسو احوتفم هکرت اذا بابلا ج ره لاق ردهنسانعم قارب قجا یوبف جره و ردعوضوما
 كلنا عاج و ف طلخ وا ك اف ضاخا اذا ثیدحا یف نالف جره لاق رد هنسانعم كما مالک طلخ لوق یلع

 تژکر اب رع هکر دندانعم و هکر د جزم + اهعماح اذا یناثلا و لوالا بابلا نم اجره هت راج جره لاق رد هتسانعم |
 یدلیا عاج قوچ هکیدلیا عاج هدناقوا عیجب كن هصکینیعب رار د ءاعچ هتلیلاهج رس نالف تاب هدننعک حاج

 | بوشا 4 هز ود ر یکوص تاو هنلوارظن دنلحم و كموح رم یلوقناو ردیسدونعم دیک دت تنه یل هاعج 61| ۱
 ندنندش كناوه ترارح هود هلنیتعف (جرهلا ) یرج اذا سرفلا جره لاقب ردهنسانعم كقک بودرکس دوخای

 رد هنسانعمقل وا نیفیاب و هتشکس م ب ورارقیرازوکو بو زکح یئاب ندنتلقن كن آ هلکل روس نارطققوج دوخا

 هلبرسک ك ناه ( جرهلا إل نارطقلاب ءالطلا ةثكوا را ةدشنم ردس اذا عبارلا باسبلا نم اجره ریعبلا جره لاق |
Eهکر ون د هاب عالم هلبرسک كناه (ةجرهلا )روند هثیش نالوا نو زو فبعض اقلطمو روند همدآ نوو قجا  

 ردهننانعم قلق هتشکس م هلقمروب بور وس كب هداوه یسا یهود هدننزو لیعفت ( ج رېلا ) رونلوا ریبعت هدابک

 یفیدشا غوا بورقیح هرز وا روناح یج رب و ردس یتح ةرجاهلا یف ینعب ریسلا ىلع هلج اذا ریعبلا ج ره لاق

e uهراق ندشاب یبراش ذی دوخاب رج وه رج ز وه حاص ادا عیسلاپ جره لاق  

 كب هدنقو یسا نهود یجدوب هب رسک كن نیک جابه ا ندابنسانمم بل



 سگ ءااهل لصف ]2 -

 و هوس
 )و هرکس شهر صت اواو ېم وا رد رم هود آ هر دات اسا وو ردا ناشر
 دلا كف وم» تدقتااذا ىناثلا بابلا نماناج و واج و سر انلا هو لاق رد هنسانعم كفلولع ب ون شنآ تا

 ما ندر وک ذم یانعم هلنیتع ( مه ولا )رد یبم هن راتعا ید اتو ړک د ت كنظفل رانیدارب | تن وم هدربسفت ورکذ م

 ر را لعتشم بونلولع هغ شتآ هدننزز و لعفت ( می وتلا )ل دندش ممه و رانال لاق ردهتسانعم تالاب

 اش رونل وا لامعتسا هنسانعم كافلتیهرکیس هع ار هل رطع و بیط یسهلوقم كاسم و تدقوتاذا رانلا تجسم وت لا
 ج۱ ےقوت لاق رونلوا لامعتسا هنسانع«قما ردلی و قمادل راب هنسن قالراب و تدق وتذا بیطل | ةحما ر تج وت

 و یا و رانلل لا روند هنتلاح یمغلولع بولا كشنآ هلص ءواو ( مجهول ) الالتاذا

 د هلکلا ریسفت هلین رابع نادفلا ةبشخ فل قم + روند هجاغا یراکد.د قوا نابص ك رایج چ هلینوکس كناب و |

 :ردلکد تسرد نکلردرسفم هلبا جاغا یرلکدند هلو ز هدیکرت همس هدیسراف هد دالا نوناق نکلرول وا یرلکید قوا |

 ۱ INE MTEC ءاهلا لصف =
 دام واذا اج هج لاق ردهنسانعم كمروشیث هللا هضرام ضعب یوضعر هدننز و لیعفت ( ج )

 | وا سفنلا لیقث هدننز و مظعم ( مچ ردع واطم ندب آهدننز و لعفت جم ) ردذ وخأم ند هموق رم
 هقرا هلا یرلیوت كن راق یهدنراناب یکیا هکر وند هکیک ل وش هدننزو ریما(: رونل وا قالطا

 | وهدنن وكرار كسک و  دوخاب هض را نطب هدننز و هزه وج ( ةحموهلا ) هلوا یرطخ نوزوا یکیا فلاخم

 دا روا هبهرشط یدنلیس یکیدلبا هلاساو عفد هکر ون هرب یعیدلو تیاهن كنهرد و روند هرب لقارو وا و زود

 وبلا وچ وص بوغاب رارومخب هکرون د هرار ېک وح كچ وک ن انل وا رفح هد رار كج كج هلبک اونم واوا فام
HERREندرانآ نامزرب و  ER AAA۳ دارا ۱7  

 هه رج لاق و و وا هلو کس كباب :ویصتتنه(ما) ونک وا والا ی ین رب هددماع
 به هاصف كنمددشم یایو كناب و كناه ( ج:41 ) ردذاش ید ورو ندشلاث باب كنوب هن رض اذا ثلاثلا

 ۱۳۰ تیک تابوت كناه (حربهلا ]ر وند ه هسکنال وا تعفنمو ريخ یي ردهلبا های

 قلم و روند هسکنالواررورراوم# او قشراقو رونی هسکنالوا لات ورکنمو رون شب وزوپ نالوا

RF ۳ ۱وندهنشب  PE EEزو رپاجاجب وا ا  eا اا  

 زاردو رود لوشو روند ههرد نردو ردهلدبم ندهزمه ءاه یدنل وا رک د هکردیفدارم و هدنز و ججا

 وا رب كرایطاف و لرنهاکو هلوا ردبا لامصتسا ويد مءهدبا عطق یاروش مدقا نآرب راندا لولس هدنآ هکروند |

 1 اردصم ججو مه و هدنزو ناتر رولکن اسهیعجرول وا قلعتم هن راماکحا هکرون د 4 یکزج یرلکدزج
 جد ۳ زو ليلكا( جالا همدهاذا لوالا بابلانم اج ج واب ثییلا ملا دنسانعم قم ییان
 E < نالوا هننمانعم هلبوط ضرا ردژاجهلیصق كنب رخآو هدننزو ماطق ( جاجها) روند ههرد

 دوڪ دوخ زس روشم هسکرب راد ع هکر دندن وب ردشغ وا لامعتسا هدنسانعم كك. هنشاب یدنک ردذوخأم

 هسأر بکر رن کویت هه رطرب زسقیفر و رهر دوخاب ترشابم هص وصخرب هلی أر

 ۳ 3 دهنر یهنکر هکردظفل رب لیسه هنن تاج اسهال ردن ضا ی دبهچ رب : هدار و كنج رم حاعص هند انعم

 ۱ وان یو راب یکی لک كیذاذهو كینانحو كل ودر و رونلوا دارا هدقدل وا هدنددص عنم و

 ةوخ ام ندنظهل کا نالوا هنسانعم قع *یداوو و ردنا عنمادکومو ارّرکم م هک ایوکر د دظافلا نال وا

 ږلعتسا یا ریسمسا لام رد هنسانعم لاح سا جاج تسالا) ردهدنسیدا و كع درا و هکلهم هدکهاکشیپ نقص نفض

 hi N CEES هلدوخیأر زس ر وشم هسکرب و |

 ] (جایج# )روند هک نا اتو قو هلوار ردصاب بوت وا هلق ربط ی هنسننالک دنکو ا کرونا > رابخ لوشهدننزو ۱

 £ ة ىك ونو هلنوکس ك رايج و ىة راھ( ج )روند همدآزغ وق جا هدرا و هلی فراه (نجاهس# )و |
 9 دلی ات ردشلی ملغ هدر هوا حت نوب یرهوج ردندنناوصا رازآو رجز صوصخت



 خیاسع اتو نا  ردنمانعم منرس هکردیفذا رمو هدننز و جاسع (جاشولا ) ةغب سیا جوش و لبا لاش |

 هل رسک كن زم (جاسالا)ردندارعش حاسو نریکب و ردندنندح جاس و ن ةبقع ردندیماسا حاد وو عرس یا |

 هج“ و (نجشولا) ج“ ولا ىلع هتلجاداریعبلا ته" وا لوقت ردهنسانعم كم ردنرو هلتعرس بودا مادقا یهود

 یک غآ كبشم ندفیل هکروند هفرظ هدنلکش هرک ذن لوشو روند هن رم نروس هنیمز ریز كنیکو کج اغا هدننزو |
 قیقع هجش وو رارشاط یني راتمد نیکا شل هنرب نمرخ هلکنآ هرکصندکدلیا دن هنغلارا جاغا یکیا بوروا |
 راردبا قالطا موقلا ةصش و هتعاج نالوا لیخد ندهرکص هرجا هلسق و موقرب راب عو رددآ عضومر هد ندم
 دارم هکروندهنجاغا قارزمهدننزو چ و (عجشولا) مهوشح یا موتلادعشو مه لاقت رددوخأم ندل "وا یانعم

 قالطا هنسل وا كبتشم یکی کروا هنن ربیرب كتارق و جر هلتبسانم و روند ه کر وا و ردقل زاس یراکدسک عراق
 جر یا فا و منيب لاقت ر روند هشارف و جر شنوا كبتشم بوشیریکی کی کروا هنر یر (ةجشاولا) روثل وآ
 ب ب ارد هنتسام یاب واااو هینوکس كنيش و یصق كواو ( مجشولا) كبت
 هه ٍ

 یش هنم طقسب المل حوض و "ده هکبش ادا هل ف دو لاقت ردهنسانعم كمر وا و تکبتشا اذا اغلا تالا نما و

 ا كبش: زر روا هدر یز قبارق هلغلوا هنسانعم كم وا یخدوب هدننزو لیعفت (ج* وتلا

 , لوخد هدننز و هدع ( دما و هدننزو دوعف (جول لا ) هکبشیا اش وت کب داف هل جش و لا رونل وا لامتسا |

 یدعتم یسهدام خم و وبشا هکیدید ه وبیس هکر د حراش * لخد اذا خو احول و می تببلا حو لاق ردهنسانعم |
 دجاماردشل وا بهاذ هطس و طاقسا ذی وبیس سپ ردینبم ۵ هدارایتسانعم هیف تو قلوا جول و یردصم نکیا

 لاق ردهنسانعم كلطا لوخد یدو هدشزو لاعتفا (حبالتالا) یبتنا ردشل وا بهاذ هنس ه دعت طس وریغب دی نا

 ردهنسانعم كلغا لاخدا هلبا بلق هنانتیوا و (عجالتالا ل و هلب رسک كنهزمه (جالیالا) لخداذااحالقا تیبلا ۲
 یسهصاخ و نجس هلی تن کا هلیصف  واو (ذصل ولا) هتلخدا یا احالتا هتحلتآ و اجالا هت وا لوقت

 هدنطاصم وروما قز هلواند هلاک لوق یلعرون د ه یشکن ال وای زا رهه و هصاخ و لیخد هنطاصءورومایتعنال وا
 ذ لو یلاعت هلو هنم و ح راشلا لاق * ردقج هلوا ادځتکد ارم هکر ونل وآ قالطا ه یشکیکیدلبا ذاا هیلع دقت

 فلوم» لاحرلان | كتبا و ةلیخ لاو دیشب دمای دز و و
 یانعم هدندنع هلکطنا تل ود روند ه یش کی کیدلیا ذاا هیلع دقعم قرهیل وا ندنلها كنيشکرب هحل و هدریاصپ

 هکر وند هبهراغم نانل واریبعت SS هلناصف (فجولا ) مهم قیصلیا مه "هل و وه لا و رول و مت یا
 یعجبهنسانعمیداولافطعمر وند ه رت جاغر و كن هردو راردنا ست هدار وا ندهضراع یسهلوقم روم لیپسءانا

 فوجو ه هیهاد و تفآ هر وکه فل وم هکر د هنسانعم هلید ( فا ولا )ر دیسنج عج ههلنیتصف ر واک مل و و رواکج ال وا

 حولولالج رلاویلوقناسن الاف عجو و هلغل وا هروب زم تلعدا رم هدارو | رهاظر ون د هتلع عونرب رولوا ضراعه یتاسنآ
 هکر دشیشرب هلی ءابطالا دنعو ردخاسن رییغت یربخأت سد ردا اضنقا قلوا سفت فطع قرهلوا مق ندنلوق |

 رک د (حولولا ) ردح ورشم هد هبط بتک یلیصفت رول وا هنوک ح واو و رول وا یر قج هل وا بصنم هدام هدنجما

 (جوتلا) هجا ولاب باصمیا ج ول وم وهو لوعفلا ءان یلعلجر لا خو لاق روند 4 ینک التبم هنتلع ها و نانلوا |
 هلغل وا ځو و یلصا كنو هکر دنا لقن ندموبیس حراش * راردنا ول واک| هکروند هنننا روناج یشح و هدنزو رهوج |
 هکر د هنمانعم یحاون هلنیتعط ( ولا ))ر دق وب لعفت قر هلوا مسا هد صع مالک ارز ردهلدبم ندوا و ءاتردلعوفیز و

 حول و هنسانعم لسعلا فراغم روند هرادجفک قججهرانوق لابو هنسانعم هقزا رون د هراقاقوص و ردیعج كن هیحات

 درص ( جا روند هلوب نالوا هدقلموف هلنیتحف (خ ولا) ردلعاف ییعم هدنلان و لوعف» یتعع هدرلکل وا ردیف

 هدننزو لیعفت (مجا وتلا) یدنل وا لادا هان وا و یدبا خو یلصا كنو روند هنسیرواب كنشوف لصشول هدننزو |
 هات ردبا اطعا و صیصختهنیدالوا ضمپ هدنتابح لاج نان نک کردو یتروص رد هلیحرب ندهد وقع لیح |
 هعضا وه و هکرد د حراش + رآها لا ّوس و بلط دنن رب هلمهح و هڼه دا ضرف 2 ندیدنکد عب نم بودا و

 وه و دوتعلایف جدلا كلام لطبا هنموردشفل وا قالطا اوت هلغل وا ناطبا یرخآ ماو راهظا یار هلغلوا ق
 | هل رسک كن هباث مالو یصف واو (خاول وا هلا ۇس نع نوعدقنيف سانلا عماستیف هدلو ضعبل هتايح ف لالا لعج

 یاحنالوا حتا هدنوب نکل ردب ر تروع هکر ونید هجرفهدننزو ناتک «جامت ول رد هدلبر هدنس هکلوا ناشخدب

 هنوغال لوفیلع ردیعما زاس عونرب ندنق زاس نالوا رات والاوذ هلیصت كنونو كواو (جن ولا) ردقن وا هلم ۱

 ریبعتلیز هکردب رعم هب و هروک هناي جدا کب واچ اما طرب ان رو کا رونید هزاس نانل وا ریب ق



 نت ا

 HERS ل رکر وند هثیش نالوازانفط و نیلاق قصعص هدناز و جس هللا هثلثم یا (يولا)
 تو رام هو یورو هایم حجم جو یی

 هنسانعمقعثراص هن ر یر هلکفل روکبولاغوچ و بولو ینلاک تاب (جاثیتسالا) اجو ناکاذا مارا
 لالا ج وتسا لاقت ردهنسانعم قلافوجیشاوم و "با ودیتعب لامو مو ضعب هضعب قلع اذآتبنلا ج وتسا
 ءرباچ هلیس هب : لعافیسا ندجانتبا (ذمت ولا) لالا نم نکتسا اذا لجرلا جم وتسا لا رد هنسانع«ققلاغوچ ىلامو
 ااشوکیشتوط و یکلبا (هجوولا) "الکل :یفکتناکاذا دمت وم شرا لاقت زون د هضزا نالواروکو قوجا
 ۰ ولوم بایت بیک ت یاضتقم هکر دب غ جملا و لزغلا ةيخر تناکاذا ةج وثوم بابت لاق روند هبابث نالوا |

SIA O۱۰  

 ۳و ىح واو ( جولا ) هنلوا لیمم یتفص تفاثک هلفلکت رکم ردنیبم هلیناونع جملا مکح یا مچ و بو ۱
 هدیکرت ردیدآ اودرپ 7 جوو الو اناج و لر عقلا رد هنسانغم كلنا تعرمم هلدیدشن |

 یداور هدنبارت فئاطو روند هنشوق هودو روند هنشوق قلترغب و ردقج هلوا ك وک یراکدید
 : rE جو یلاعت لا ابنط و ةأطورخآ # تيدا هنمو ردعقا وهدنفلا را غاط یکیا مانند

 دا هدلبر هدفاط جو ادتا یرهوج + فئاطلا ال نینح ةوزغ در جوب تناک رافکلاب یلاعت هلا اهعق وا

 ۳ هن اط هوزغو رددا ور هدنساذح جو نحو یدلیا طلغ هلکع د ردیسه وزغ فئاط دا مم ایناث یدلبا طاغ

 ات وب دوز Ey یوب 7 e هوزع نم بتک رد جم «ندبییانوا او

 قنوت کرد راش ٭ ردح رم یفیدل وا یعم هلی هلغل وا لزا اراشا ۳ یادې

 ۳ ژکا هقشب ندوب ردشل وا نمد وشم یعیدل وا تبثم هدننا ونع فئاطلاب داود راهنما

 كټ 4 یاحو ك واو ( ج ولا ) روند هن راشوق هود كالاچ و تسج هلنیتعم ( ججو لا ) رلیدلیا نا

 a a توت E RE بن روتد هر قجهنفص |

 32و و هجدژف ت اف زار ر هدنوب هلك كلاد و كوا 1۳90

Ktا ی تو هنر کا ترش شر 4 هناس  

آ عاذ هکر د ره ی راک دید عدخا حدو د را ا غر هاش
 ا a تا عطقین

 و هدنوډ ردرا و یعسارب , هدوضعره كتآ ا ثعاب یعاطقنا هکردراو رمرب هددسج هکر رد و زلاق یرثا
 زرد یتوهدنطبو* ردلصتم اکا كروب هکر ر د را ةدنزو جا الب و × رژد طاب هدهقراو+رارد د روو

 «ط نر نوب يتعب ند رک رد رو ها عدخا هدیدالاةمدقمو + رار د نفاص هد ردلاب وب لا هدلوقو »لحما هدقاباو ًاسن

 ادنعهصالخ ردرمش هلا رهط یکیا عقاو هدنفرطیکیا لد رویتعپ * درو یوسود رددو كر ود + ناحدوو
E E E N 

 ۳ نانل وا E, OSES کدو
 2ا اذا موقلانیب جدو لاق ردهنسانعم كلنا حالصاو 2 عطف اذا یناثلا بابلانم احد و ةبادلا جدو لاق

 3 ءدب زدن رقم زت د وتو رد هنسانعم مسی یر رگ دود دز بدت( عدوا )

 ۳ رونل وا تا هبناود تادراو راسو یریمو جارخ هکر وند هن رافد كني اعا نا ود هلع كيهزمش

 TT چراغ« ردقج هلوا یس همان زور كنسهلوقم نایج هبماحو همانز ور وب و رادزفد هد هیلع

 3 فا وم سد رداروا هسیا هلءاوف رکاو ردارو یرکذ لح هسبا هلعافا یزو رکا یدلیا رک ذ ید هدنسهدام

 ۱ e (عجسولا) رول وا هلعافا هکر د هیلصا یسهزمه هلل وا یبرعم هزا وا نکل یدلیا تیار هل یکیا |

 ۱۳۱ ا بابا ساک 0001 مو لا زد دندان كام روب هلشب ورو هوکرب نما ن جلا

 ون د هراهود نیکشا هدنور هکردیفدارعو هدننزو جوسع (جرسولا) ٍددآ عضوفر ٥ هدناتسکر ج“ وو لبالل | ك



 لیبس نالف مهنتسا لاق نوسل وا یونعم لرکو یسح كرك رد هنسانعم كلتا لولس هنکلسم كنهسکر وا ق

 | نالوا هدننلآیراکی كنهماج هدننز و هاتک ( ةجافتلا) روند هيا هدننزو هنیفس ( فصل ) ر ون ذهاب ندبا روق

 هلام ر ( ةجافتلا ) كلا تح ةعب ره ةعقرىهوةجاغنب بوثلا عقر لاق ر ونلواريبعت یاب كب هکر ون ده هعقر عب ره |

 روند هسان ءالقث هلنیتمط (يفتلا) نوچکیدلیا بوث عیسوت روند هنر ریت هماج هلی كنون (ةجفنلا)و هدننزو |
 | ردع ومان یدرف یکب یشاعتو رب راعش ارهاظ هنسانعم صیراخد رون د هن راز ږیت هماجهدننز و بیشاعت (جفانتلا)

 نوجما قلات بورابق کوب وکر د هنسانعم قت وط ها را نددع یناق نکزاغاص دوس هل رک كنءزمه ( جافنالا )
 یناصنا ( ۍاجفالا )بلا دنع عرمضل |نع هان الانابا اذا بلاط ایت لاق ردقیتوط برقا هب هع هکر دیلباقمدابلاوب و

 دیعاوم و تاهابمو رخف اعاد بول وا لوقلاب طرفع جراخ ندنتلبج و تفص یاضتقمو ندنسهزادنا و دح هدننزو
 یناما وه لاق ردذوخأم ندنسسانعم عفر روند هب هسک زاغوب شو و لوضف یلاج هکج نالوا ردا تایاف ی

 هن راق نوچلا كمروک ل و یتاوسن بع هکر د هنسانعم تاماظع هلحف كي ( منانملا ) لو اق طرف یا

 فارطا و ءازجا یسهینب عج مک الا و فادرالا ةمضض ىا ةبيفحا جن ةًأرما لا روتلوا قالطا هتروع نالوا لوي یه هلتیسانمو ردکعد لوب یس هبکه هلنیتمص ( ةا مش رز رددرفم منم روند هرافادنوق یراق دلغاب
 ظیلغ یایفان توص لاق یکریج توص رونلوا قالطا هسس دو یرنا ردیبسن لعاف ےسا (مخانلا) رد هل رامتعا

 كلتا راتفا و حدم هلفازکو فال هنالوضف و هد وېب هلبارخافم نايل وا هدنعس و "هدهع هدننز و لعفت (مفتتلا) فاح
 هکر د هنسانعم كلغا راهظا و جارخا یی هنسسنرب (جافنتسالا ) هدنع سیل ام رها اذا لج را منت لاقب ردهتسانعم

 (حارفتلاووهنزو حرز (حرفنلا) هج رخا و هرهظا یا تابضغ ےس یذلاام لوقت ردذوخأم ندنسانعم عفر
 اروند ه هسک نابجو هرهزب ققروف قرباواهفرعیو رای رفن)و هک ردو ج 6

 هدننز و هجرحد (فج رفللا ) راثکم یا جی رفن لجر لاق روند هب هسکراثکم ولزوسقوچ هدنن ز و لیدنق (4 رفا ]

 یاب جا لوش هل رسک ك نون حی ) مالکلاک | اذا لجرلا جرفنلاق رد هنسانعم كلا قلناز وا بویلیوسقوچ |
 | كنون (جذ وفلا ) ردیرععیسراف "هلین و ارهاظ راردبا وتوت هلکنآ نوجا كم رکو کر انکل ھن هند هکروند هننوتوت

 لاح كن هنسن لواندنآرونل واریبعت كنروا هکر ون د هنلاثم كن هنسنرب ردیرعم هن وم د وخاب هدوم هلیصف كن هه لاد و

 | كن هق وچالثم رولوانیعتم یتفصو لاح كن هنسنلوا هد هلکنآ هکر وند ځد هرادقمرب ند هنسنرب تلذک رول وا مولعم |

 | هدننز و ج وم (جونلا) ردنط كم د جذوما هللا هزه هدنو و رونل وا ریبعت د هرطص وم و تیشچ هکیک یکن روا
 ne هعب وز هدننز و هجوم (فجونلا ) هلی آراذ اج ون لج را جان لاق رد هنسانعم كل ر هدنلع کر

 | ثیداحا ةا ورو ءالع دن اک | هکر دهلسف رب نا ودع نی رکشبنب جان ردندیماسا (جان) رون د هل نانل واربعت هغصاق |
  یصف كنون (مهنلا) رد دآ یس هبصق كنتبال و رواش هدنارا هلیصق كلادو كناب و كنون (ناحدن ولا) رد وسام

 قمولوص راهراه رول واردصم و محض ول قیرطل یا ها ذخا لاق روند هلو حضا ووقچآ هلبنوکس كناهو

 ایه بوللا عهأ لاقب ردهنسانعم تلقی او هسفن میت رماذا یتاثلا بابل نم اجها لج را ےھت لاق هتساتمم
 | تاکرح كناه ىنعي ىلب اذا ءاهلا هل بوتلا ع4 لاق رد هنسانعم كيكسإ ىدنكب اوا و هقلخا اذا تلاقلا بابلا نم

 | مالا وقیرطلا لقب رد هنسانعم قل و راکشآو نایع هنسار نو ردف رصتمندعپ| رو تل و یتاث باب هل آ
 . تا كولس هلوب و هج وا اذا مالا مث لاقي ردهنسانعم كلتا راکشآ و نایع و محض و اذا ثلاثلا بابلا نم اجه

 وللب و قچآ هدرلنوب هدننزو بارح (جابنلا) و هدننزو دعتم ( ےهنملا  هکلس اذا قیرطلا مث لاق ردهنتسانعم
 | ان لجرلا ےن لا رد هنسانعمقمول وص راه راه دوب هلزیتعف ها ) ردهنسانعم حضاو قیرطروند هلو
 | قیرطلا عملا لاق ردهنسانعم قلوا نابع و حص او هنسسن رب هل رسک كن هزم «جاهنالا ره اذا عیارلا بابلانم
 هنرزوا كن هباد نالوا یوکے مو هصض وا اذا مالا لا لاق رد هنسانعم قلق نابع و حا وو حت و اذا مالاو

 | كفکسا یسابل و ترهناف املع راس اذا ةبادلا بکا را معنا ناقب ردهنسانعم قمتول وص بورو هلفهراو قوچ
 ۳ کف ےن رك ىلب اذا بوثلا م4لا لا ردهنسانعم كيسا یدنکس ابلو هقلخا اذا بوثلا عنا لاقت ردهنساتعم

 راصاذا ییرطلاےھتتسا لاق رد هنسانعءققلوا هارهاشقرهلو| ل ولسم لوب (جاهنتسالا ) ردزاح هدرلانعمو جام

 هجرحد (فجربنلا) عسا و یا حرهنقیرط لاقب روند هلوب عسا و هدننز و رفعج (حربنلا) هکللسم كل اذا نالف ۱
 كنهزمش وى وا و (حاولا) تگ وا ولالصف = اهعماحاذا ةارلا جرن لاق ردهنسانعم كلا عاج هدنزو

 ردعض ومر هدنرق یول هدننزو مظعم هللا ةانثم یان ( جوملا ) رد هنسانعم دد ش عوج قمقج كب هليا وک س
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 | و ءاکیلاپ وفا ین بابل ناص یکابا جشن لاقم رد هنسانعم قلقا قرهلصف ب اب دهزاخ و
 هرونل وا لامعتسا هنسانعم قمارف وا ]نرو و تردا ب ویا راهظا یتیزاوآكشاوباصنا

 هنسانعم قماسق رفاو رفاو هنس نالوا هدنجم | كنس هل وقمر ومولطو هردض ف هتوضددراذا

 دا ادر ینا كامرا زآ کا ۲هن او وو هل جم ىح هفامالغ اذا زا رقلا جشن لا

  ۱هتوص دم یعیذمو نیتوصلانیب لصفاذا برطلا جش لا ردهنسانعم قمازوا لبا همغت یءزاوآ یکلوا : 3
 ل ی و قرو قرو هل رهیلیا دیدرت چا قش انوکا ییزغآیمق هنبروقو

 ون (عجضنلا ) ردیدآ هدلب رب دوخاب هلبقرب هلیعص كنون ( ناجشونلا  هقیقن ددر اذا عدفضلا جش لاقت

 او ام بول وا هت یبکی کرک یسهلوقم تاو هوم هلبصتف كنون Cel ) و ةلوکس كنه داضو
 : صو قوام | رنو هدحایصم » زا می لا بابا ن یورو )ریل اورقلا حک اب

 هاتف ا یکی رک ردع اف سا ( تاقا { و( عیننا) متن ۱ یشندل از زواعاذااهدل وان تمضن

 | قالطا یأربا می راب رع لآ نالوا لماکو  نیتم یریبدنوایأرو روند هنسهلوقمهویمو تا شلو
 n ایک ۍز کۍ اهنا زر هلبسنک" كنم زه ( جاضنالا ) هم یا یآرا جن عال

 ۶ یتدالودنس كن هقان دوب هدنز و لیعفت ( جنتل راجت ةتامج اذا رتعضنا لوقت رد هنسانعم

 رد دن تع( جلال تجف هم اهصنت اهدل و ةقانلا تج صل لاق رد هتسانعم قلاق لاح
 ) )و هلیصف كنیعو كنون ملا  هنسانعم دوف ز ون د هنشیش بابک ةدننز وحاتف(جاضنلا روند ه هان |

 | بابلا نم اج وعنوان نوللا مث لاق ردهنسانعم قل وا یفاص و صلاخ یکر اق یغلقآ كنهنسن ق هلنیتعض
 قو نم اذا عبارا بابلا نم ا ریعلا جت لا زدهنسانعم كمروعم هلنیتعف جو هضای ضصلخ اذا
 : هاب رلل وا فولأم هنا هود یمهفناط باعا ردهتسانعم قلوا ضراع تلقث یک هم هکرو ندکع
 یو ار و زود (تحانلا ) هبلق ىلع لقثف نأضلا مل لكا ادا لجرلا من لا ردبا لاقثتسا
 شح و شاعنهدنرزوا هکر وند ه هان لوشورون ده هقانهدنور كناچو تسج و رون ده هقان ولیوت

 دهلوي 2 یشید هدننز و هزج ( ةاعنلا  ردبا تشن ندنغیدلوا كناج هلبسهدابز هلوا رول وا دیص

 5 ذم ردقوب یرک ذم ندنظفلكنوب هروک هنناب كح راش + هلناصفر ولک تاحل و هل رسک ك نو رولک

 لمراا جاعن ه یثحو رق رلبرعو ردص وصخ هنشوق باقع یشبدهوقل و هناشوط یشید هشرکع
 دو ردندیماسا هح و رازلا قالطا هیریغ ندیشحو رق ورار دللمرلا ذححت هکر د هح یدرفم
 رنک كندزمه ( جاعنالا ) ردندارمش تاذک ی کلا عل نسنخا و راد هتک لح ات ن حلاص

TESA Eردیدآ عضوم رب هدننز و سلجم ( یمن مهلبا تنم اذا مولانا لاقت  

 ناشوط هلاصت (نابا )و هب وکس كنافو یصق كنون لا ) ردشلبا طبض هلنیع حق یتیم هنمهو
 هدوجوم لوصا هچ رکراثاذا لوألا بابلانماناصفن و ان بترالا جفت لاق رذ هنسانعم قمت [بوبار
 Ae eR نکل بوناوا ۳ با برا ءززواروکذم

 سم ؛نالواهدنرزوآ هکخشیٌشو دلکموپ هنسار قو انف فز سی ید ملا رام

 بردن كملنا روهظ هلت وف و تدش لب ج و بک روب زم لاثم رایدلیا صیصخت هغمردلاق

 ۱ بش هلیسهینب لعاف مسا ندجافتنا (منلا و هدننزو دادش ( جافللا ) ةوق تماح اذا را
 الوخد یا اب نو ال دنر تک (عیفثا) ردذوخأم نار رونلوا قالطا

 3 ادای مر ی و وتت هجراخ ( فلات هی
 8 هنسانغم تش , رونلوا قالطا هندالوا زیقو ردیعج اوت روند هنجوا نالک هنفرط هقرا كن رلکیک وکیا هالو

 عبس و ربکت هکردذوخأم ندنسانعم عفر نانلوا رکذوبوآ
 ۱ عفت لام كن ردپ .هلیسهخا رهم رد نیضنم

 هناق كسم هان و راردنا لست نایرع یزبف بول آ یرهم یسهفناط باعا اریز ردشغ واقالطا هلکلنا مظعمو |

 ]هو نرو بم هر حابصم مس عطش له تی 2
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 اذا یداولا ىف لیسلا لا مخمل لاق ی كمەدل ر راوک هل لب را دن 7 )رانک كم رد یوص مس و اهعضاب اذا

 لیسلا و هلکلناریسفت هلی رابع یداولادنس یف هت وصت و لیسلا و هداروب فل وم* تّوَض ویدا ولادنسیف مدطصا

 | هدنسفدام دن رف هدن اب لاد یلاعت هللا ءاشنا رددیف»ی هصخحم ردندننان یرللوق همرک و د زیبا كناح یلوق هتوصت و

 | ولدلا ج لاقب رد هنسانعم كما كىر بولاچ هن :وایر نوچ ا قلوط ین هغوق هرچا نوفورونل وا لیصفت بیکر وب
 لب (ج یاس الا )تو اذا هتسا ےک ل لاق ردهنسانعم قلهطرض یتعپ نریلسس دعقمو بلا ىف اهضصصح ادا

 |هدننزو هجا و (ةچع ۱۱ ةبالص دعب نال اذا ناکلا وا "یشلا ینا لاق ردهنسانعم كما ادب تعالم هنسف |

 ند نوک امدح ندنتکرع هح راو هنلحم بونل وا لیمه هود هلا مولوط هرکصندقدنلآ یاب هرک ادا دوس
 رارب د ی دجربن ردنلآ ی صعج هکر وند هنن رومد نابصهدنز ورهوح (حرونلاژ رونل وا قالطا هنغابهرک هج هقف وب

 هنلآ یراکدشا ریبعت رجرج و یسهبرع نمرخ و نکو د رایج رخو روند هنارس نان روک هدءهوا هدنف و یّساو
 هطل وا هت وایرب هدننزو هجرحد (ةجرونلا) نوسل واندرومد لرکو ند هتخن كركر رکو د نمرخ هلکن هکر ون د

 نذکلیا مالک لقن بودیک ب ولک هب هت وا ه یرب هکرونل وا لامعتسا ید هدقلیغوقوب و رد هنسانعم كقک بولک هل ]
 هدنزو جرون (جرینلا )ام ىشملاو ةيمنلا یهو مالکلا یف اذکو ارابدا و الابقا فلتخا|ذانالف ج ون لاق ردنرابع

 | هلا ددر و تع رسو رون د ه هقانیوصنیکشا و هنسانعم مامر ون د ه یوق و روند هن رومد نابض هکردیفدا مو |
 اجر اودع نالف ادع لا رد هنسانعم قمروب وب بولی هلتعرس هت وایرب بويل ههزودرب یتعی رد هنسانعم كتا

 | لاق ردهنسانعم كلنا عاججو یدنل وا ناب افنآ هکردیفدا مم و هدننزو هجرون ( ةجرینلا ) ددرتو ةع رمیب یا |

 ۱ ردیعما هسیبلت و ذخا هنوک رب هیبش هنوسفا و ره هلیحف كنار و یرمسک كنون خنربنلا) اهعماح اذا ةآرملا جري
 | ردکلکیاچ یسهدام كنوب رد ربغ كنابعس ولر“ و و ردي رعم یسراف كنربن چرن وبشا ردلکد ندنسهلج ره

 تم مریلا فرعیوهلاش ونآ وسعت یا ابز رک ار راهظا هببجم روص هلا هرخنا و ناهدا ضمب و
 . ندایچو وراردار اهظالاعا هدلقع یار و ضعب ر ونلواریبعت زاب هقحوزابلایخ اک هدرارایدومالاح + هب سیلو رح اک

 نانل واریبعت جر وت ر دف ور عمرم هکر دب رعم یس راف ك نران هلی" كنار( چرانلا) ردقلعتمهصا وخ ءا“ ار زرد هقشب
 | جرا هن واقجانا هديب رع ور وند رت هنن واق جاناو كنلابهلاقت روپ وه روتهدیس رافرونل وا قالطاهدهلاقتر و رده ويم ۱

 : ادا والا بابلا نماح رب مالغلا جز لاق رد هنسانعم كلا صقر هلبنوکس كن هم یاز و یخ كنون € جا روند[

 وه و ج ربنلایف ةوالح ال لا رون دهنجرفتروعنالوا یرویس و نوز وز هدنزو لقیص (حرینلا )صقر
 هدن اس دام زا روت o j سد دس ویصفكن و ( ج ۱ ) هلبوط رظبلایزات ناک اذا ةأرملازاهج

 تفایق و ماظننسح و تف ز هلبسانتو قسات همالک و هک احاذا لوالا و یتاثلا بابلا نم اج سن ب .lat ردلخاد

 |اض عو الوط هرز والحر و هر وزو هصلناذا مالکل | جست لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم قعثوقبوزودكرهر و

 هنر واعت اذا عبرا جا تصسن لاقم ردیا بوت مچ هما یدس و هج هک ایوکر ونل وا لامحتسا هنسانعم كمما لیول رد یکی
 روند هناهلوج نابقوط هجالاو زب هدننزودادش ( جاسنلا ) مبرلا ناجسأت ناعرا لاش و اض عو الوط ناگر

 مالک مچ رونل وا قالطا هبیحنالیو نوسلوا نروا هنسن راس رکو نروا هرز كرک روند «یورواو |

 هدننزودعتم ( جا )روند هنتعنص كالبج وروا و قلی وفوط هلنسمک«كنون هجاسنلا ) نوهکیدلپ دليا
 قموقوطهکردنلآ لوش هدنزو ربنم ( جدلا )روند هنسهناخ راک حاسن ردناکم مسا هدننز و سلحم ( جنلا لو

 | قالطا هد هنغارط اهل وج جسم هکر د راش »رونل وا ریبعت هاکزت فرح هاکتسدهدیکر ر ولیکچزب هن رزوا نوجما
 | رهط و رریکس ولفرط یکیا زونلواقالطا هنتلآ یروک هپ ه یعاشا ندنشاب یزوماكنآ سرفلا € هنعو رونلوا
 | رد هنسانعم ج وسنن هکر دل وعفم یتعم لیعفهدنزوریما ( جسنلا )ن روید وا جم بوش واق ەت یرب هداروا

 هدح و مچ وه هدر كجهد ردات ردقو یرظن هدنعنص و زه دوخاب هدنفرعمو لع كمدآ نالف رلبرعو

 هدشزو روبص (جوسنلا ) نم هیلبا مچ یتیرخآ ه رزوا یلاونم كنآ هسک هسل وارخاف هدایز بوئر ارز زاید

 | تکرحلوب نالوا هدنرزوا هلفل وا ردا یشمراومه هرزوا تلوهس و قفر تیاغب هکرونل وا قالطا 4 هقانلوش

 | هنشاب یزوما کوب نالوا هدنرزوا هلغلوا ررو دیدشو دنت هکروند هب هقان لوش لوق ىلع هلوا زا بارطضا و |
 | اهريس ةدسشل اهلهاک ىلا همدقن یتلا وا لیلا اتبلع برطضیال تناک اذا جوسن ةقان لاش .هلوا راثآ بوکلس
Jروند هنسیدنقآوص هل هم نیش وكن ون ( چ ثلا ) ردد رفم چ ذر ونل وا قالطا هلهدامجم هلنیتعض ( جدلا  

 ءاکب و قرهلیغوب بیح ريغ نم بویمرافیچ سس هلیصف كنون ( جشنلا ) رولک اشنا یعچج هنسانعم ءام یا رج |



Peاه کنن  

 ۱ ا لا یناثلوعفم بونلوا فذح ل وا لوم و ةاشلا تج لاق مان هاو را لو رخ لر

 |: د ره رمو تلج وا تدل و تعم ىلع لعاغل ءانبلابادل و ةقانلا تت لاق دقو دلولا جت لاقيف ردزبا هدقلوا مع

 باب نوچکنآ هدناتک مان بتاکلابدا هبیتق نا ردشل وا درا و قرهلوا لوعملل نبع ءادتا هرزوا یتیدنلوا ناب
 ماد هدنسهدام جاتنوبشا ال ردنکم قلوب هتکنرر هدقدنلوا تقدو ناعما« هنر اره ردشلبا دفع نموصخم |
 کف كنون ( لا ) يه رونلوا رابتعا هنقیدلوا یلخدم الصا هدبابل وا كناویح هلفلوا بایتروص هلیلع
 يت اهلها ةقانلا جت لاق رد هنسانعم قع رغوط بودا ثل ها یتاناویح وللثم هقا و نويق هل وکس كنات و

 ردهنسانعم قعرغوط یم عا دوب هلل رسک كن هزمه (حاتنالا ) جان وهف اهدلو اذا یتاثلا بابلا نم
 ام رد هنسانعم قمتاچ بولک قامزا قمرغوط *كراوطو تعضو اذا لوهحا ءان ىلع ةقانلا تصنا لاقت

 قوا هقان نالوا هرزوا قمرغوط هدنتق هسکرب و اهجات ناحاذا احاستنا لعافلل ءاسبلا ىلع سرفلا تصنا
 . جون ) ردم هرثک| صیصخت هبهود هداروب مت لماوح لبا ۳۳/۳ روا نا نو

 ده 4و4! راس و هغارسهق نالوا هرزؤا قم ضوط نامه هرز وا سابق یغ ردغوصم ندل وا جاتا هدنز و روبص
 2 او جوت یه لاق رپ اوت

 :وضوط راوط ردنامز مسا هدننزو سلاح ( جا ل اذه الا لوعف یهو لعفا مالکلا ین سیل اولاقو
 ۳ ا راف روند هلود هدننزو هجل و( منشا  هیننت یذلا تقولا یا اهصنم ناح لا روند هنق و كج هکو د

 ۲ ءرطا قالطا هج ه هیضف نالوا لصاح ندننارتفا یربکو یرفص كنويتطنم رولکم تن یعجج روند دازو هز

 ۱ هت هلیبسح قمل وا یرلهدیل و و هلن كنهنسرپ راردنا قالطا جات هناناویح نالوا دازمه راب عو ردندانعموب

 | قهرغوط بورا و هر مولعمانر هنشاب یدنکنا وبح هبک هدننزو لاعتفا (جانتنالا) ةدحا و "نسیفیا جات یفغ
 . | هدنزو لعفت ( جا ) اهعضوم فرعی ال ثیح تدلوف اههج و ىلع تبهذ اذا ةقانلا تصتنا لاق رد هنسانعم

 1 وا رت تفکیا مدنک هکر دان سانعم كفلیدنفص بوصق تسفننوجی قمی دلو ناویح نارغوط

 قام جارخارونل وا قالطاهربد هدننزو هسنکم (ةجنم ا اهدل و جرحا ترح زت اذا ةقانلا تتت لاق دو

 ی نالا ام جت روننوا قالطا هری هدننزو هسنکع هلا هل یاث ( جما ) نوه
 سیو هو ج رخ هدننز وربنم رادان نالف ج رخ راب ع هکر دندانعم و رول وا هنسانعم جا رخا لت سپ ن 2
 1 فاد لعج ه کف هتجاح ایضاق یا اتم دعق هلا هیقوف یاتو هدساسا هنسانعم هب ءرمشط یدقبچ قهراعص ینعب

 لا , رد هنسانعمقمروا هللا قاچت هنن راق كمدآر هليل وکس كناثو صف كنون ( جا ) ردموس م هلناونع هلاجاتن

 وند ه هسک هرهز ی قة روق لوش هل رنک كنون ( جلا ء جو اذا ىناثلا بابلا نم ات نیکسلاب هنطب جت
 E es رّوصتم قمار هشیا رب و تعفنمو ربخ ندیدنک الصا
 شوک ی سی رب كن رلکند لو نال وا لو( جاثتتسالا ) ردینسهبنک كدعقم دب وس ما رد هلاک ندزادعقمو

 ( جو هبیدشتكبجو یم كنون ( لا ) یترسا اذا نیلدعلا دحا عیثتسا لاق رد هنسانعم قوقلاص
 اجب ةحرفلا تحن لاق رد هنسانعم كلغا نالبس ی را و لرچ نالوا هدنجما كنسهلوقم هراب و نابج هلبحمف كنون
 ال ردهنسانمم كل هل رس ردش وا دتسا  هحرق ازاح هلاسا اف اع تلاس اذا ىناثلا بابلا نماضحن و
 كیرحت و هعنماذا هنعان الف چ لاق رد هنسانعم كالا عنم هدننز و هراز (فض )جون وهف عرسا اذا لجرلا ج
 ۳ مع نکل بودا دصق هدنن ورد هصوصخر و هکر ح اذا هصحج لاق رد هنسانعم ق راص و قاچ بودا

 ER هزونلاوا نانختسا ؛هنشانعن لو آ هوز وا ددر بوطا ترتفاشو

 5 ۶ ا ۱ لیلا جلاب 5 نات مات ردن ودا بورا وپ هوزاوا نوح رازکع راکت فرمود و

 ۶ لاج اذا لجرلا مچ لاقب ردهنسانعم كیا هطاوا بوش زک هتوا یرب بویللا مارآ هدنتفو وقروق ر و
TEI۱ ۱ ۰  

 1 | ا نو مزو لو مدال رضع نیل وبرع معترلا فب اوفاص اذا

 | ریسفت هلیسانعم ءاخرتسا یاو یره وجرح اذا لجرا جت لاق رد هنسانعم قل واربصم و كرك اذا ؛یشلا

 یکی رهوج ځد سزاف نیا هکرد ح راش + هلنبدحوم نیئاب ردیلک جت لوا ارز دشا طلغ هنگ

 رد هنسانعم عرس ردلوعف ند زوک ذم چ نالوا هنسانعم تعسم هدننزو روبص ( جوضلا ) ردشلیا ناب

 اش | بالا مات ةأرملا لجرلا ى لاق رد هنسانعم كن عاج هلن وکس ن هم یاخو ی كنون( تا



 هشت
Se 5ا  

 هدعشو رد هاه (ةجاا) رد هب رابتعا یتوص هنسانع حد روند هتلآ قجمر شرق قیوسو حابنیا یارفکا

 هد داب هدننز و باتک (جابن) هتسا یاهتجاس تیذک لا ر رد یتبم هن ز اوآ یس هط رض ةن ادعم ت سا رونل وا ق ةالطا 0

 ةیرقر هده داب هن جابو ردهدنز و ریبز درو ردندار وا یال ديرب نب دیعس و دیعس نت دز ندداقز ردهبرقرب |
 ۱ هنسانعمحابنروندهنشی روا كي وکه ليج كن و مجد وجاب ویکمادررونید ه هطرضهدنزو بارش (جاب)ردارخا ۱ ۳

  (e)بارخ كنل رویت ردیسان هرسساکا ردهدلبرپ هدننایم بلح هلبا تارف هکلب رددآ عضومرپ هدننز و ساختا .
 عوخ هنوع وه دود یتزاف کیو رعم ندنظفل ه نمو و ردرا و راه رق هجو و2 نسیم کروا و

 ۱ "یناصنادب رو یناصناو یناص*ءاسکلاق هنمو هرز وا سایقریغ هل راب راز د یناصن او یناصنهدنبسن اک او ردکعد
 | لوش هلیعف كنابو كنهزمه (ناصنالا) ةنوضم هن یا یناجنا دنر لات هسل وا قلقاص یغی تنوضم هدنآ رارید

 ۱ كنس لک نان وبشاو ختم ردم یا ناصنا نی لا هلوا شفا هلوک بورابق بول آ یس هام مات هکر وند هری
 ۱ ترابشا نف نکل ب ودنا تبث جد هدنلصف هجم یاخ یرانوب فلؤم * ردقوب یریظن یریغ ندنظفا نان ورا
 . ناهنا نی ید هد هناهنو * نرم مولعم یذخأم كنالوا هلوج نکل ردع الم یذخأم هد هم یاخ و ر دشمال

 هکردشلبا عسر هرزوآ هجوو هدنج رش یراګ رج ناو ردعوسیم ردهلبا ه2 یاخ هکهلسا ونع ةیناضنا خو

 یرسکو حف كن هزم هدنظفل یناصنا کردا تیا ور ندیلعژو زل وا یلع هدنج وا هکر وند هيل نیلاق عون رب یناجنا
  ناکنا ین :راکدلیا بوسنم هنرهش چن ینوب "ییدلا یسوم واو هتفتلم فوصلا ری ریذکی ا یناجنا شیک لاق ردزاج

 HETE دف وم یزرطم نکل یدد رد هماع لوق یناصنا را ر د یتاصنم نامه هدنتبسن كنآ ردشلنا |

 | ونوس رم ییدح ٭ ےھج یا ةا اینو هد ابهزمه هده امن هن و روند ځد "یناصنا هرز وا سابق

 دنا نانا ضعبلادنعو ECE یی رد وسنم هه دلب مان جم ردن ورم هد هلک و هب سیک كناپ تاج ۱

 جونم ندکو دارم ند هیناصنا نانل وارک د ورد نص ست ل وا لوق اریز رد هبشا لوقو و رد وسم هعضومرب

 | کروند هبهسک نزفال و لوضف لوش هدننزو ربنم (مجلا) رولوا نسزارط و بول وا یل واه هکردابع ظیلغ عوار
 5 طعل ایا می لج ر لام هل وا نم هلک ن دنسهدهع و بودارادع و هد وهب نعپ ردنااطعا هلبناسل یش یکج هیلشیا

 اهدننز وهجراخ (ذحانلا) هلسسک ك نون رولکج ابن یعجچ هنسانفم هک اروند 4 هبت هتاف (ذصتلا هلعف الام هناسلپ

 بونلصا مات بود ا عضو هرج اد وس یني روت ه ود هکر دی دآماعط رب صوصحت هنلهاتیلهاح و ردهنسانعم هیهاد و تفآ

 ردز جد هب رسک كنب وهدننزو دجا (عجالا) هدننزوریما رون د ځد جیناکاو یدبا راردنا لک هرکصندقدشمو

 طلخ هل رک كنهزمش (ج ابنالا ]) ردف ورعم هلا و و ردیرم لرش رب صوصخحم هناتسدنه هکر ډیر ی لا

 چنا لا ردهنسانعم قل وا رروت وا هرزوا راهب ماد و همالکیف طلخ اذا لجرا جا لاق ردهنسانعم كلا مالك |
 روندهراف رظ نانلوا ریبعترارخ یتعی ه ربا خ نالوا ندلبق هراق هلنیتعخ (مجنا) ماک الا یا حالا ىلعدعقاذا نالف

 تحرخاذا لوالابابلانم اينا نون لاق ردهنسانعمقمعیچ ی نیراندهراب هلی وکسكناب و ىح كنون ( مچ ۱

 ناتسیرع راردباتاغلق بوباقط هل را كنب را هتختیک هکر وند وا یراکدد یتواریصح و قل هغوق لوش چاو ُ

 بوتلمر ووضعهدنز و لاعتفا( جابت الا قو هدنن زولعفت (مچ ۳ ا یکی راکد اهلنا ناتکدراراید و ررداهدنر یک

 یکم اذا چلناو و مظعلا جج ت لاق ردهنسانعم شيش

 ردبقل كدلاخن هللادبع ندننثدح (جابانل بارطضا هدیع وا نزول حرابع نکا فب وخ
 هفت وا جارخا یر هیصخ هکر وند هچوق لوش هدننز و لیدنف (یربلا» ردسقل ی ردب كند مان فلخن -لع تالذک |

 فیف نکل بول وا ح دب رن بیرعت یاضتقم هکر د ح راش* ردی رعم یس راف هدر و و هبلق رق کون الصا و بول وا شا
 كئيش ره وروند ه هل بلقز مک هکر دی رعمیسراف درهب هلکه كناب وكن ون (ج رهلا) ردشفل وا فذح لادن وچ ا

 یر وای یسیدنکن ا ویح هل كنون (جاتنلال یدنل وا عابشا هلم جاف هدنلیذ ج رهبهداموب رونل وا قالطا هدهنف وز ۱
 اذا یناثلا بابلا نم اج ان لوهصا ءان ىلع ةقانلا تن لاق نیزسکلیا تن واعم هسک رد هنسانع قم غ وط |

 | عاج عیج هکلب ردلکد صوصخ 4 هقان هروک هنناب كحابصمو + ردصوصخم هلوهح لعفو و اهدل و تعض و ۱
 هجوتنع 4 هي! ندا لج عضو وهدنن ز و باتکر د جات سا ندن اوج ردم وس ص هنوک و ی دهد هان و ردلقشم نعض و ۱

 | یکیا نالوالصاهدلعف و و اهدل و اذا برض بابنم اهناهصت لاق روند چال ه هسک ن دنا قلیمامو هجن هندلوو |

Eفذح یلعاف بول وا لوعفم ءان هکرول وا هاکو رد هنسانعم ادل و اهدل و اریز ادل و اهم لاقب ردکلیا هبدعت هلوعفم |  

 ابو هتنضو اذآ اببو ةا ادب لا رونلوا فيرصت نوجا هچ# لغ وا هماقا هنماقم لعاف ی وا لوضو



 و نونلالصف

Airنی ۱  

  7۳79۲ )دمت عمر هد روند هراقالغ وا 1 ر مادوس هلنیتعص ( ملا ) رد دآ ه يحارب
 یج كنه واعمن دم ندندندح مامو ردیب رعم ملام هلغا وا یسرافهلام ورونل وا ريب هلام هکر وني د هنلآ ق ج ها ویص

 یعج ردیغارپ لر رب ندن راصما ه داب هکر ددا قاری عون ر هییش هنغاریپ ورس هلی كن هزم (ج ولم ۰الا ردسقل

 رد الع ر هدناهفنص ها: کاك نو و یراق چنا ) روند هنکد رکج یکم لتم یکم جولماورولک لاما

 FE هیچ هلا دیه ب ولپ رس هلغلو امن ووشن ق ج وچ هدننزو راژب زا ( حاح المالا )و هدنزوراریجا ( جاج مالا )

 یسهکبا هکر وند هن رانا دام رخ لوش هلیوکس كن وی كه( عجلا) ادا" ج الما وصلا جالمالاق رد هنسانعم

 ٥ هلا دردخ ورکس نان وا ریمتیمت كابوك هکردیر  رعه ىس اف كنم + و هلو ق شبی هنر یرب هلکع هدارارب یجوا

  .دندا با نامرکه لغ كيه (ناج ونم )رون دهننال وا ءزان و لشب كن هلغ نانل واریبعت شام هل كم (جتلا) ردیعما

 ازک دردم اهلي وكس ك واو و ىق كم ( جوملا ل رده رق 2 رهدنساضق ناهفصاهدننز زوناح رع (ناحم) ردهدلب رب
 اچ وم ا وورد صخا ندجوم هجوم هروک ها كحراش × رولکجاوما یعج رون د هنس هغلاط

 ارخ و شوج زکد رول واردصم جومو ردع رفتم ندن آهریاس"یناعم هلغل وا عوضوم هنسانعم بارطضاهدامو و
 هلطابندقح ج ومو ردیتسا یلغترعاشرب جوم و ب رطضااذااج وم ج وع رل جام لاقت هنسانعم قفل هفلاطبولک
 اعمدحا وج وء هاه ( ذحولا )ل هنعلدعاذا قا نعنالف جام لاق ر ونل وا لامعتسا هنسانعم كلتا لودعو
 ی یا 4 ابشهج وم یف تلذ لعف لاق هنسانعم بابشنآ وفنع را ر د بابشلا هج وم هکر دندانعم و یدنل وا رک ذ کهن

 ؟اوق تک د ندندهجنو دج نوار بس تھر هکرون ده هقاننشنآلوش هدنزویرکس 6 یحولا ) هابش

 تلاحدقةیجان یا یوم ةقان لاق هلوا ر ونقلاچ بول وا برطضم هن وایرب یرلبا نالوق و یکلسک و ک هلغل وا فلتخحم
 دنن كنا هللایرد رونا وا ریمتغابقزرد کیک هدنازو دوعق (ج وولا) الجرو امد فالتخال اهعاسنا
 ترم اہ وؤم ةصغادلا تجام لاقت ردذ وخأم ندنسانع ج وغ ردهنسانعم قمان وا بولوا برطضم
 * راثلا و ریسفتلا و نئسلا بحاص قورعم هلک د هجام نا ندشدح ما هدنز و هجاح (فجام) مملاو دلما

 وا مالسلا راد مزاع هدنخرات چ وا ناسفط نویکیاردلکد یدج دنقل یراردب كدب زر ندم ظفاح ینیوزق
 طعبلادنع و روش دهناذنالوا طیحیلعادانساو انتم هف رش ثیدح كب زود ظفاح * نیلا نیب هک هل وامولعم
 عا دانساو انته هن ورم ثیداحا عیج کاو + طيح ینیدح كيي ز ویچوا تجو + رد هسکنالوا هدنرب زا هتس

 ذعم باقلا مد روند هنناق روم ةصاخ لوق ىلع هناق هلینوکسكناه و یم كيم ( فسا إل رونل وا قالطا
 و ٩ زمه(ناج لوک جالا )هح وریا هنج تج رخ لاق ون دنا دکل یا هتم دلش

 «هلینوکسكناهویصف كي?( ي1 )ر ونلوا قاللطا هنغا جا هتف وب وهدوس هتق وب هدننز و ج راخ( شامل ا) و هلیعص
 ̀ ل اذا هت راج جک لاق a كما عاجو عضر ادا ثلاثلا بابلانم اعم هما دل ولا ٣# لاق ردهنسانعم

 3 سا لر عملا راس زر یی رج فا تر هرکصندقدل وا لای دک

 وهج ءان ىلع لجرلا ا لا رد هنسانعم قمعیچ ناج ندنندب كن هسکرب هدننزو لاعتفا ( جابتمالا ) ةلعدعب

 ۳ لب رلاشرونویالعآ + یشکنالوا كوپلسو قلاص یراق (نطبلا ج - وهملا ) هحور یا ھت تم اذا
 یخ هما جاملاه ردهنسانعم طالتخا قل واقشراق هلن وکس كناب و یصق كوم ( جلا )هیختسمیا نطبلا جوه*
 نونلا لصف ]قم ردیعمایدج كن رقم ننام ندیاعصا هدننزو یتیم هلن رسک كی (یجج) طلتخا اذا اهم

 ع ۳ ون ضرالا یفجأنلاش |۳۹ وا و اید وعف(جو زنلا)

 لا 1 ورم هلتع رس كر هناسسلی و تک حنا ذاروبزلا بالا نماجنن ع رلاتج ان لاق ردهنسانع,قمان وا لب هلبعف
 ۳ لاءان . ىلعموقلا ا لاق رد هنسانعم قفقوط لی هنوک لوا هب هسک ر وت وصب عیرس سعی ) مرا لاقي روند

 ِ 9 ا كمتواشوقنابو عرضت دانا لات لاق رد هنسانعم كلا زابنو ع رضنو ت تاذ څر مبادا

 هد زو روبص (ج وزنلا) راخاذاروثلا جأنلاق ردهنسانعم كم روکو  زوکو او حاصیا مأناذا موبلاحأن لاقب

 |كشوكو هتسهآ یکم هلی وکسكنهزمه ویصق كنون( جأنلا )هک ره یا ج وؤن څر لاق روند هل نالوا هرز وا تکر ح

 ردیفدا مو هدنازو فوطعم (جوژنلا  افیعضالک | لکا اذا عبارلا بابلا نم اجأن لجرلا عا لاقب رد هنسانعمكم |

 شنا ( تاحتانلا ) ضعب ىلع هضعب یتعب فوطعم یا حو ژنم ثیدح لاقت رول وا فص و همالکو یخو
 رونل ؤا قالطا هنالسرا هدنز زودادش(جأنلا ) اهحماوصیاماهلا تاحتان هنمو روند هش وق نتوا هج کک دیعج |

 ابن و جاب بلک ل اق هنمو روند هناوبح و ناسنا نالوا توصلاددش هدننزو دادش هلا هدحوم یاب (جابنلا )|



 كن راکدیک كلئا وا ردیرعم هزومرس هکر وند قوم رجه همزچ نالیک ندنرزوا ترول قوم هسرولیک |
 ۱ یاق قایارب مان شکر اخ و نیچراخ ندنرزوا ناقوص و تسم .هدلاواردیقاب یعون نکل ردلکد مولعم یدعتیلاکشا |
 ندیم راس رمد تچ زد رح نيچ راخ زمکید د نیچلاق مزپ الاح ید هدنرب همزج یکیدمش هکیداراریک |

 نيفمللا قوف قومرطا سبل نا كناهاق و رد رقم هلا فخ تالذک زوم هدهاهنو روند دنغاب قابا هکر دف رحم |

 هن لیکن دنرزوا كن اروند جزوموقومو فخ هنالبکه غایا قالبچ هصالخ ردقناطم زا هينا ةعفد مز هن ریبعت |
 فخ د اکا امگح هسرولیک هغایا قالبچ قومرجاضمب و روند قومرج نوسل واند هندن راس كرکو مدالرک |
 هرزوا هجوو هلغل وا قلعتم هنس هلثسم حم رونل وا قالطا قومرجاک آ هسرولیک هنسنندنرز وا كنا رونل وا قالطا
 كنسهلک حزومو ردشللا رابتعا یهروک ذم تهج ءاهتف ضعپ ندا نای هلا فخ یفومرج سپ یدنل وا عابشا

 لامعتسا هتسانعم كمرب وهنسن 4 هک هدنن ز و لیعفت (عیزتلا) رولکحزاوم و هلا هم یاهر ولکه جزا وم یعج
 لبتسلا جم لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم قلشاب هقمرارص هلبنس لب واتش هاطعا یا هج رم لا رونلوا |

 ح زام لاقت رد زاح هکر د هنسانعم هرخافم كم وکو ا هدننز و هلعافم ( هج زاملا رضا دعي رفصا اذآ

 *یشیب هنسنر هلی وکس كن هجم نیش و یصق كيم ( جا ردیدآ عضوم ر هلیصف كو٣( جزا وما  هرخافاذ]انالف
 (جشا) و هدننز و لىن « جا هطلخادا ل والا بابلا نم اصتم هب هصشملاقب رد هنسانعم قمر دش راق بوتافهرخآ

 كنع وج رانو روند هب هنسن طاتح هلا رخآ ۽ یش هلبرسک یم( جلا و هدننز و فتک ( شا )و هدنازو ببس
 ندمدو اهمدو ةأرملاءام ةطانخ یا 6 جاشما ةفطن ن » ناسنالا انقلخ انا ل یلاعت هلوف هنمو رواکح اشما یعج

 ةفلتحم هلتهج ماوق و تف رو "صاوخیرره كرلنآ و رد هل رامتعا عومځ یدور و هلیس هینب عج و ردضضیحمد دارم
 هلی وکس كنیعو یھت كم ( ےہ علا ) روند هنسهلوقم خاسوا نالوا عقج هدنکبوک كناسنا جاشما و ردءازجالا |

 هرجا قلنادمرس یلیم ورپسلا یف تعب عرمما اذا ثلاثلابابلا نم ام لجر جم لاق ردهنسانعم كك هلتعرس ]|

 لاقن روئلوا لامعتسا هننانعم كلغا عاجو هکر ح اذا ككا لولفا مس لا ردهنسانعم كرد بودا وا
 قمردشا راندنفارطابوجآ ینیزغآق ورار وا هلیشاب ییسهع تكنسانا نوا نا شوکه وداو اهعماجاذاةيراملل اعم

 ردهنسانعم با رطضا و لاتق مو نکشسیل هیحاون ین اق جحفو هزهل اذا هما عرض لیصفلا ج لاقت رد هنسانعم

 ولد هکر وند هنلثا وا كنماکنه قلناوج هدننزو ہن ( علا )ل بارطضا و لاتق یف یا مین موقلا تکرت لوقت

 كلک و بولیکا و قلرویق هدننز ولعفت معما هابش نا وفنع ف یا هتح*یفتالذ ف لعف لاق ر ونل واریبعت قل ولناق |
 قتل ویولت یا اع متو اه ر ورم یف ةيلاو ليسلاعحعتي لا ردی ولقم عج ہر وک هننای كح راقت # أرد ةا 6

 تابلا نم احن لج رام لاق رد هنساتعم كمك بوب رو هلتعرس كر هلن هلن وکس كن هم نیغ و یک کی € لار
 بالا نم اجفم لجرلا مش لا ردهنسانعم قل وا قجا هلی وکس كنافو ی لی ( ملا ) راس وادع اذا ثلاثا
 ةجافم لجر لاق روند ه هسک نالوا هم" و كند هکر دیفدامو هدننزو هجافت ( ةحافلا قج اذا لوالا

 لاقب رد هنسانعم كم بوت وط یس هع كنسالا هلیج وا كن زغآ قجوچ هلنوکس كمال وی كيم ( ملا ) جات ق
 هدزغآ یکدرکچ یرلکدید جولماو هغ ینداب اد لوانت اذا عبارلا و لوالا بابلا نم اجل اهم و هما "یصلا مع

 كنهقان و هيفىف جولمالا لالاذا عبارلا بابلا نم احلم لج را | م لا ردهنسانعمكم ردن ود هت وای ر نوچآ كفیچ |

 اذآ !ةقانلا تحس * لاق رول و یمعط دولت ناتا وا دو رد هتسانعم قلاقهسندجولزودرهدنسورک هک ۱

 رد هنسانعمقهروص ا ین هم هل زغآ دل و هدنز ولاعتفا (جالتمالا لا مط هقاذ نمد **یشقب و اهنبل بهذ ۱ !

 هعضرا اذا هحل ما لاق ردهتسانعم كمرزما هرس كنزمه ( جالمالا ) هصتما اا نیللا لیصفلا حتا لاق :

 هی رو هدا نمم ارو روندهمدآ ردقلا لیلج و رددلو نما دوس هکردهنسانهمعبضر هدننزو ړم( جلال |

 هنسانعم رفقر ونی دهر ريق یلاخ زسوض زس واو هنسانغم رعساروند همدآ زغایءرقهدنز و ج عا € قالا )ردد |
 ردف راعتم هلکعد یدنه مما ءابطال انب ردنرم رج” ثر تیا هدناتسدنه ردبس راف هکر دی رعم هلما هکر دع *ااودرو ۱1

 ما ریشهدوس لوا هسروا وا شعالصاهرجمانبل رونل وا لامعتسایرشق بونل وا هلازا کدرکچ نالوا هدنلخاد |

 د هک لوشهدنن زونآ رکس نام ردعفنا تیام و رم نون و کتک ولهم یم هلبویوقم یعاچ رار د

 بویغاص ود راردبا بلطد وسرانل وا هدرا وج هدنروص یغیدغاص یبهقان یشانندننناندو مل لاک هکر ونل واقالطا

 یکم لقمدا هر وند هنکد رکچ لقم هلیعض كم( ( ملال ام ۇل لا عض ر یا ناجم لج ر لاق هل وا مما ندنس هع هلل زغآ |
 ندنسیحا ون ءاسح | هدناتسب عمو رار د ید ج ولما کا ردقج هل وا یکد رکج رد رم كنجاام ود هک وی یراکدید ۱ ۱

)۰۱( iT 



 .اطم

 FT TT ییفلخ كسا ترضع هلا 1۳ رولا كاا هلا اوه لقا 1 اا ی

 یش 2 لک ًادبم انلعج یتسهعرکهب "الا هک ی ی لا نماتلمج و هدنفع هل دنا فیرعت دحام حرشو

 5 ر قس ترشح هی ادا و هی ردشا رسوب ویستا نضج

 قلخ ندا رت یکیدلباقلخ ندوصیمذآترضح و ندشنآ یکیدلیا قلخ ند وص ینج وندحر یبدلیا قلخ ِ
 ] وللا رافص روند هرا وا هدرخ هلیصف كيم 6 ناح.رلا ل یبتنا رول وارّرقم یغیدل وا وص یدبم كنابح یذره

 ءقو هراغص و رذلا رابک ی ای واض بلا لاق <ناحرلا وول ول ام« رد یلاعتهلوق هنم و رد هناج رعیدرفم هنسانعم
 نانلواریبعت ناجرمهدزعایمالاح هکردلوقنم ندیشوط رط یا و ندرهزا لّوالوق هدحابصم × رجالازرطنا ناحرلا
 روم یکیدد ردناح ص ذسب هدلاذ باب كفلّومو * ردخزرب هدننایم رجشو رج راقیج ندایرد ردهنسن یزمرق

 رب ناج مو ردهنسن طلتح ندره و رج لوا ارز ردح را ارظن ه هدام یاضنقم قفل وا قالطا هغی وب ینعرق

 7 نب دیعس ردندناوسن یاسا هاج صو ردهناحرم یدرفم هدکنوب ردندنعاونا لوق هکر دیعما یعیر تابن ۱

 هدننراقنعب هل وا جارما یت دام هکر ونب د ه هقان ل وش هل رم کك ی( جا رملا رد هلن دبع یم ایزدی ردندنیعبات
 4 وي وط میس ییطحاصمو روعا و جامالا ابتدا یا جارگ دهقان لاق هل وایتداع كما الان کا مد زونه

 ۱ هلا هیقوف یا( عجل ال هروما رگ یا جار لجر لا روند ههبکب مس نالوو رد لت و هدروشو

 دهدن و نیکس هلباهچم یان ردلکد فو ندنظفل ع موب و رونا وارکذ بقعرد هکر دی جس راد ص هدنن زو

 8 د كو(“ رادرلا) ردی رعم یسراف "هدرهارز ردقلوا م ومص ٥یچ نالواهجواهدنوب و رد هبانعموب یجدلوا

 3 هکر د راک مد ثانسهد رم هدیکرت رارد ید ج ادم هلطاقسا یار هب اک دین زعم یسراف كنسراد رم

iSرو زالو  EBES E CNت ىشىيەنسنڕب  

 دن اعموب یرهوج اب مدت ذو روند ماداب ی هل رددک كی (جزلا)هیلع هشزح |

 روت هماداب یجآ حدو هدننز وریما ( جزم ا ) رد هفيعض تل لوا دوخاب ردشملا طلغ هلکادیقت هلق كي

 یروب اونا واریبعت ر د هتیش نالوا بیکرت ثعاب هل دش راق ب ولیت هراز: هدنزو باتک (جازلا)

 : 1 نالوا جزم هبارتش یعب هب ج زمام باشلا ج | زمالثم ر ونل واریبعت ترفیک هد ونعم ردا ندب ونعم و

 جاوز هد هدام ردتعبط نالواییکرت رادم كند ندهعب را عیابط ینعب عیابطلانم هيلع بک رام ندبلا جا نهو

 کومو سام هن لر یر ی راز جا كن هعب را رصانع ند جا نقل ا دنع که لوا مولعم هردشهلوا قالطا نوچ غیدلوا

 # رد هن وکی کیا ورد هطس و وک ز ,لصاحه دانی عب را تایفیکن دنع وق و لاعفنا و لعفهدن رانی ب ول وا ناتو

 1 دا جانو + هلوا لصاح هطساوالب ند هبکم رم صانع هکر دل وال وا جام + رار دینا حازم هنرب و لوا جا نم

 هدرخآ توق نالوا هدن رب ره بول وا بک ندرصانع ی دارا هنن ل وا هکر ولوا ثداح ندن راجا ماو عاق ج أ كرا هنسن

 n ثالذک ردجا نم تسوب و تبوطر و تدور و ترارحالثمر ول وا فلاخم ه وق نالوا
 ۱ ارایش راب راسا و ندقاصص اب ندقوغ وص ردیسل وا ریغتم كحازم وبشا یرلکدند جازمءوس و

 O رود رنو ردیاب یا بنر ردد رابابراحاب جا ص ء وس وسو ردجاتح هجا نم لیدعتهدجالع

 9 ؟دید یدامو رب د لاصتا قرفت ه رب و*بیکر ضمن و+*حا نم هوس هن ر + ردسذج جوا ضماقلطهوردیدام

 E Bcd ردلکدشلوا ندط الخا یدامربغ و رول وا ندنرب گن هعب زا ط الخا

 ا دآ عض ومر هدنابم كلح مان عاقعق هدنل وهف وک لوق ىلع هدنسیقرش هئیفم عقا و هدننابم اعرقو هیسداقو ردیعا

 ېچ هزوم هديسراف که ل وا مولعم + ردي رعم هزوم ردیاق ایا فورعم هکردبعما فخ هدننزو حدوه (جزولا)
 1 دارا | ظیلف فخ نالیک هرزوا فخ ییظفل قومو هما 7 فح یتظفل ج زوم فل ؤم هکیدلاق +روند هفخ نالیک هغایا

 ناقوص كنفرطدنقرو تسم مزب هروکه فلؤم هلکلتا ریسفت هلا فخ نالیک اقلطم هرز وا فخ یتظفل قومرج و"
 ندتفخ "فخ و رولیک هغایاقالبج رنو روش جزوه و فخاد راكد د قامو كناغپو رد كدچ تناومنو

 راف هزومقوم وج زوم و زول وا ظبلغران و هکرون د هلاتس وب و هکیدا و ه همزچنالیک هرز واتسقوم و ردذوخأم |
 هرزاوا تاقیکیا ور وند هن اق قابا تس وا هلوقم راس و هلاتس وپ وه همزچ نالیکه رز وا تسم ثالذک ی و مرج و ردی رع | |

 رزوا روند حزومو فخ هروکه ام هسرونل وب حس ط مش هه کل :زگیدیک من ال رونلواقالطا هلی |

E 

۳ 



F-چک ۳  

 ولت والوش هل وکسكنا رو یضق كم (جرلا) هد دسیا شل دانا هپ ويس ردقن ره ردشلبا تدث هدارو ییبمهنمش وا

 هناخدغاکو یغنل راچاغا مهار با هدنسا رورادکساالث هل وا رونل وا عر رازاوطهدن آکر ونیدهرا چو هغل رباچ ولوص | ۱

  بیسنوجا قالتوا ی رولوا ردص» ج صو رددوا ندنو رال یراکد د جرم نتآ یرکذ یک یغلرباچ

  یلاعت هلوق هنم و یعرلل اهلسرا اذا لوالا بابلانم ماجر ةبادلا حرم لا هنسانعم كمرویلاص هناء رم بودتا

 | نم املس را "یواضببلا لاق رخ الاب اههدحاسبتلیال اه الخ یا چ نایغم ال خزرب ایپ نایتلی نيرعلا جرم

 اعقا و امهحوطس "ساغالو ناروامتیا ناب بذملا رصلا ول رهلا لس ییعلا و اهتلسرا اذا ةبادلا تج رم

 ۱ نایک لو بیل داحاو جارتناردق هلع رفا و هکردشل وا یدوهشم ؛لربقح جزم یغیدش واق هدیفسرح كل رهن

 ردك ینبدل وا هم" ر لوا ید هلحد نالوا ٌتصنم هس رافرحت ردل وقنم یعیدل وا ریغتم ید ی عط ردنک ق رەلوا

 ینییرحم راضعب و ردد وهشم هرو نم تروص یجد هدنراوص لیس ضعب و هدنن وص هناخ دغاک دل وبمالس الا هکدتن

 | رول وا هدطیح رګ یرلاقتلا هروک اکا رایدلیاریسفت رد زکد مزاق هک با مور رحم و ردزکد نشره هکه لا سرافرح
 ی هنسفرب ج رعورلیدلیا قالطامور رحم همزلقرح هلغلوا یکلام مور هرصایق یرا هکلوا شبحو رصمو ماش هدفالسا
 | هدنادرفم كبغار و هد اصب كل وم × هب هطلخ اذا *یشلاب "یشلا جرم لاق ردهنسانعم قم زدشراق بوتاق هرخآ"یش
 ی بو یوم هم هلو e e ردعوضوم هنانعمو ج مم ةر وکه تنا

 نت

 ا اکا جرم ٭ رد مد ه داب هعلقلا ج رع +ردرا نغ رم ر هدماش طه ارج مردرا نغ رم هدناسا رخ ءابطان| ج مع ردعرفتم

 ر * ردهدرب بیرق هن هصیص» جاب دلا جرم «ردءد هی ثلذک نوا رطالا جزع #زد هان هصیصع

 | كنار ویرسکنافشبرف ج رم *ردهدنا رت قشمدهن ءا ءآ رذعجرم *ردهدنارت قشمدهدننز ورق هلیعط هلداص رفصلا

  ردهدنسلقمش لص وم هدبع ییا ج رم + ردهدرصم دیعص هدننز وریب ز مم یب جرم *ردهدن راید سادن | هلیسهدش

 بلح هک نداد جرم نالوا جور رهشا کر دب ض ردهدهرزج دحاولادبع جرم *ردبیرق ه هقر نزایضلا جرم

 .هراچ بودبا بیس یراوط یک جرم دوب هلل رک كن زم ( جارمالا ) ردشلنا توکبس فلؤم ردهدنرق
 | لو و شفخالا لاق حراشلا لاق نیرصلا ج را هنمو یعرلل اهلسرا اذا ةبادلا خرما لاق ردهنسانعم كمرویلاص

 | قجراغط نانلواریبعت ل وص زونه ینیدل و هقان هبکج ارعا ونعم لعفا و لعف نیرصلا جرس لثم نیرصلا جرهاموق ا
 | طالتخایخد هدنو ردشمالوا روصم یتقلخزونه هکر دهنسانعم كمروش ود قرهلوا ناق شمش وب وا زونه هرجا

 جرما لاق ردهنسانعم قغالتوا یراوطو امدو اسغ دلولا تقلا اذا ةقانلا تجرما لاقب ردعقا و یسهظحالم

 هلنیتحف (حرلال ه فیل اذا دهعلا جرعا لاق ردهنسانعم كلا ردغ بول افو هلا و دهع و اهامر اذا ةبادلا |

 لبالاق رد ردصملصالا یف ارز رونلواقالطا هعجو درفم روند ه هود هلاص نایلتوا هن راشاب یدنکز سنابوچ

 اج مالا حرم لاق رولوا ردصم هنسانعم قملوا هابت و دسافو اهل یعار الو یعرت تناکاذا جرمربعب و جرس

 یسان وا هدقمرپ تکزو لون ردهنسانعم قلوا رارقب هت وایرب برا نک نمرو ات 8

 تبرطضا و طاتحا اذآ صالا جس لاق ر :دهنسانعم تازشا و طاالتخا و قافاذا یعبصاق عاملا ج م لوقت یک

 شیوپتو ةتفو طالتخا منيب هکر رید جرم و :چره مهنب راب عو چ نیدلا جم اذا متنا فیک 6 ثیدحا هتمو

 شروم شراق هدشنز وریما ( جم رلا )ل ردینبم هب هلک اشم هنس هلک جره نقوکسزنار هدن وب ردهنسانعم با رطضا و

 طوخ لاق هل وا شعثریک هن راقلا را كن رقاد و جاغا هکرون د هلابن هزات ل وشو طلتخحم یا ج را لا روند هب هنسذ

 ناویح هکروند هزکسگیمک قشمو و قآ لوش و وللا هیغانش تسبتلادق نمی ناضغالا ف لقا یا جز

 هدننز وج راخ (جرام ا ) ر واکه جما یعچج زدلکد ندنسس هدام لزون و لوا و زا بوموت هدنطس و كنب زونوب

 فاص نم نجا اباوا "نا لخیا ران نمرامنم ناجا قلخ و یلاعتهلوق هنمو زونل وا قالطا هشنآزسنوتوت
 سپ برطضا اذا ج منم برطضلا لصالا ف ج رام لا ناف "یواضیبلا لاق ج رال ناب راننم یلاعتهلوق و ناخدلا نم

 ردقالطا ثعاب ییارطضا و تکرح رونل واریبعت هنابز هدیسرافاکر ول وا عطاس بهل سلاخ ندناخذ دارم ندشتآ

 فل وم*رایدیدردبهل نالوا طلتحت هنن رب یر یرلولع لشپو یراص و لزف هلغل واذوخأم ندنسانعم طالتخا راضمپ
 ۱ یاوه اکا هکر دشنآ جام هلبا اوه جرام هکر دموسرم هدناحوتف و ردشلباریسفت هلا طاتحت تیهل هدریاصب ید

 کت ردشتآیرواوه یر ردبکرم : ندصنع یکی هکردقولخم ندنآ اب نالوا اویا روناوا قالطا لعتشم

 نیط اک | هدقدل وا حرم كاخ هلا بآ نوچ ردبآ یر و اخ یرب هکر دهدیرفآ ندرصضتع یکیا ید مشبلاوا ۲

 یک یک یغیدل والبابا ءافلالسناس یاو رونل واقالطا جراماکا هدقدل وا طلتتم شنآ واوهو رونلوایالطا | ۱

| 



 ۳۸ س

 ao ی هرکه تاسراث eA هلغ ناتاوآیمت شام ندنسنج ج لالغ 7 و اص یا
 ا رات نوم مدام جاجا وتو ذخا دت

 ضا امنادیشان ندکلریپ کرونده هدرولناسوریپ لوش هدننزو حاح ( جام ا)تششرتاذا قلا ن هی هفت تا1
 س وص ندنقلح اماد روند هن هقان هحوق و امره و اربک هباعل لیسد یا ¢ حش لاق هل وا ردبانالیس یرایلاس |

 ۱ نون ووا قالطا هلابو روند هرایلاس و هکرکوت نانلوا اقلاو عفد ندزغآ هدننزو بارغ ( جاجا ) نوکیا |
 جاهلا )روناوا قالطا هرو نزملا جاجتو راردبا قالطا لصلا جاح هلع رصت یبلا فاض او

 نیم APE NEO Se روند هنیوچ كنمقلاسامرخ هدننز و باحص |
 1 ِ هد ملاذا هربخ ف لجرلا م لا ردهنسانعم كلعاادا شان شب یک رانآ رک ت لصتمندنزغآ بوپم هدا ناب |
 ee ر اسب ینا نوی یش رج بوبلنا نایع هجشوخ ینب راف ورح كنتباتک ب تاکو |

 ريغ و اطخ و شاکی بوی یک نالوا باوصو تسار هدهلاکم هلا هسکرب و هف ورح نیس ملو هجا

 هعم مالکلاف بهذ اذا نالف نالد مه لاق ردهنسانعم كلتا لیوحت و دتر هلاح ندلاح ینآ هللا رزوسآ
 4 سکه املا  فشب ملاذا هربخ ین مه ساس لاین لاق و لاح ىلا لاح نم هدرف مقتسم ربغ ۱

 جا لاق رد هنسانعم قلاب هکمترکس یدازوا نوز واندرب یکی آی شوق نیزسعهزف بود اادی مات ناه
 هرات اودالبلا ینبهذآذاد ز جا لاق رد هنسانعم قايان انش و ریس ه هرباسدالب و مرطضب نالبقیرخاب ًاداذا

 اش 2 وخ رس هلن ( جلال هیف یرج اذا دوعلا جا لاق رول وا هدرا لصف هکر د هنسانعم كعرو وص |

 ھن E نيقدشلا ءاخرتسا كمش وک رادروآ هلنیتص ( a ا روند هنراورا لابو هنسانعم یراکس ردکمد ا
 ۲ آوا مزوا روند رکا را هلاک ټولو جهل عنف مزوا هدغابو هد همصآو رول وا ضرام هرایناف ریپ و و

 ِ E اط اذا اصج بنعل | عح لاق و هغ ولبیا دڳ 8 رهظد یتحبنعلا عبتال  ثيدحلا فو هالا ىف لاق رول وا

 5 5 یوم و تسس ليف تی( عام )رده توکس ندندورو هبانعموب كج فلؤم × اولحراص و |

 وا عج" لفک لاق هل واررتد ندقلنوقلوط هکر و ده وضع زانقط ولط هننآ هدننز و لسلسم (ججلا)روند
 اد لنکل عج لاق ر رد هنسانعم كمەرتد یک یغبرب وق نامرق هلغلوا ولط هنناوصعهدننز و لزلوت (مجت)

 ۱ دف :نالف مجم لاقب ردهنسانعم كلغا دصق یتسل وا مهتم و بویعم كن هسکرب هدننز و لیعفت ( مجج")
 زه «(جوجا ) روند هن راهطقن لاب نایارص هرزوا زا نریم تب تم( )با
 یا ویصق كی( ) یدنلوا رک هدنسهدام جا کهن ردتفل هدن ر هلک وج دو جوج ی هلی (جوجم )و
 5 وتو هرمشف اذا ثلاثلا بابلاح نم اه ملا ےک ۶ لاق رد هنسانعمقع وص یتسهلوقم جاغا و یرد و تا هل وکس
 رد هنسانعم كلغا عاج و عدالا اذکو نیلیل هک دادن لب ملا زد هنسانعمقغن وا هالا نوچ اق قشم وب ی هنسن رو
 3 واري قبب وجا قمراقبچ غاب و بذک اذا لج لا عح لاق رد هنسانعم كلغ وس نالي و اهعماج اذا ةأرملا شلاق

 ۱ لمردیک ب ولبس یییشر ندهنسنرب و هضخ اذا نیل مت سی ی

 رخت سون یانعم هکر د هنسانعم تامروتوک بوربصیغاربط ندنزوب رب ليو هاذا *
 الا لو هدننزو هلعافم ( ةجحاملا لاهمارت اهتعدا نم ل وانت یتح بارتلاب بهذت یا ضرالا مس عارانا لاق |
 لا ت رد نسانعم كلبا ریخت او فیوست بوداز وا ۍدغو یکیدلیا اک ا دوخای ییقح كن هسک هلنسمک كم" |

 ۶ا جوج ةبقع لاقب روند هب هبقع نالوا قارا یسهنوا هدننزو فوخح ( جوعا هلطاماذا اجا و هام |
 | یسرف ید كنوملم لهج وبا و ردع شرف )گل هک ما یرصنلا فوع نبكلام هدننز و باتک ( یک

 ءانعم كت رپ د بولاچ هن وایرب نوجا قلوط یب هغوق هرچا یب وق هليو کس كن همج*یاخ و یصث كی(
 0 لا لامعتسا هنسسانعم كل عاججو لس عجله خو اپ اجا تل هرم اس ها ۷

 ۳ ذا ءال اےک ناشنض اە اد تو اچ وا یون و لب( ۱ اهعماج اذاة ةآرملا

 3 هکردیفدارموهدننزوجولمد (جولډلا )رار د د قشم کا ردیع"ا كنغلاب زکدعون ربهدننز و رق هلرعص كم (حدم |

 1 | ردهنسان-قاوا بولوپ جن یمهلوقم زوې رق ون واق هدننز و لعفت هليا هج لاذ (یذجا) یدنلوارک: دیدن سیا

 4 رد هنسانعم قمرابق تبوشیش هنسلر و "التما اذا ءان الا جد لاق ردەنساتعمقلوطو ا جابلا جم * لاق

 |یبهنسن راط هدننزو لیعفت ( جذل ) مس اذا هل لاش ردهنسانعم قملالوب و فتت ادا “ىشلا ج مت لاق
 mbc هل رام قو

 زی عنیدنلوارکذ هدانا ۱

 و)

 ص

 و



 هدننزو ريما ( حملا ) نیما لكا اذا لجرا ملت لاقب ردهنیسانعم كلبا لكا یتلا موهق هج زج» دننز و لعفت
 (مجلا) و هدننز وج د( محلا )رد هنسانعم جا (جاللا)رونید هب هسکنال وا عاما ریثک و هب هسکنالوا لک الا رثک

 ۳ ع یا جاچ “و ےل ےس وے ےس لاق رونل وارک ذ امابنا هنس هدام هس هدننزو ریما( جلا )و هدننز وفتک |

 7 ی( ھا سلم نرم یا علم خرلاق روند هغارزمنالواراومه و زود ونیتم هدننز وخ( علما ) ۱

 هب هنسن رب هلنیتحف مه ) رداکد عابتا وب وولحممدیا هل همس نیل لا رون دهدوسهزعشوخ ول ز وا وولغاب كا |
 اذا عبارلا بابلا نم اجهل "یشلاب ےل لاقب رد هنسانعم قمل وا نوکشود اک | یاد هلغلوا دنموزرآ و صبرح كب

 | ءانب هکی یکرت هب یرغا ارز ردلکد مزالقل وا صیرح هلغلردنق ینعب هلیغرت و ثح هدهداموب هيلع راف 4 ىغا |

 ۱ هل رسک كنهزمه ( جاهل الا ) زد نیبم هدنسهدام هکه تن رد هنسانعم قمل وا صیرح نوکشود هست ردهرزوا لوهحم

 | هلاصف تهل اذا دیز هلا لاقب رد هنسانعم قوا ناوکش ود كن هکمتا یییرلانا یرلکشوک كن راء وذ كنهسک ر

 | ناسل روندهلد ردتغل هلیصف كناهو هدننز و هزج ( ةح#لا ) راردبا دن یییرادم كنهقان هداننال وا اهناهما عاضرب |

 ینعی هلبا نخ ہاکیاج یب هجا راعب کرد حراش + ناسالا یا ةس#اا قداص و ةجمللا حیصف نالف لاق هتسانعم ]
 ردرارب نالوا فورح جراح ندناسل دارم ةکریدلبا ربسفت هلا یر نانلوا لامعتسا كناسل نکر اب وسزوس ق

 شروم شراق كب هنسنرب هدننزو راریجا ( جاجا ) رلیدلیا صیصخ هناسل هدلاح یکیدلیوس زوس راضمب و
 تحاهلا راب رعو ردندویع و و ضعب هضعب ینعب طلتخا اذا حالا "یثلا جاهلا لاقت ردهنسانعم قلوا |

 ثالذک هسل وا طلتخم هللا وق وا یزوک بوشیریک ی رثا وقى وا هنن زوک نعي هنسانعم ساعنلا ام طلتخا رار د هّبیع

 هدقدراو هنسهجرد قلو وا بوشیراق هرب یرب یسازجا بونلیوق دوس نانلاج دروغ راربد نعللا جاهلا ۱

 بویملا مکح یشیا رب هدننزو هجرحد ( هج وهلا ) هلوا شم راو هنس هترک دروع بونلی وق هج وړا زونه نکل
 | موخرم لوقلاو هد ودر ملاذا مالا وهل لاق رد هنسانعمقتوط كش وک تحمر و قءاب كشوک و تسس |

 هیکیچ بویمردلوب جد یکی رک یا نایرو ردرهاظ یسهجوهل و نهو هلکلتا نایب هلسانعم كل مارا
 | جوهل لاقب ردهنسانعم كمروشب هزع و یتاق بوبا زان و مرن هلکلتا تلفغاب هحاسم هدننهط لوق ىلع كم روشب |
 | لوقتر وند ه یتلآ هوهق و قلارفص هکر د هنسانعم دم هدننزو هعرج( جا هح من موا هصضب ماذا ءاوشلا |

 | ھا اذا فویضلا ےک لا رد هنسانعم كمزدب یتلآ هوهق هه سکر  هدننزو لیعفت ( جوا ةع ىا هل انلکا ۱

 | مظعم € میهللا 2 رول وا ھل راشعا لوک ام دوخان ماعط یریک هلغل وا عقا و هانا هما هدر شعب دعا ]

 مانب یا م#* لجر لاق هلوا رول وا لطعم و زجاع ندلعو راک هلغلوا وه واكب هکر وند ه هسک لوش هدنز و |
 .اضولت قیرطلا نع ان حول لوقت ردهنسانعم قمردیاص ندلوب هدننزو لیعفت ( جی ولتلا إل لمعلا نع زو
 | جول رلنوبو رلیدنل وا رک ذ هدنسهدام ج وح هلیسهین ریغصت ( ءاحوللا ) و هدنن ز وءارصع ( ءاحوللا ) ج وعیآ
 | لامعتساهدیناعءنانل وا رک هدعب ردهنسانعم كمردن ود ب ور وچ هت وایرب ییشرب هد ضآ هکر درذوخ ام ندنس هلک

 هلی وکسكنهزمش و یصف كم( ال )7# ےل ا لصف روح كيف ین هتردااذااجول هج ولا یشلاتط لوقت رایدنل وا
 لاق هل وا هرزوا بارطضا اعاد بویلوا رقتسم هدهدارر ندنتفاج هکروند ه یثک نالوا برطضم و قجا

 بارطضا و لاتق ف یا جأم ف موقلا تیأر لاقت ردهنسانعم بارطضا و لانقو برطضمو قجا یا جام وه

 هجوم ءا لا جوملا ردهنسانعم قاواروش و یا وصهدننزوترودک (فج وا رونده وصهاروش و یا و
 هدننزو للعف ( مجأم) ردندنس هغیص سکشوو جاجایا جم وهف اجاجا یا اجأم ناک اذا سمانا بابلا نم

 احوتمةبقعان رس لوقت رون ده هبقع قارا یدازوا نوزوا هدننزو روبص هلا هیفوفیان(حوتلارددا عضومر 1
 ردهدلب ر هدنسهکلوا هیشرفا هدننزو هنیکس هل منک كم ( هه ) ردتغل هددلنا ه4 یاح هدنو ةدیعب یا

 هطلخ اذالوالا بابلا نم ام *یفلا مث لاق ردهنسانعم قمردشراق هلن وکس كن هثلثم یا و ی عن كي( چا
 بلا حم لاقت ردهنسانعم كبکچ یتیوض عو كنب وق و هبعطا اذا انالف جت لاقب زدهنسانعم كقردو

 اب حس اذا ةيطعلاب ج لاق ردهنسانعم كلا شت هیطع بودا ثالدرمنا وج ه هکر و اهءام یا اهح ر اذآ ]

 كم روکسو هکر د هنسانعم قم آ بو ر وکس وپ هرشط یس هلو تب رش ووص ندزفآ ه لوکس كيج ویع# كی € ےلا) |
 ندنغآ یمهدام حم وبشا هروکه ناب كح راش + هامر اذا لوالا بابلا نم اح هیف نم بارشلا 2 لاش رونل وا ریبعت

 عام الا هست مالک اذه كنابدا ضمب رار د ظفل هغمتآ ینایل وا قیویص هک ردص وص هفآ هنسن قیویص
 | 4 وا ءاماب تضاف ب اه هام نم ةوسح تخ هلا تيدا هنمو ةيام اف لاق ردبم هب«راعتسا یرالوق

 چچ ملا لصف زوم



Eا 1۳۹ س  

 مت یا 7 هست یاس بش یخ ناو جرج لاق 08 كليا راهظا هدارخا ت جو وض ا

 ردلیعتسم هتسانعم هانشتسا لیس هی ریغصت (ماحه ےلا) جول یتعم بنا هیلع ملا ا و

 وردنرابع ندکعد هللا ءاش نا ءاشتسا هدننع رددافلا "یعطق ییعب هوم یا ءاصط اهفام نیم وا عب لاق

 ارچ :قوچ كي زوک هلیصق كنه یاخ و كمال( منا ردص وصخ زن ملتو دوام امانت ولر رک نم

 لاق هنمو صمغلا ءوسا وهو عبا را بابلانم اج هنیع تج لا هنل وا راذقتسا هکه وش رد هنسانعم قلغاب قاپچ و
 هلن وکس كنەچم لاذو یصق كمال ( جذللا  ردقلوا هللا نیت نیئاخ نالوا باوص هدنوب لوق لع ةجت نیم
 كر و هعرج اذا لوالا بابلا نم احذل ءالا جذل لاق رد هنیسانعم كمحما مدوب مدوب هجزآ هجزآ ییوص
 د د (چوزالا)و هیت (جزالا) لئلا هيلع ا اذا الالف جذل لاق رد هنسانعم كسا هنسف هل او مارب ۱

 بابل نم اجرا اجرا ؛یشلا جزا لاق ردهنسانعم قعازوا بونوس هلغل وا كشلت ېک اولح ماخ هنسنرب هدننز و
 4 یرغاذا هب جزا لاق ردهنسانعم قاب بوناوص هیشرب یک لاقتوط هن نن كش عو ددمت و ططع اذا عبا را

 : ۳ قاشیاب و قشاوص هنسنر هدننزو و یا هو SÎ لوقو

 PPE ور ضو 2 هسخ اذا e قندیغ |
 هکد ندنفبدشیاب کروند هب هسک قاشباب یک لات وط هدننزو هنیفس (فحمزللا) و هدننز و هحرف (هحزالا رز و

 .هنسفر هلن وکس كنيع و ی كمال جا ) ريال جزالمیا ةحزاو ةجزاو هجزا لجر لاقب زلوا كنم
 ۳ با نا یتلا ج لا اس یو تو #

 دهنسنعم تند كب ورضم هللا برضو هقرحا اذا دللجا جما لاقب رول وا عقاو ځد بک

 اب هدامرپ هدنقح هسکرب هدنزو هلعافم (ةحاللا) لوم یا چال برض لاق هنمو هلآ اذا برمضلاپ ندلا

 لاعقا (جاعتلالا) هيلع دتشا اذا مالا هعال لاق هیلیا كانملا و هدرزآیتن ورد هکه ل وش رد هنسانعم قلوا

 : را اذا لجرا مینا لاقردهنمانعم قا وا لاندرد بولیقا بوناب هلسیس هصع و عرب دوخای هثداحر

 | بطملا یف رانلا جلا لاش ردهنسانعم قمردشت وط یاوطوا هلا شثآ هلبرممک كنهزم* (امالا)

 « بولوا نیغرق یک نورفیبرف هبدرد تالآ هکر وند هتروع یناومشلوش هدننز و هه وتم ( دیتا
 راج هجمه و تم ةناوهشیا زیصلتم اما لا هلوا نک هایسهبلوطریک کیت یشن اقع آ هلوا راقیج
 ( لا ) سيلفا اذا اجافلا لج را عا لاقي ردهنسمانعم قمل وا هبام یبو سلفم هلیرمسکكنءزمه( جاغلالا )
 د لجرا چلا لاق رد هایت و روید هب شک نالوا سلف ر دلعاف مسا نذنآ هلن كنافو ی

 نو هن کی یمدآرب جافلاو ر دفلاخم هسابق هنوکوب جد یرل هلک مهسمو راهم و نصح و بهسم هکر د حراش
 ىح كمال ( يلا ) هجوحاو ها یا هلهاریغ وهو هيلا هجا لاق رد هنسانمم قلق یجتامو رطضم |
 ۳99 اید لو مما سا ) لذ یا مف ه لقب رد هنیانعم تراقح و اک

 ه* کناف د لوعفمےسا ندرلنو و یک ےئل ردلعافےسا ی دو ردلکد نوجا بلط نیس ردتسد دابو |

 شال یشپاب هرب ندلازهو فعض لاکو روند ۵ تاک یان وا ندنرب کرو یشان ندفوخ تدشو |
 ۳۳۳0 ما يدنا نایلوا یلانح دفمادلق ندنرب دانم هکر وند |
 بویمردل وط یزغآ هلغلوا هعبزآ هنسن كج هت دا رع هکر دهنسانعم تلطنا لک اهلبفا رطا كنا هلن وکس كم و یصق
 ص: ة راچ هکر دنشمطا صیصخ نین راج ینوب دیزوبا یتح ردکع هلیف رطرب هلزغ  دوخاب هلب رشید كوا
 ۱ :فارطاب هلکا اذا ل والا بابلا نم اه *یٹلا ےل لاق ردیسسطا لکا ب وراب وق هل راج وا كن رشید وا:

 ۱ كل عاج مو رد هجي د ییکرت هنر قرافم تباش هکهتن ردیبم هن رامتعا یسا زجا یتیعجج كانظفل فا رطا

 _ ] هنفارطا یکیدشنب لد هرجا زغآ هکر د هنسانعم معالم هلیصف كی” ( حالما ) اههماج اذا ةأرملا يأ لاق ردهنسانعم |
 | یتفتچ روند هکج هی یجانو هج زآ كب هدننژو باحص ( جالل ) ردریسفت فطع یلوق مفلا لوحامو كفا م * روند |

 . ] نل ءوهف و قلارفص هدننز و هعزج (ةجحللا) اريقح ائيشىا اجامل الو احاعث تقذام لوفت یک قا وذ رونل وا ریبعت
 1 )مال بلا یهو قیام وتو لات لع نر ا هکر دهن ناسا ارت



 ددرت هرزوا تابث هدنآ بویملا تغارف یمانعم دانع و تموصخ الث ردع رفتم ندنآ هراس ناعم هلغل وا عوضو 1

 هل مآ هناف هني کدحا متسا اذا هک ثیدلا یفوةیابنلا ىف لاق قداص ها اغاز اهرفکی مو امف ل اذا ہن تا

 لاقب روند هنس هش وکر كنهناخ هلرعض كمال ( ملل هجا یا هيلا هجا لاق رد هنسانعم جاطا هدننز و لاعتفا |.

 یعج رولوا عساو یموریک بول وا راط یزغا هکر وند هروقچ هدنزرط كيلد لوش نالوا هدرا هرد ضعب و ۰

 (عمتاو) و هدنزو هراز( ةا رونا واریبعتوکن وا هکرونید ه هسک عصاحتو دونعكي هدننز و هزم هلیعص كمال ۱
 ردهنسانعم كوس قشمراص لرهدنا دید رت یکرنیچ هم هدنغآ تولا ادا هلتقالطو تسالسیمالکهدننز و لزا |

 هددمالک جت کر د ح راش ٭ هفددرتاذا ملت و مالکلا یف علج لاق یکی کیدلب وس نت هیچ ینا د كمدآ تم

 ةمكحلا نم ةماكلا هنع هللا یضر "یلعثیدح هنمو هنسانعم كلتا دد رت هدورحما دوخاب هد ضا زوسرول وا تفص |

 |امعب واهذخ ابف مولا اهعم“!ىتح قلقتو هردص ىف ك رحت یا هیابحاص ىلا جرت یتح میت قفانلا ردص یف ن وكي
 تل اهذخا اذا هنم هراد ےل لاق رد هنسانعم قلآ دنا س هناخ نال وا بوصغم تا دنکد و خاب تمدآرب ملت و
 هنسانعع"یشلادیدرتو ضعب ىلع هضعب "یلا ددرت هداموب هکر دحراش × رونل وا قالط | هب هربثکت عاجح هلیعص كم ال

 هنجا وما ددرتءام مظعمو رول وا عجب مسا "خ هدنوب سپ راردا دد ر هوا یر هتبلاهرثک تعاجنو زدیم یا
 "و ایفضت محل اعابنا سسکی ودز ۍ رګ ګ# یلاعت هلو هنمو رون د هنن رب نیکنا نعي هنمظعم ل رپنو رحم و یهتنا رد نبه

 ورعو روند هر برص ولتتوشخ كغاطو روند هنفرط رب كنهرد ویښه هنجو كنات و بارونل واقالطآ هه
 ردهرزوا ج و یبکر ح مظعم هکایوکر ونلوا دا ربا ةغلابم هدنفص و كنه ود نال وا هایسكم حلت و ردیعتا یحاق كصاع نب
 ه هنيا و رونل وا قالطا هنن رب نیکنا رنو رع و ه هریثکت عاج دوب هاه (هجاا) ةغلابم ط ےھدا لجچ لاق
 تاوصالایا هجا هذهام لاق روند هن راشلغجو دای رفو و غ كسان هلک كمال فعلا ) رونل وا قالطا هشم وکو

 (جومیلیلا ) جالا ضاخ اذا لج را مج لاقب رد هنسانعمقلاط هن رپ نیکنا كب وص هدننز و لیعفت ( جلتا ةا ا و
 كمالو ىح كناب (ج وجال ا و هل يخف كمالو كنءزمه (ج وجل الا) و( مجلل لو هل يخ كمال و كن (شیار و
 هنجاغا دوع یومجب (ج وجل ا )وزال (یهملا)و ( یلدا )و ( مه الا )و هلتبسن یاب ( ی وصل وهل ټوک
 راسو تاوصا هدننز و لاعتفا (جاحلالا) رد وقم یبهدعم نالوا فیعض و تسس یروخ رونل وا کت هکر وند

 یهایس هد زو هه ( هللا » تطلتخا یاتاوص الا تلا لا رد هنسانعم طالتخا قلوا هد روشو قش راقهتسن |

 دیدشهلغل وا ووق كب نج ویریاچو داوسلا ةدندشلایا ةا نبع لاق رونلوا قالطا هزوک نالوا و وق و دید

 اذا لبالا تا لاقب ردهنسانعمكللا دایرف و وغ هلیرمسک كنهزمه (جاالا) رون وا قالطا هر نالواهمضخآ
 عاتم "ملتسا لاقب ردهنسانعم كل اعدا هلتموصخ ین هنسن ینیدلوا دیلاوذ كن هسکرب (جاعلتسالا) تغرو تتّوص

 ثنحالو هنیع ىلع مقیف هنمربخ هریغنا یر و"یشیلع فلاح نا هانعم و جاجا نملعفتسا وه د ةرافکلا نم هل ع
 بهاذ ه ینا یانعم فلوم » اهرفکی الو امف ملی بیضم امف قداص هنایرب نا وه لبقو هل ما كاذف رفکی الو

 نما وبشا ارز ردمزال قغلوا لاقتا هلترافک هنالوا لّصفاو ولربخ ندهنسننانلوا نیم هکهلوا مولعم» ردشل وا

 ردشل وا رداص ما هدیابلوا هلشدح وچ هنیم رفکیلو ربخ وه یذلا تأیلف هنم اربخ اهربغ یآرف نبع ىلع فلح

 یاحاو كمال ( ےل ہاعدا اذا نالف عاتم ملت لاقب ردفدا رم هدل "وا یانعم لبا حاسلتسا هدننزو لعفت ( لاو

 محو دمشلا ین بشن اذا عبا را بابلانم اجح فیسلا ےک لا ردهنسانعم قعثپای بوشلیا هنق ملق هلیصف تنم
 ناکم لا رونل وا قالطا هسقحه راط هدنن زو فتک (ےھلا هنشسانعم صع روند هغابح و رج ناقا ندز

 هدنن ز و دضعم ( لا  ردکع د زار راط هکهنسانعم قیاضم ردیعج كم هلیعتف كوم (مجاللا قیض یا یخ
 هلن وکس كناح و یصف كمال لار هنسانع» اخلم روندهرب كحهزوتک هان و قچ هنفص هدننز وصل( علل اوو

 هباصا اذا هنیعب هک لا رد هنسانعم كمر وک د ز وکو هن رض اذا ثلاثلا بابل نم اج هم لاقت ردهنسانع»قمروا
 ی نالوا یسناب ردهدلب رپ هدنن رق نیبا ندع هدنع لحاس محو اط اذا هيلا ج لاق ردهنسانعم قفعص وا

 (عیاصت الا )هاا یا هلا هج | لاق رد هنسانعم كمر دتا هاحشلا هلن نکن همه( جا الا )لر داعس هلیعما نطق نم لئاو

 هنسانعم نیعلا ةفک رونل وا ریبعت مشچ ناخ هکروند هن روتچ نالوا هرباد لزوکو  تببلا هی واز یا ملا یف دعق

 هدن راس د غاطو ردزت اح هد هلیعف كمال هدانعمو راردبا ریبعت یمو وا لزوک هدیکرت روند ځد هسقو کا

 لرەدا شب وشتو طیلخت یربخ و مالک نالوا یریعخلا فام هسکر هدننزو هجرحد ( ةجوحلا ل رواک جالا



 دار لئاصو ناار هلن ظعرول وا هدسوناق وا قلابوب رول وایعوط رخ رر هکر دما
 ۹ * روند هب هسک نال وا یشبد زکسیمرکی داز ردامیعب وزی اک نا واكایکزا یاب جم وک و ردف ورعم

 4 E2 )ررر راب نال وایطب ودنکی تابا ولشب ورورغآ و رول وا صقانیرلشید ك راج وکه کر دا
 یس راف بسک هدننز و عقرب ê) کلا اصهوکر اصاذا لجرلا جوک لاق ردهنسانعم قلوا هسوک هسکرب هدننز و

 وش ردي رعءیتسک هلیعص كفاک ( جسدا رو اریبعتهبس وکه دیک رون د هنس هص و مص وص هکر دیره
 :نکل» ردنریغ كيا یراکدید رانزو و راروناشوف ندنرز وا كنا ؤا تسوا یمهناط یمذ هکر وند هيا

 بایب هروک هنناب لررد بحاص راروناشوفی مهفاط ا راضت اقلطم ار ز یدل وا مولعم یهج و كانصیصخت هب یمذد

 ۱ رایدلیا صیصخت هنس هش اط سوح یو راضعب و رولوا ندعشیربا راتز و رول وا ندجا هدنتظاغ قمرپ
 ا) و هلا هتل یا هڅه نیش ( ېڅ شکل ار وند هل یرادق» تمد رب هکر یی رع یس راف ۀتسکه دنن زو عقرب

 | وا تکاس ندنراانغم فلؤم هکردب ض + رد رااکد جګ “ب ع ردهدل وم هدیسیکیا هدنرانزو لج رفس
 هد راهه ضعبو ردراشللا نایب هلبا هسک یمور نال وا دل وتم هدنناب یسهشاط برع هدنادرفم ضعب
 و (ملکلا رونی د هنسهرواه دوې هکر دقت قل وا برعم تفشکه ر کم ران آ هلغل وا موش هلا هنقوف

 |نظفرح ندنو یریبعت شاک د زم اشل ردع احیتیفصو هکر وند همدآ نال وا عیصشو رداج و بولوا مر

 ربع الوا ددشو زواپ هلنیتعط ( ملکلا) رددآ مدآع رکو د رمناوج رب ندنس هل.بق هبض جو اک وه

 رغم رولک لابکو هل ابکی عج رولیچل وا تابوبح هکردندآ كچم وا عونرب هلبحتف كال و كفاك نیلیکلا روند

 ل وا كجوک نانل وا ریبعت هلبک هدل وصا ضعب ینو ردکچل وا نال وا بعوتسیتنز و مهرد زودنلا هروک هتنای
 ا وا ناراو ی رغوط هب یرغص كغواب اهن( کلا رر دبل كن ما اس ن دم علج او واو
 ما رارد | ظفح ءایشا و عاتم هدنجما هکر دهن اهن یراق دایهدناکش نزح هکر ديب رعم ودنکه صف كفاك( ج ودنکلا)
 ری د هف رظ نالوا ندر ماچ و ند هتخآ هدنلکشق ودنص كوب ولرا وب د یزاق داب نوما قلقاص هنن هدبسرافودنک

 ط هروک ذم فرظو رونل وا قالطا هد ه وچفو هن هناجنام رونل وا ریبعت ناوق و كت و نو مص هدنکرت

 لا كران ندا ان راود و رکو رد هلی رط هیبشت قالطا ودنک هنناغوق یرآو راردا عض و یئهلوتم اخذ ۱
 هد هسدنق اک او راردبا لامعتسا هنسانعم یتاج یر و نماظفل ردهدل وم یراریبعت هجدننک نالوا دزنابز

 فعص عیب ردیفعص هل ره ر تبانهدنلابج هدلب مان هاره نالوا ی رهش ناسارح هلص كف (مج

 بع فلۇم + ردعفات ه هراح مار وا وه هن اثم ح ورف و نیلم ر دراو تد ورب یروفاک هدنعبط وت والحهدنمط
ke۳ مه مشت ندنوپ وا اما یاو تابن دوخاپ رج  

 ۱ ی { ۱ e ه هبنسو 4 وتو وب pote روند هناوحو | | 66 مالا لصف رج
 لا ءان هب چ لاق و هعرصاذا لوالا تابلانم اص ضرالا 4 ج لاق رد هنسانعم قلاچ هر هلی و کی

 ر اذا اصملاب ر هحل لاقب ردهنسانعم قءهروا و یدش ود بولیقب هرب رابتخا ی ھن :یدنک یدنک یب عرصیا

 ۱ دود هاب تن هب وال رپد مچ كر راب هکر دندانجمو رد هنسانعم ج وبلم شمل ر وا هرهدننز ورا (بلا)
 !ا  توببلا لوح کر ابا مچ هل رب لاق ردیعج تاکراب كرب را هس رو وا بوکو چ یکش ل راوا هرب هدنسهروچ

 کرد هطل وا ك ویب هنوکر یلاکچ حفر شازودندرومد ها عنایت ده )ودنزودعرج

 تب
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 ص رواج و هلنیتصف رولکع جا یعج رالج هر بودا نو ز یدروف تعاسرد بولیراص هناوب د

 ) د لق رمال( ة جالا ) و( احلا لرون دهن دان قج ا لقعلا تفیعض دن ز و باتک اب
 دانعو یدامت هدص وصخ یفیدل و عونع وروج نم هروکه نا هدر اصب كفل قمری ز « رهکلیادانع هدنم وصخ دارم

 | مبا را بابلانم ةجاع و اجا 7م نالفاب تجج لاقت رونل وا ریبعت هللا تل وکنوا ندنوب هدیکرتردع وضوم هنسانعم ٠
9 e وا روت ندنتدش كغلجآ هجاط و ةموصا:|یف تدنعو تيدامت ىا ىناثلا بابلا نم ملت ت تج لاو 

 )و رنو جا هاب اه (ةجوهللا)و ءدنزوروبص (جومإلا) عولجانم نافخیا ة ةجاط هداوفف



 فافصسا ( هجافتسالا) کد یحدیکنب هقدلوا جم رتسم رادقعرب ممسفن بونل رس زدن وکی نعپ یسفن نع در ایا

 هرهف هدننزو رفعج (جرهف)) هنسانعم ةافصم روند هوکزوسو روئید ه هناع یراکدچل وا هداب و هنسانعم رجخ
 بولوا روقچ هلینوکس كناب و یتف كناف (مجلا) ردیعما اضقرب عقا و هدنفرط لوچ هدننلایا رخطصا هکردبرعم
 رون د هنشوق لککه لینوکس كنابو یخ كفاق ( ج1 ) هی فاقلا لصف ]کس روند هرب زود یلقاروت وا و یاب
 (نینجا)ردپ رعم یسراف كبکه روک هننای كحراش + رونلوا قالطا هنسیشیدو هنککرا هکرددصف یدرفم یکل چ |

 توناحروند هن کد هدننز و قط رق( .رقلا )ر اربد ید حا ص و یظعاکا هکر د دا بعل رب ص وصخ هب عهدن ز و هلزاز |

 هدننز و ده رسم ( ےک رقم ا ) ردیبرعم یسراف ةباکر انو هروک هنناپ كح راش + رد هبانعموب جد چ.رک هکدتن هنس ٩

 هنیفسلا سلق روند هن رومالپ و هنط اله یک هدننز و باتک(جاطقلا) و هدننزو باه«( حاطقلا )ر وند هئیش نوزوا [

 رد هنسانعم كمکچ وص ندی وق هلبا طاله دوخای ردهنسانعم كاکو مک نطاله یک هدننزو ج نم ( طفلا هنسانمم
 یعض و یعق كفاق (ج وقلا) جاطقلاب بلا نم قتسآ وا جاطقلا لنف مكحا اذا لوالا بابلا نم اجطق لج را طق لاق

 هګ ر جورخو عجوم وې لوم هکر دض رب قلعتم هباعماردروسکماماد دوخای رول وا روسکماضعب و هلیصت كمالو ]
 ظافلا ار زردی رعم جا وکی عب ردبرعموب هروک هنناببلرهمرونل وا ربعت مچ وق ج د ہد زن اسل ردعنام هب یعیبط عفد و ]|

 یمنی یراکدید نولوقرو نم ضم هرز وا یغیدنل وا رک ذ هد هبط تادرفم ضمب وزل وا حق ےج و فاق هدهبیرع |
 هدناتسدنههدنن زورونس (ج ونقل رول واسعتم یس ورخ كتالضفو حاير هلکلیا سبتحم یتعبط رول وا ضراع هغس رغب |

 (جق) رون د هکشا یشیدیلکش ود و زوم" هل رسک ناف و كفاق ( شعلا ) ردشلنا عة یون نخ دومشناطلس ردهدالب ر |
 | كنهسکرب هلبنوکس كنءزمه و ىح كفاك( ج اکلا) بچا فاکلا لصف زو ردندح جاق نب دجإ ردندامسا
 هدننزو باتک(جائکلا) هقجدادزا اذا ثلاثلا بابلا نم اج اک لجرلا ج اک لاق رد هنسانعم قل وا داد عیتفاج

 كن هثلثم یاو یصقف كفاك( ےنکلا ال ةمادفو ةقاج یا جاثک هب لاقت رد هنسانعم قانادان و قجناو تالنوب تیام ق
 ماعطلانم چک لاق رد هنسانعم قق لاف وچ بودا رب اخذ بلج ندفا رطا لوق ىلع كم یرا دقم تیافک ن دماعط هلن وک ]

 لوق ارز ردل وحم همادسا یر وک ذمربسفت كفل وم + هژک اف هنمراتماوا هیفکیام هنم لک !اذا یناثلا تابلا نما

 راب عاری رده ریخذ یمهلوقم یادغب دا رم ردییکم هلباریعض هکندیناث و ردل وک أم ماعط دارم ندماعط عقاو هدل وا

 هکر دبعل رب ص وصخ هلافطا هدننز و هج (ةجکلا) یکی راکدتا قالطا لام هبهودراردیا قالطاماعط هب هلغ هلوقل وآ ق
 لاق رد هنسانعم قماش وا توطهدننز و ځل کن ار رابندشیاق هدررابد و الاعرران وا بودا بوط هر وات

 هدنا درفم ضعب را رب د یخ د هباکلاتسا هکر دبعل هنوکر ب یخ دون هدننزو هلزاز منیکیکلاد کلا بعلاذااع -یبصل | ےک ۱

 مد وق هننوکو ردشویش اک  رارردنالوط ندنرلهقرا كرلناروت وا بوک وب یتسهلوقم لیدنمرب هکر د نیم هل وک وب هک

 كفاکهکی ضاقلا مک نیدجا نفسو وردندحر ولاراخ ك ن ةبيتقردن داعما هلرص كناک کر زرد ریبغتیو وا

 كمع ا یرادقم تیافکبویقک هطارفآ یبورمشم هلن وکس تلاد و یصق كفاک (جدکلا) ردند هیعفاش دما رد هل کف
 كن همت لاذ و كفاک (جذکل ال هتافکب ارمشلانم برش اذا ل والا بابلا نم احدک لجرلا جدک لاقت ردهنسانعم ق
 دوح هلنیتصف ( جرکلا ) ردکعد هناصم هدکیم هدیسراف رد هنسانعم یواموهناخ هکر دب رع یسراف “دک هلیعف |

 هدنساضق روند و ردهدنناب ناهفصا هلبا نادم هکردهدلب رب یسهدرک انب كريما مان ىلعلا تلد وبا روهتتم هلتعاص و
 بابلا نم اجرک بنا ج رک لاقم هنسانعم كفلکح و كفلفوک هنسن یسهلوقم كما زول وا ردصت جرکورددآ هبرقر |
 هنسانعر هم رون د هنباط كلنآ هکر دی رعمیمراف هرکه دننز و رق هلیعض كفاک(جرکلال :رمضخ هتلعو دسفاذا مبارلا [

 ردشفل وا قالطایتبم هنفیدشآ غوا هلبرلقالیاط ناسنارونل وا قالطا هصخخ نوب امو تخم هلتبسن یاب (ک رکا ) |
 قلابهج هصیقو لشي ع ون رب هدننزو لعزق (جربرکلا )ل و هلبحتف كفا( ةجراركلا) ثنخمیا رک یھ لاقب [
 (جرکتلالوهدننزو لیعفت (ج رکتلا و هدننز و لاعتفا (جا رک الا ) ردیفلاپ یرمتص وا ةر وکه تنا ك راضعب رددآ

 ةرضخ هتلع و دسفاذا ج رکتو ج رکو رینا ج رنک | لاق رد هنسانعم كاك بونلف وکه نسنرب هد ران وب هدننزو لعفت 3

 ۱ ردلکد دیعب قمل وا فّرصتم هدعب بول وا برعم ندنآ جرک هلکشد هک هفوک نانل وارکذ هدیسس راف هکر د جره | 1
 قلتاصنال وا هدنناکد لا لوق ىلع هنسانعم توناحروند هنناکدوشراچیخدو ېک رق هدننزو قطرف(جرکلا)

 | یصف كفاک مجم وکلا ردبرعمندنآجب رف وچ, رک هلک د هب رک ناکد هدي راف هکر د جزم * روند هنسایشاوعانم |

 | كغلاب ولردرب جج“ وکو ردبرعموبو ردهسک زا یلاقص روثل اریبعت هسوک هدیکرت و هدیسراف هکردمولعم هلیصو |
E0ه( ( 

 روند همداب هدننز و لقیص ( جهلا ) فسا یا لوهجلا ءان ىلع نالف جفتسالاقب رد هنسانعم عارمتساو ۱

 هک فانلالصف زوم

 ج فاکلالصف ]2



GaP 

 الما نو بدلبا ق قش ییاضعافصنرول وا ندنسایف كج ور تللاسمهلبنیس ییابصنا كنیم طلخ رول واز وطآ

 ا ىغلب طلخ بابصنال ندبلاقش دحال ءاخرتسا وهو حافلا هباصا لاقب ردشفل وا

 | رعلا نيب هک ردو ىلصا ردباشنم كنلثم + ةوالخ نب جاف هنم الا + هک رد هسک رب ندع هوالخ نب معاف ردندلاجر

 تنواس هينا دنس هطافروب نهنک ردب|لتق ینبراریسا هد رکر س مان سینا هد همح م وب نال وا فراعتم هلبا قلا م وا |

  ۱ردشم اق لثم كعد ة والخ نب اف هنمانا هنسک ندا یربت ندهدام ر دعبنم هلکعد هنم "یربانا هدن رلک دید نسیمزنا 7

 | تج ولفلا) ج ولفم وهف لوه ءانب یلع لجرلا ملف لاقب رونید هب یشک التبم هنض م اف نانل وا رکد (ج ولفلا

 | وجا تعارز هجولفو اهارفیا داوسلا الف رد چ الف یعجج رونید 4 هبرق عفا و هدقاع داوس دوو :

 | ه هقشرپ ندنراهغش كرداچ هدنن زو هنیفس ( هجا ) رد دآ عضومرب هدقا عو رونل وا قالطا هبالرت شل وا سطن
  | ۱هم و هکر د میم« لینک یا جولفوه لاقهسانعمبناکر ول وا قالا هب یا دن روش (جولفلا) روند

 | و رک رک قوا ندا ی ارهاظردذوخأم ندنسهدام حلف هتبلا ۱۳

 | ونلوا قال هبهنسن نایل وا میقتسم و تسار هدننزو مظعم (علفلا ردیدآعضومرب و ردد دعمه جابتحا هلبا بتاک
۳۳ 

سیراشبد كوا ایانثلا عفو ميقتسدريغ یا ی مما لاقب ردشغل وب یکیا ند ر یقیدیاص هکایوک
 نالوا لری

| 

 | هب هی کم هدننز و هزج ( دف ردعض ومر هدنز و لیمزا ( جافا ) اهج رفتم یا انا ملغ لجر لاق ۹
 كن ( جنا ) تقتشاذا همدق تلفت لات ردهنسانعمقعالتچبولیراب هدننزو لعفت یا ردعض وهرب

 نب و نیلا جش ندنآ هکردناذرب ندنیمباتهدننز و مقب ( ج )روند هرل هسک هز و لیق کرد هنسانعم ی هایی
 | راق دیکر ردیس راف هکردیب رعم كنف هدننز و لبج < ج۶ ) ردیمسا ثدحمرب هقشب و ردشلیا ثیدح تیا ور هبنم

 | ص وصخ هم هلی كنه یازو كاف( جزا رول وا روک العا ندنسیرد هکر وند هروناج نانلواریبعت
 | کډ چچ زم * ردب راكد ریبعت یصق ر هرصهدیکز تردی رعم هه راردبا صقر بول آ هلالا هکر دیتا صقر هنوکرب
 | ردشیوتشه تشهدنفسا دونشا دونها ران "او رد هسج مایا یرلکدد هقرتسم كسرف لها هکر دی رعم هب تالذک نف

 | ناف رولکح ووف یعجج ردهنتسانعم تعامچ و هورک هدننزو جوم ( چوفلا ) ردلمتص هدننب عوقت لها
 | وا ردصم جوف و ةعاجج یا سانلا نم جوف لبقا دق لاق رولک ج وافا و جوافا عما عج و رولک اوفاو

 | ت در :ا یا حافادا اعوف جوف كسللا جاف لاق ردتغل هدنانعم حوف هنسانعم ققوق بول یاب هبیط حر

 | اك رو هلتعرس هدننز و هدافا (ةجافالا) د رباذا راهنلا جاف لاش ردهنسانعمقل وا نرس دوخاب قوغوص زدن وکو

 | كولب لولب یرلهودو ادع اذا سرفلا جافا لاقب ردهنسسانعم كمتر کسو عرسا اذا لجراا جافا لاق ردهنسانعم 2
 دا الا ةعطق ةعطق ضومحالع لبالا لسرا اذ لجن لقب رد هنسانعم كم ویلاص هب وص هورکءورکو ۱

 | کناف( فلا ) رد هنسانعمتعاجو روند هر شیککن الوا هدنفلارا كن هبنیکیا دوخاب كرب كسکو ب یکیا
 | روتا یت یار .دزجالطصا ردم داپ نروتک ت ارب رحت هرخآ لح ندلحمرب هکر دی رعم یسراف كب هلیلوکس
 نیدجا و جشادیش روا و شا هلادبه هو یا نسحنیدجا ردندلاجر باتلا وءاعماو رون دهب یناسناتعاج و"

E nede هدنسانعم تعاجیو ردرلثدحم چلا نا یناهبصالا | 

 بوقبح بوریک هنادنز اماد هکر ید هنری نادنز جوبف لوق ىلع رولکج وبف یعجب یک ۍراهلک نیهو نیه |

 ی ۱ ۳ ۱ ریزی یو ش کاخ درو مش وا نت هرلنا یسهغیص عج سپ راردا تسارج
| 

 | | رد خم همت فدا واویناب ییلصا كل وم رد بتم نوچ اار جا یی یناطلس مالکو مما هلتعرس رلکی نالوا
 | ول وا عقچ او واو هدهلک بونا وا فذح «رسکی ان نننلقن كند سنکهرزوا وا و هدننزو مرکی دنا جوف یلصا 2

 | اا ید یک هو هیچ که ردفا وا مادو بلق ها وا بم هنشهروهشنم + دعاق

 | قانشا هدن آو كلمت ی آ برع هکردرا و تایر ضعپ هرزوا یکیدلبانایهدزهنم وهدنافنا كندج زا هیلع یط ویم
 | ا لعف ندنآ و یک ب تکو باتکر اید د مب هدنعچب رد رعم ماکل هکیسهلک ما الثم راردا فرصت هلف رصت و 1
 لعف ندنآو بوردنلعج هرزوا نب واود ینظفا ناوید ثالذک رایدد امجلت مجلت و امانا هما بودا فرصت | ۱

E. [ رد رع هکلب ردلکد برعم هکابوکه لنک هدلابعتسا یتظفل نا ود یکر اند یتحخا رای د انو دت نود بودنا ذخا 

 كی نانلوا رکد سپ زایدلیا مکح یئامدا وید یدنلوا لادبا همای یرب كن وا و بول وا ناود جا ی همذوید | |

 ((عیوفتلا ) رايد د جویف هدنمهچ هيلع ءان , ردذوخأم ندنسانعم تعرس هک ای وکر ولوا ندلنبفوب ید ج ینرعم
 | سما لوقت ردذوخأم ندجوف نالوا همان رامدرب ورد هاتف دب ربت هدنزو لیعفت ۳۹



 سگ ۳۱ زوج

 کی دن واط تورم هدر لو ینعب محلا لخادم یف ملا قورع تق تفشناف هذخأم ذخا اذا مصشلاب هدسج |
 یرارمط كرتا نال وا هدنلخا دم هل رلغاب هدن رلارا راهغفضم هلغمر ردشعصبوصا ید رارب قجهصاب یکی کر کە دنسەدوک | |

 قلوا لوزهم بولیسکا یتا كنس هد وک كنا ویحو رونل وا ریبعت قلاب یغاب ندکلز وم هدزمناسل یدالتچ بولب راب
 | کرذ هن شادمن یل وال وره بوک ۷یو م رکھ دخت اهم دخت اذا ةقنلا ندب ےجضفت لاق ردهتسانس |
 |قغلقولوا ندکلزومس كپ هنخوپ ردشلیا نایب هدنسهدام دخ فل ؤم هکد ن + رول وا روج روتح هدنروص لوا |

 اذا "یفلا مهم "لاش زدهنسانعم قمل الو صفت و ردرا و یسهدعاسم جد اک | كنهدام هج رک ردلکد هنسانعم #

eiییعع ار جضعا لاق ردهنسانعم قمل وا كانم بول رت یرابد كرالیق دو هدننز و لاعفنا  

 تجر فنا اذا ةحرقلا تمضفا لاقب ردهنسانعم قلربآ بولچآ یسب رجا دوخاب یزغآ كنابچ و كنءرایو جفت
 كب وکو نیناذا قفالا جطفنا لاقب ردهنسانعم قلوا نایع ناعنآ قفا هلغلوا فرط رب دولب و سبس دوخاب تط ۰
 كن وص نالوا هدنجما كنسهلوقم هب رف و هغوقو + تحفنا اذآ ةّرسلا تج طفتا لاق رد هثسانعم قلجآ بویالت ان

 ردهنسانعم قلو 0۳ رب و اهفام لاس اذا ولدلا تعضفتا لاقب ردهنسانعم ققایعوجحم ]

 ادج نم اذا ندیلا جضفنا لاق ردهنسانعم كمروع- هرزوا طارفاو فعض و رسا اذا رمالا جفا لاقب 1
 هکر د هنسانعم جاضفع هدننزو بارحم ( جاضفما ) هننسانعم قرع رون وا قالطا هرت هدننزو ما € ) 1

 رفظ و زوف هلبنوکس كمالو یصف كناف ( حفلا ال ردهسک نالوالوپلوس و تسس بول وا زوو یربا یدوجو
 لثلا فو حراسشلا لاق زافو هیلعرفظ اذا یناثلا و لوألا بابلا نم امف :یصخ ىلع لجراب علف لاقت ردهنساتعم ||

 بیذکت ی آ ارب ز رولو زوف مدآ نازا و هجا نت زسصخ هن روضح اح ییعی » ےب * لغ هدحو مکطا تأی نم * 1

 رس اذا منیب ی لا ج لاق رد هنسانعم كلو ملفو رد یب ب هنکیذلبا تنوشز ضرح اتام زف رک ویا

 نوجما تعارز یصهچ و نیفصن هقشاذا * یشلا مث لاق رد هنسانعم قلق هراب یکیا بوراب ندنفصن یبهنسنب و

 رردقت و ضرف حارخو هن زج و ةعارزلل اهعش اذا شضرالا راک الا جلف لا ردنا كروب رک

 كن اهن و *ردهدنرر دقت ةي زا یف میللا و ىلوق هی زطا ین و كفلۇم + اهضرف اذا هب زا علف لاقب ردهنتسانعم كلا
 نفعو ةفذح ثعب هنع هللا یضر رع نا وبشا انعمو و ردذوخ ام ندلایکم یت آیرکذ یرلکدید علف هروک هتنایپ

 ادا ندلالغ یني رلجارخ داوس لها رد شل وا دراو هدنشدح هک اهلها ىلع ةي ا اج داوسلا ىلا فی ن

 ردیدآ عض ومرب هدننیب هن رض هلا هرصب ےلفو ردشمل وا ذخا یسانعمریدقت و ضرف ندزوب نم لایکم هلا وا ردا |
 زافو رفظ اذا هعصخ یلع لجرلا ملفا لاق رد هتسانعم قلوب رفظ و زوف دوب هلل رسک كن هزمش € جالفالا ]
 اهم ,ا هرز وا عصخ و هرفظا یا هیلع لا حلف إ لا رد هنسانعم كأ تایرفظ و

 علف هلبمط ك راف ( تم ا لو ( لا هرهظا و موق اذا هناهرپ ملفا لاقت رونل وا لابعتسا هنسانعم قلف نشوزو

 هدننز ولیعفت (یفتاو زور یادی او متا نل لاق رد هنسانعهرفظوزوف ردم! ندنرال وا یاتعم كج الفاو
 هدبرفم وهناېنرددآ كل وا فور هل سک ك ناف ( جلقا ) هیقاذا |یصلعت "یشلا ملت لاقب رددنسانسكل وب یدو

 ردرببک ندکجل وا یراکدید مفر دی ر رعمافلافنال وا ینایرس رد دآ كل وا عون رب هلب ف تام الاغ یرشون ۱

 فصن فورد وب دردکچو| یرلکدد اف هدینای فو سن كریبک “رک اف هد ذهن و ردیسج یکیا تالدعم رک 0

 یکیا هلن بنص ملا ) نافصن یاناحف امه لاق و رد راج هد هلیختف ك ناف رذیسب راب كثيش نانلوب یکی هکر دهتشانس

 تاهما ردهنسانعم قلوا كلربس راشید و ردنرابع ندعلوا قاشیا هکر د هنسانغم قوا یرکو قچآ یراقلاراكرقأیا |

 مث لاقب الثم ردموسم قرهلوا فص و هننرابحاص و هنیموق رم نر وضع و غوصم ندعبار باب رلنوت ندهزاس |

 (نانسالامفا )ر دشا طلغ هلک دیقتهلینوکم كمال یرهوج رونل وا قالطا و :مفو هرغ ملفو لجرا
 نوجما ساسلا عفد ردمزال یرکذ تانظفل ناتسا هدننل هدنوب زدنفص تنور ملف روت نکا 1 ۱

 لجر لاق روند ه یشک نالوا ولنادیمو هداشکیغلارا كن رلل وق جلفا و اهنیام دعامتم یا نانسالا ملفا لجر لاق ق
 :ردشللا طلغ هلك یا رفت هلن ال وا قچآ یغلارا كن راهم نعب هدا ونع نی نامها ف 1

 ا وچ ا بارض ص وصخ ندنس هکلوا دنسرون د ه هود تاکرا هنا مظع ولکر وا یکیا لوشهدنز و ح راخ )جالا ) ق

 هد هناهنرونل وا قالطا هقوا نالوا اف و بلاغ ولبیضن و ون یعت رو وب دک رر ونا وا باجی

 هل رابع لاضنل|یف هب قبسیذلا مهسا نوکی نا زوج و بلاغلا راقلا یا چ افلا یمه“ تذخاف دعس ثیدحیفو و
 ینایرب كن بویشوک اضعا هکر دیدآ ض رب ا ما ندنقوا ناشنو ندنقواراق هلغل وا موس رم



 تک ۲
 هفت بولو ی الرد نهو هن اراه هرکشنکی زادناریتداتشا كب هکر وند هب هسیک لوشو رارف تاذیا
 ۱ هش تع ندرلهیرق هکرونید هلوتقف لوش هدننز و مرکم ( حرفلا ) ردهلدبقرب ( جرفعون ال هلوا شاک للخ
 لاو هلا سیر و بوک همالسا رونی ه هسیکلوش تاذک ها مولس یلتاق هلغغل و هدارعص یلاخ نالوا
 ۳ 96 جرفمالسالا ف كرتيالو ذمام نیلسلا ىلع لقعلا 96 ثیدح هنمو هلوا ش ءاليا داخلا ةالاولا یوم ىنعي بویطا

 1 ٩ یاس و هبج حرف عقاو هدموف رم تیدح هروک ها ابن هام لا تیب ىلع ناک ی >اذا یا

 ۲۳ او داود ید فلوت هدنباب ءاح هکهتن * ردبهاذ هتل وا هلا هلمم یاح یععصا ردب ورم هد
 لطاب و ردهیمد ردلکد مولعم یلتاق هکتلوتقم نانلوب هدارععدیعب ندکلنش لصالا ردشلیا می" ` ید ییاور

 هدکد لیا تیانج هلال وا یس هلقاع مد نایلنا ذاا ةالاوم و بولک همالسا كلذک رولک مزال ندلالا تب بویل وا
 هلیکب کسر دو هنسانعم طشم رونلوا/قالطا هغارط هدننزو مظعم < ج رفلا ) رواک مزال ه رزوا لاملا تیب یتیانج

 دن هش وکی کیا هکر ونید هباب لوش هدننزو روبص (ج ورفلا )رون د هب هسهک نال وا ولنا دیماو هداشک یغل را یغتلوق

 چوک دنزو رونت (جورفلا ) هلوا ولنادیم و قجآ یغلارآ بویلوا قجهراط یلیصق هباب یرارب یرکا نالوا
 9 هجارف الاحو رولیک هتسوا هک روند هن اتفق نالوا یبامترب جات یک وایت دریک ب کتب رج

 اتش رک هب هدوهعم تثیه یکیدعش هرکص ید رول وا هدنسهسک | یبامترب هدلئا وا رار د ی. رف هدیسراف

 صلا هیلع ا ةياملا ف لاق و قراشملاف اك مالسلا هيلع "ینلا هسیلدق و ةيكرلا "یبرفلاوه حورفلا باجشلا

 وب روند هنصلپ قواط جورف و هفلخنم قش ميف یذلا ءابقلا وه هرب رح نم ج ورف هیلع ولسو مالسلاو
 ۱ تو هو د هدننز و ح وبس

 له امالا اف روت هنر تا رپ نوزاارطو هنجارب كناتق هلرسک كن روا

 ۹ ک كرات هجارفت و هجرفت و یدنل وا رکذ هکهتن ردبدرفم كح رافت هلل رک كنار و كنات ( ةجرفتلا ) روند

 رف ج نامه نورا قالطا هب س بلا فوض ققروف لا هروسکم نون هاج رغلاو
 رالآ ندهنسنرب هلبرم دک ك نزم ( جارفالا ) فبعض نابج یا ءاجرفنو ةجارفت و ةجرفت لجر لاقنرولوا

 ا اذا لستقلا و قیرطلا نع ساسلا ج رفا لا ردهنسانعم قلرآ بولیچآ هتم ر ندنناب بولوا
 ٤ ا A لامعتسا هنسانعم كلعا رت یناکمرپ جارفاو ردذوخأم ندانعمو ح رفع عقا و هدم وق ره
 ۹ هلنیتصف ( ج رفلا ل رد دآ هرقرپ هدنساضف ورم هلیصف كناف ( ناح وا رف له فو اذا ناکلا نع

 o RARE OEE OEE "یچ رفلا

E E3  

 ۱۳۳۱ موبر سوصح هنسهبف یط و ردیدآ اغمت ر صوصخ هنعقءود هدننزو ساطرف هليا هیقوف

 جرفلا) مت اذا هيثم ىف جحرف لاقب رد هنسانعم كع روب قرءهرآ یتشیآ هدننزو هجرحد هلا هلم#* یاح |

 8 ۵ روند هغ مرآ یتشپآ نکرولیغاص هقان دصشرفو روند هکع رو هیبش هننلاح هصشرف هللا مصق و یصف كناف

 زا وا یت كنرفالاج هکر د رعم كئرفا هل مسک كن هزم ( جت رفالا ل دضش رفلا هبش یه و یجرفلا یشع

 ا ا وا روسکم ءار نالوا سابق منو و یاسمن مهلذخ ردقجهلواوق زسفارفدارم رد هناط |

 3 وچ( جسم افلا ) رد العا یرسک نکل ردتغل یخ كنساف هدکنآ هجرک نوجا ج ارا هنج رخ ا

 E EOD ا دا

 اوا رکذ هکر دبفدا مو ردها ر نیش هک دننزو شف (مستا را روند هب هقان جک كباچو تسج و |
 یک ر یا نع جفا لوقت رد هنسسانعم كل تخارفو كرت بویلشوب یهنسنر ا هزمه (جاسفالا )ا

 هریآ ب ورک ینی  هچاپ نوجنا تل لوتراوط هلن وکسس كن هم نیشو یف كناف ( عجشف  ینع خو
 ٤ هلا لو ہدنلز و )وللیعفت (شغتلا) ل وسل هيلجر نيب ج رف اذا یا بابلا نم اجشف راجا جف لاق رد هنسانعم

 1  (جرافشفلا ) مت اذا يشم ىف جش لا رد هنسانعم كمع روب قرەربآ یتشپآ شفت و رد هبانعم لوا هدننز و لعفت |

 E | امش هکر دی رعم هراپشیپ وب ارهاظ هکررد مجرم * ردهدننزو تلافعفوب و رددآ ماعط عونرب هلب مسکو ی ےف کناف |

 3 یراید كوقهیهجو كالا نالیس هدننز و لعفت هلا هم داض ( عجضفتا )ردا ولح ناسلوا رتاواح |

 1 8 وم لا لسی مو هرعش لوصا تقرع اذا افرع لج را جت لاقب رد هنسانعم قمل وا كانم بوپلرت |
 | جم لاق رد هنسانعم قمالتچ بولی راب یغاب ندکدروم كبو ردیف یک خم کرد همسر

4 



 ۲۹ رس ۱

 هکرد را قضق كنهقان یتی ردیغافرا هقاثلا جدوف و ردقح هل واوجوق هکر ار وتلبا هفافز لحم بوردنب یراذیلک
 | هلبس هینب مج(تاحدوفلا )رد هج د وف ید رف غافر الا یاجدوفلا ةعسا و ةقان لاق رونلوارببعت ناتصردب راب دیراهچاب
 ینسراف هندو جد وف وبشا رد رعموب و ردآ تابنوب لعق كن هملاذ و یفض كناف چ ذوفلا) زدیدآ عضومرب ۱

 | هننابب كراتادرفم نکل یدلیا داربا هدنتروص ترربافم هجرک فل وم» راربد ید جت وف رد رلکدیدزوب راب کردی رع |
 | كلبا هلا ز او فشکییسهصخو غك هسوکر هلرنوکس كنار ویصق ك ناق( حر فلا )رد را ویهاسقا ورد رب یتسیکیا هروک
 یانعمهلغل وا عوضوم هنسانعم قی رفت و جن هداموب هفشک یا یناثلا بابلانم احرف لا هللا جرف لاقب ردهنساذعم

 ۱ هنفلا رآكنهحاب جرف هروک هنناب هدرناصب كفل » رونلوا قالطا هئ رب تروع كناسنا جرف و رول وا زاحم زو رس
 | هدنس هباثع ع وضوم یانعم هللامعتسا تک یتح نوح راقدل وا نیلج رلا نیبام ردشفل واقالطا هرب د و لبقهدعب بود

 قیرایردشلوا بلغا هدنلبقكنوتاخ كرهدیک و رد هیعسآ ثعاب یزاحاتفناو جارفناهروک ناب كحابصمو * ردشل وا 1
 ردراعتسم انعموب و روئلوا قالطا هنلحم رطخ و فوخره و هکدک نانل واریبعت دن رد حرف و ردعالم كب 51 یتبساتم
 یهج و كصیصط هنآ روک هننای كح راش + روند هنفلا را یراهجناب كنآ و رفتلا هب یمگ یا ح رفلا دنسب نالف لاق
 ردیدآ اضق ر هدننلابا لصوم جرفو هم اوق ْنیبامیهو اهمضحا اذا هت اد حت ورف الم ساتسالا یا لاق ردلکد مولعم

 د وخاب یس هکلوا ناتسمهلټس هکل وا ناسرخ هلیسهینب هنا 6ناجرفلا) ردیعما كه رطرب هدنناب لح مات حاضا و
 هدننز و لیعفت ( ج رفتلا ل ردشفل وا قالط نوح راقدلوایمالسا "حس هدیسیکیا هدفلس ردیس هکلوا دنس هلناس رخ

 هنسانغمقل وا یناف ریپ كیهسوک رب و هفثک یا یمن هللا جرف لاقت ردهنسانعم كالا هلازاو تشک یهصخو مت دون

 | لاقب رول وا بای للخیتایحو یدوجو ارب ز ردذوخأم ندخجرف نالوا هنسانعم كلدک انعموب روئلوا لاا
 رونید هب هسج نالوا زلقاص رسالصا هلنیتعض (حجرفلالو هلبنوکس كنار و یعف كناف (جرفلا) مره آذآ لج آجر
 ولئادسو هداشکیعلاراكن رغب هلش رکو* اب منکیال یا حرف هاف هلا رش شفنال لاق رذتعل هد هل رسک كاف

 هدلب رب هدنس هکلوا سرافهدننز و جرخ جرف و رونل واقالطا هن وناح نالوا هرګا بوث تاقر نامه و روند هاب نالوا
 ندهضبق هدرلنوبهدنز وریما (جیرفل او هدننز و جراخ (جراغلا لردنداروا "یحرفلا یلعن نسح ندننتدحم رد دا
 هنهودكکرا هلغل وا صلح و رفتم یکی ندندالو هک روند ۵ هقان لوش حراف و روند هاب نال وا ولنادیم یش رک

 درابلا هروک هناب كحراش » هنسانعم زراب رونل وا قالطا هثیشنال وا راکشآ و رهاظ كب جرف و هیلیا ت رفت و صف
 نالوا ىلج ءادتا هکرونل وا قالطا ه هقان لوش جم رفو ردقوب یتعالم كن هدام اعقا و ردطلغ رد هللاد کیر هک

 كحابصم » رون د هغلص الخ ینعی یصفت ند هضغو مغ هلی ال تاکر ح كن (هجرفل )هل وا شلع عض و هه یدل
 رک یرلقلارآ كراهنسن هدایز رکو یکیا رک ر ونیدهعض وم قجا نال وا هدقلا را هلم كناف هجرف هروک هنن اي

 رد ردصم هلیصق كناف هجرف و رد هلم كفاکتلذکر دکد کو للخ نالواضرام هنسانن لراوب د هک طناخ اهج فو
 | ید هجرف هل رسک كنافندب رهزا و ردتغل هد هلبا ص هدنو و ردهنسانعقلتروف ندندش هکردص وص 4ب یناع

 یکم ردکز ول وا ردصم مه و سا مه هلبعض ناف هصالخ رول وا قفتم یلوف هلال تاکرح تل ّوم سپ ؟ ردوا
 یدنل وا ممر هیضق نالوا لوقنم هدنخشرات ناکلخ نیا هلتبسانموب یک هدشن و هجر رد راردصم هلبرسک و یو

 | نوکر مدلیا رارق یرادقم هنس نوا هدنآو رارف هن راد نم ندملاظ حاج هدنامزرب هکر دیک ندالعلان ورعوآ

 ۱ مکه دژمهرکصندلبه اتو بیخ رت بول وایتالم ه رعرخآ رب برعرب مدروک نکردا راذک و تشک بوقیچ هنارعصرب
 + مالا نم سوفنلا عزام” ر * یدلیاداشنا ینبب وبشا بود یدل وا صالخ ندنروشو مش ماع بول وا توف حاج

 رورسمندنسقنف هدیکیدلبا عاتسا یمالکو هکردا ور و ایدلبا تءارق هل اف حف ییهجرف + لاقعلا لكك ةجرف هل

 یهجرفنب ریز یمندمگیدلیا شوک یتفیدلوا هللاا ع كن هج رف ةسخ وب یمدنربخ یتوف جاج مدلج یف لوا
 یافش بول وا لح ماکشم هدمکیدلیا شوک هل حق سپ یدبا رولک همرطاخ قلوا طلغو مدنا ردیا ظفت هلبااف عض
 | هدراو د کطئاحلا ةجرف و یهتنا ردنیعتم یغیدل وا طلغ هجوم یرهزا و فلوم لوق نکل + یدل وا لصاح ردض
 (جفالا) یک و ظ رولک جرفیعجج ردقا هکر د هلیعض كناف ردترابع ندللخ و هنخر نال وا ندنسهلوقم راود و

 او یژنکا تفصو هلوا زعشواق هن رب یرب هلغلوا لوب كب یرقانیق هکر وند هب هست لوش هدنژو حا

 مسا ندانعموب روشد همدآ هحناشی رپ زسمرو شود نالوا رول وا فشکنم یرب تروه یک ح رفاو رولوا

 كريس یرلشید كوا ابانثلا ح زفاو هجرف فشکن لازبال یذلا یا حرف ةب یا حرفا لحر لا هلن ردجرف
 حرفم ةجاحد لاقت روند هغواط یلیقلپ هدننزو نسحم ( ج رغما ) اهمفا یا ایانتلا جرفا لجر لاش ردکمد



 کتان

 نخ قوغوص هیوص یماو هصقن اذا لوالا بابلا ماج "ي لا مة لاقب "رددنمانعم قلبك ا وکس کنان و
  لیقثلج رد هنسانعمقفل او هر رح رسک اذادرابلاءاملاب را ا ءال امة لاق رد هنس انعم كلتا مسک ییغلنغ زف هلغم ردش]آ | |

 لج ج لاق رد هنسانعم قفا آی دون هدننز و لیعفت (ثغتلا) لقئااذا لج راج لاق هل بیس هض او ابن وخای

 هن اا یبسانمدام عضو كح راش نکل * بول واهدهنسانعم كلا لیمح لیقث لج لاقنا هج رک لقثا اذا اصشفت |
 هلف بو كرت اذا ذفا لاقب ردهنسانعم تل الت هلی رسک كن هزمه (عيانف لا ردشف وا هججو هنوک لو ینبم |

 ح ليج و یصت كناف( ما ) لوه ا ءان ىلع جا لاقب و رهبناوایعا اذا لجرلا ما لاقب ۱02۳ راه راه
 ۴ ج نالوا هدنفلاراغاط یکیا 2 هکیدیدهدر راصب فل وم* روندهلوب عسا وال وا

  قاریاند رغب شیرک ابرولوا ردصم فو هلن رک ك ناف رولکح اف یعجج یدنلوا لابعتسا هاو رد زونذ
 ار تانعمقعریآیشزآواهدیک نعاهرتو تعفر یا لوالا نااار فلا تس لوظ
 روند هلوب او نالوا هدننابم غاط یکی یدو هدننزو باغ ( جافا ) تصف یا و

 لج هروک ذمقیرطیرلکدد جاش هلرسک كنهزمه (حاقالا) نیلبطا نیباعسا و اه رطیا اسان و اج انذخا لوقت |

 3 | اجر نیام تا لوقت رد هنسانعم قمرآ یشبآ و جاجفلا كلس اذا لجراا ما لاقت رده |

 د رش وقو هبشمیف ینعب عرسا اذا لجرلا فا لاقب زونلوالامعتسا هنساتغم كع روب كاج ییعب كلنا تعرسوا

 لاق رد هنسانعمقمراب ب وکو سكب هلا نابصیالرت یصتهج و اهموصب تمراذا ةماعنلا تا لاق رد هنسانعم |

 ۳ ورونیدهبمویم ماخ هلی كناف (ذجاصفل و هلبسک ك ناف ( ملا ) ارکنماتش اهقشاذا ناتفلاب ضرالا |
 در( فتم ال و ردشت قوم ندنسهلک 2 هکه ل دب دشت كيج atk اغلا هنسانعم یماش خطب روند |
 ۱9 اهدبک هخاه رتو ناب اذا نینمو ءاش_ سوق لاق رول وا فص و هاب نالوا ولنادیم و قجآ ندنرفب یشیرک |

 ۱۳ اعافم یشع وه لا روت مس نیر و یر هربا یشپآ ردجافیصا هلی تیبا

 ۱۲ یاب رح نیا لجرا جافتلاق ردهنسانعم كم روب قرهربآ یتشپآهدنزو لعافت هلهج دیدشت ( جافتلا
 » رد هنسانعم قل وا ق رب یشپآهلنیتمف ( ار ردنعصت یب هفلابم هروکه نبا كربثا نیا ردن وا دحا وینان |

 ردقلوا قاشپآ كيوب هکردصتآ ندنتفص ی با ہل یاح یتآ یرکذ یتفص خو و ردندعبار باب لتتم |

 |) خان یا فا لج ر لاقن ردءاغ ین وم رونل واریبعت قاشیآ هکر وند ه یشکق ربا یشیآ هدننزودلا

 هکزاغ وب شوب نزف لول زوسقوچهدنن زو لاخخ (حافجلا) و هدننز و دهده ( نجلا ) و هدننز و دفدف
 : 2 الا) ر ون ده را هک ناحا رکو لبق هلنیتعص ا رد ارخافتو فال هدو هش هلا *"یشنایل وا هدنسهدهغ |
 1 سو تورو وا او لوق یلع هبهردهلبرمیک |

 رد ا هک الو نم نیت منت نم و هل عیار هدف سو رد جا مرد رهبر

 هلک کت هيض كی (متا) هنسانعم هچرف روند هغلقچآ نالوا هدنغلا را كنهنسن یکیا هلیعط كناف (هجفلا) |
 3 فا لاق ردهګدم هکه لوا شوب یسیرجا و ر ودم هکرونل وا قالطا هنغنرط هناد لوش ردلعاف ےسا ندجاخخ ا

 ۲ لا نم اس لر مغ لاقي و دنا تا بک هک شنل یاو یف كنا ( مسن )بیت یا
 2 خ لاقب رد هنسانعم كعروب قر هلو قارب | یرلهک وا بول وانیش هنر یرب یراچ وا كراقاباو ریکت ادا تلاثلا |

 ك :روپ ءرزوا روک ذمهج و یخدو هدننزو لیعفت ( سنا هابقع دعابنو هسدق رودص ینادت اذا هتشمیف |

 نوا قا شبا هلبهج و قلوا دیعب یرل هوا و بیرق یراج وا كن راقایا هسکرب هلنیتعتف ( ىجا 2 رد هنسانعم
 ءاصح ینن قم رون د ه ینک نالوا قاشناهرزواروک ذمفصوهدنز وجرعا( مخال) ردندعبا رباب هکردهنمتانعم

 ۱ ASS ( ی هابقع دعابتوهیمدق رودص تومور الجر لاق |

 :ذ یکیدلیادصق هل رسک نزم ( جاغ الا)) رد هنانعموب جد چک کرد راش هیلج رنیپ جرفاذا لج را قا
 لا لاغير د هنمانعم تان ضا را وعوجرندهنسنر ل رد هنسانعم كغلو رکو قم چه

 ۱۲ با ادا ,!ینشیآ بورک, ۳ را هچاب هلب رللا نکراغاص ینا ویجلاحاص ویشنااذا |

 | ثلاثلا بابلا نما" لجج رخ" لاق رد هنسانعم كل رک هلرنوکس كن همت یاخ و یه كناف ( خار الجر نیپام
 | كب هکردصقا و ءوښاندنآ وب نکل رد هنسانعم قل وا قاشبآ هسکرب دوب یک خنک همت )رپکادا
 هدننزو جد وه( جد ولا )ا نه4 وسا هنکبل م نعم عبا رلا بابلا نم اس" لج را ع لاق ردن رابع ندقل وا قاشپآ

 صوص *بولواهدنلکش جدوهوب و رددآ بکر نخ عوار رف وصحخ »نیک ین هنسورع و روی هه هکردبفدارم وا

 ا



 هب دقان نکو نول واوهآو هود رکو یشوق هود رک ر ونبدهناوبحنالونوزواینوی هدننزورنمج (مهوملا) ۱
 هلالی و هل وایرلطخ ءایس هدنراروکو ب یکیا هکرونید هکیکل وشو ر وند هنشوق هودنالوانوز واكب یراقایا و روند |
 | رد دا موق رب ندبعهدننز و جرا وخ (مهاوعلا) ردیعما روغوب یتعپهود تاکرارب ص وصخ هنسهلببق هرهمو روند ]
 قمل وا دونشخ و یضارو ءابعاام یا امج هب ے۶ ام لوقت رد هنسانعمقمرباق هلین وکس كناب و ی كنيع ( خار |

 لوقت رد هنسانعم قمل واعفتنم و ورا یا ءالابتحاملوقت رد هنسانعمقعاق و هب ض را میا هب تیام لوقت ردهنسانعم |

 د وشم ید ورو ځد هدنابلا نکل رایدلیا صیصخت هیفن ماقم یبهداموب راضعب هکر د ح راش * عفتنا یا ءا ودلاب تام

 سفنب سفن بویما ندرب ییوص هلینوکس كن ابو ی كنيغ ( ج ) چ جلا نیلا لصف زم ردشل وا
 هکر دیفدا مو هدننزو هع رج هلیعض كنیغ ( دل هعرجاذا عبارلا بابلا نم اج ءاملا ج لاقب رد هنسانعم ككا |

 یکیا و ردیعونهایسكن هنادیرلکدیدیمخ اب هکر دیعمادوسا مچ هدننزورفعج هلنیس ( مس ا) روندهوص ۳
 هدننزو سلع(یلسفل اروند ها رشو ماعطهزع تستاطو رون دهصوصخو ما نالوا طسوشهدننینص وصخو سا
 (نحصعل 2 بارمشلا و ماعطلانم هل مطالام یا یلسغ وایلسغ ان عطا لوقت رون د هبا شو ماعط زم تاط و هز ید وب

 ہی ملاذا ملا لصغ لاق روند هکمروشب یرانات ر هیلنا هصشوخ یک یکر کی خط و ب ویل ز وط یتا ہدننز و هجرحد
 كمترکس یکو ص هبهزودرب زسفالتخلا و طالتخا تآ هلی وکس كمال و یضف كنبغ ( غلا )دی لو هج لو

 نالوا رد رکسرا ومه یکو صهدننز ورم( غلا )طالتخا الب یرجاذا لوالا بابل | نما سر فلا ےل غ لاقب رد هنسانعم |
 هتاعل لاس یا ع غمریع لاقن رون د هکشا یراشح نال وا ر ديا موجه هن رز وا نامه هسر وک ك شا یشبد هد هين ورون د هت آ

 ندکد جا ی وص هناد و لظ وهیلع یغباذا نالف ىلع نالف لغت لاقب رد هنسانعم كالا لغو یغب هدننز و لعفت « مع )
 روند هلانالواهزان و رت هدننز و بولسا (جولغالا) هناسلب ظلو برمشاذا راجا ملغ لاق رد هنسانهم قغ البم رک [

 رد غا یدرفردعج روب نم ظفل |رهاظ رد هنسانعم نسح بابش روند هراناوجرظنم بوخ وربل د هلنیتعض ( قلا )
 هدننز و جد ( حفلا )ر دکم د قلنا وج و كلتيكي رد درف بابش ویا د وخاب رول وا یعجكباش یل وق بابشلاكافلۇم
 مبارلا و یناثلا بابلا نم اج ےگ و اج ءا ا ےگ لاق رد ەنسانعم كم مدوبمدوب یوص ہدننزو حرف (صقلا) و |

 هدننزز و فتک یحملا هنسانعم هع رج رون ده وص مدوب رب هلی وکس كيو یعضو ىح كنبغ (ةجغلا) هع رجاذا |
 مظعم (حغملا) روند ه وص نايل وا ولتط و هل وا رعا هم بو ریکه نغلارا یر هچاب كنسانا هکر وندهنکشوکه ودلوش | ۱

 هدنن ز وساع( عل مغلا) ومهدنن زور فعج ( مغل ) بذعب سیل یا ےحخم و ےگ ءام لاقب رد وص نابل واولتط ید و هدننزو |

 نکلیهدننز و طبالع ( لالا ) و هدننزو باد رس( جالل )و هدننز و روبنز( ج ولمغل ا ) و هدننز و لیدنق (اځفلا )و
 لیخ هاکو یخ هاکو رطاشهاکو یراق بوش رود نا رقع هاکز وا زارق هرز وا هدحنا و تلاح هکر ون د هب هنک و لتعسط

 درهم و هدننز وساع روند ماو هدننزورفعج ثالذک روند اغ ءدننن و هلوارول وانابج هه اکو عبص هجشاکو ۱

 رونده هسک زوم و لتماضضیدوجو هدننزو طبالع (یهاما هلیعض كنيغ روند هج ولغو هلسنک كنیغ روند |
 یکل الدو لکشرونید هب ءویش وزانهدننز وبا رغ (جانغلا لو هلنیتمط( غلا و هلن وک كنون ویعض كنیغ( جلا 1
 تحخ# لاقب رد هنسانعم كل طا هویشو زان هلی وکس كنون ویحق كنيغ (جغلا ) لکش یا جانغو منع و مغ اج لاق |

 تحغت لاقب ردهنسانعم كما یا راکءویشو قغلزان هدننز و لعفت ( منفتلا ) تداذاعبا را بأبلآ ن ماه را |
 هلنیتکف( غلا لر ون د 4 هب وبح راکهوبشو هدنزا هدننز و هح رف( نت )وهدنز و با رحم (جانغلا )تال دناذا هب راځ ا
 (حانغلا )و هلی كنیغ (غلا) ردتغل هد هلم هنسانعم جش روند هب یثکهدرومناسوریپ هدنتغل یمهلبیق لیذه ]

 راردباوستوت هلکن آران دان وکود ولعن هن رال وق روند هنسيا یاب ځ اود وچ هکر د هنسانعم رونلاناخد هدننز و باتک

 ( حوغلا ) ردهدلب رب عقا و هدلوچ زس وص رب هدنتلابا سراف هلی تلاد و كنيغ (ناحدنغ ) نوجما یلوا هایس 1
 سرف لا هنمو فطعت و یثتاذا اج وغ نصغلا جاغ لاق ردهنسانعمقلوا تاقیکیا بولیکا هنسنرب هدننزو موم

 هدنفص وب و رولیکوب بولبک ا هفرط ره یرد هدقدل وا عسا و یمیرد كنسکوک ردصلا دلج عسا و یا نابللا جوغ
 لا رد هتسانعم جوغ هدننزو لعفت (ج وفا رول وا ناسا یسردن ود هبناحره هلغل وا فطعلا لمس تآ نالوا
  زوپ رب هدیکرت هکردیب رعم یسراف كنتوپ هلیعض كناف ( جت وغلا )چچ ءافلا لصف زاس حا عع نصفلا ج وغت

 | یرایدنکه د هددع لاح نکیا ردا ضیرعت هب یرهوجهدننعض یلاخدا فی رعتفرح ههالعا فلوم *ردنابن یرلک دید |

 نددادضا هلکع ده هقان زوم" نایلاق هبک و روندهب هقان هبک هدننزو حراخ هلا هثلثم یا (مافلا) ردشغل ون ید

 ین كناف (عتا» روند ههقان زوعم و ی روا اف و ردریتسان یغیدلوا مات لباقت هلیفص و نیس نکل رولوا |

 چک دل نيغلا لصف ]ی

| 

 - ءافلا لصف



۰» 

 ت رس

 ۱ وبنعوچنع هدنروص وب هلوا شل وا طقاسواو بول والبتلاوخ او دوخابلبتلاووخ را قج الا هذ لصا همرکم
 شارتان و ظیلغ وقلصتیمادناهدننزو طب الع (مب انعلالرول وا شع د همدآ لیقث و هقچ | نال وا ل وېل وسد وخ اب هجا |

 و زو" هدنازو طب الع (عیانعلوءدنز ورفعج هل هلن یا( ميل )ف اج یا چ انع لج رلاقبرونید هن هسک

 لوق لع ه هقان نال وا قجآی شبا هدنازو لیبحنز ( میجفنعلا رونل وا ریبعت یسیریا نک هکرونیدهناوج شعشتی نالوا |

 طالع ( مهانعلا ) رون.دهننالوایرموب ویزبا یسهدوکب ول وا ولشایدوخای هال وارکنم و شکر سولتدح وز وای"
 بل نماحوع "یشلا ج وع لاقب ردهنسانعم كل رکا ویل وایرک | هلنیتحف (جوملا )روند هنیشنال وان وزوا هدننزو

 یک جاغا و راوبد هکهنسنره لوق ىلع روند هکلیرکا ردعما ندنآ هدننزو بنع ( جوملا  ماقتسادض عبارا

 دنس هلوقم بهذم و نی د ورددېکض را الثم هک د هنسن نابل وا بصتنم و هلنیتکق رون دج وعهدنآ لوا یرک | و بصتنم |
 بشخ .ردلمعتسم هدنانل وا لا ردا هلبا رصب هلنیتحف ج وع هروک هنناب هد راصب كفلوم* هدننزو بنع روند جوع

 كف -ابصو+ *ییکریبدنو یأروشاعمو ند ردص وصخ نان وا لاردا هلتریصب ورکفهدنن زو بنع ج وع ویک ب بصتنم
 یواصبیاودنموص هب اعم جوع و ردلیعتسم هدلادتعا فالخ نالوا هدداسحا هلنیتمف حوع هروک هنلقن |

 - ردلمعتسمءدنابعا نالوا بصتنج وع وهدنابعا ویناعمنایلوا بصتنم هدننز و بنغج وع هر وک ن ریسفت ۱

 71 وا یرکا كم هنادف هنسنرب هدنن زورارجا 6 جاجیوعالا لردققاومهنسهنانلوقنال وا هدا روپكفل وموب و »یک |
 وس رم هلترابع وب هدن آردذوخ ام ندح ابصمریسفت وب هناذ رم ىع نا اذااخاح عا ئ لا ج وعا لاه ردهنسانعم

 Seite هتج وعو ملا دیدشب حوعموهف هناذنم نا ادا احاحوعا "یشلا جوعا لاق |

 رد وعت بول وا هنسانعم كلرک | ندنکلیدنک  ّوعت سیاحاح وعا ج وعا لاقبف هناذب یتحنایذلااما و وه ج وعتو

 اج ومت هنج وع لوقت رد هنسانعم كق رک او كاک ایی هنسن یرغوطهدننز ولیعفت ( جو عتلا ) رول وا عواطم ید |
 دوخ أم ندی | جام هکرد هنسانعم قمت زوتوا جامهنسهلوقم فرظ راسو دیمکج ج وتو وه جّوعتف ج وعم وهف |
 ۱ I RS < لا نالف ج وعلاش |

 نسب 2 ویوخدب جوعا وروند ءاحوعهدنن وم روند هثیشنال وایرک | هدننز ورجا (جوعالا )ج وعتف هنج وع |
 سان لت ۲ رغیآ رب هدنتعاج لاله نب ج وعا و قللنا "یسیا جوعالجر لاق رونلوا قالطا ه یثک نالوا |

 رکدید تایجوعا یدیشلیا لاقت هلاله ون هدعب ذخا علس ون ندرلنآ بولوا هدنسهلبف هدنک مدقم |

 زاو نویز دی م كجوعا ) تا ا E pal چیری ا

 : ENES a E DEN كغاط 2 رب ءاجوعوردا 0 وا ۱

 نعم سوق رو وا قالطاهباب ءاجوع و ردیعما رلعضوم هنر و ردیعا كنسرف ینابلا نیوج نب مامو
 اه رول وا یدعتعو مزالهنسانعم كمنردتتماقا و تن تماقاهدنزو داعم (جاعلا )و هدننزو حوم(حوعلا) ۱

 عود وریکو فقو اذا بابل اچام لاقب ردهنسانیم قمروطو هبهمق|اذاناکلاب هریغ جام وهب ماقااذااح وعناکلاب |
 ۱ هم ga ردهنسانعم كمر وج هتم ر هلبارالو یشابتنءودو عج راذ)مزعا جام لاق رد هنسانعم | ۱

  هرز | رسک € جام إل رد رمق هبا هلاماو فطع اقلطم هدهرناس تاهما نکل مامزلاب ریعبلا سار فطع اذا |

 8 یار رونلوا یم هاب هدیکرت هکردیعا لب ر € جاعلا إل ردندنظافلا رازآورجز صوصخ هب هقان قر هل واییبم

 هلفلوا حالم یراناب هکزوند هب هقان لوش جاعو ردیبسهقرا كنسهفبولبق دنه رار دا داختا یسهلوقم وطوقو | ۱
 1 ۳ 2 یادت هدزارایدوب هکروندهنکیک ليف جاعو هلوا فیطلیسغاللوق و یسود و لهس ئن روب |

 بوج ا هلا لابو وص یم رد یکیا ردق ه هتفه رب نوک رهو عفاد یتسالبتسا و برقندروف هر و عرز یربصت
 ۱" ۳ جاعو هنبحاصجاع هدننزو دادش (حا ّوعلا ال رادعفانهدنن اب ىلج كن وتاخرفاع هسنل وا عاجبهدنمامهتفه | ۱

 1 لب رلتمضح مالسلا هيلع مدآ هکردندآ لحرر هدفلس هلیعصل رابغ( قوعن جوع) ردیدآیدا ورب (عاعرد)|

 3 4 ۱ | یقتفلخ ظع و تاتو یدشل وا رمه رذق هنامز مالسلا هیلع یسوم ب ودنادل وتهدلح یکیدللیا لووت یتعی هدنل زنم |
 رال وارکشهاوخ هنلوبقو در هکر د جیرتم * رد رلشلتا درسهطرف: تعانش راخ روم یمهلوقم صاصف ضعب هدناب ۱

 هلاصف (ناحوعلاا) ردیع"ا یسرفلدرولان ةورعهدننزز وربما (خیوعلا) ران وسلیا تعجا رم هنس همد قمن ودلخ نتا |
 رد دف ورعم نان اخر برعلا نیب هدننزورببز (م وع ة راد را ردغاط یکیاهدنم هليعص كنیع (جوعالبج) ردیعهازهنر ۱

i (عولا) ٠ 



 رد هنسانع قشم وب بازرس هشنآ نوجا قو ؛ ون ییرد هلی زو هجرحد ( هللا رر زدلوعف ینع |
 هدنن زورفعج ( ما اعلا  ملب و غضا رانلاب هنيلاذا دل اعا لاق رارول وا رطضماک | هدنماکنه طق تدشرلبارعا

 Ry هکر دهنشانعم نبه ورود ه هسک قجا نالوا ےئل هدنز و رفع نم( ميهلعا )ردیدآر ضرب

 ۱ تازو یمانا وین عیساباب هدنآ و هل وا ه راح یتعب هعیص ویمهدلآ و و فی رشیردب تنسههدناسنا ردنال وا "دلوتم

 ءاه فرصلا هما دنع هکربد حراش * ردشملا م کس هلیسهدایز كناه هدهرو زم هدام بودا طلغ یره زوج هل وا

 هدوص ورپسلا یفعرس الباب نما لج را لا ردهنانس توی ریتهدنن زوج د( محلا )رده ز

 یشپورو نالب ردهنسانعمكم رو قرهلبروب هلوص و هغاصهدل وب و ءاملا ین رحساذا نالف مگ لاق رد هنسانعكمزوپ

 قرهلرو هلوص و هغاصهدل وب ځد وبهدننز و لعفت a (g2) ةرمسيو نمي قاراان ىو انا لزا

 رکس( معلا الو هدننزز و لبج (ےمعلا )ربسلاف مک نعم جم لا ردهنسانعم كقک ب و دوا قلاچیرکوب یک

 0 |( جوملا )روند هلال ی دوب هدننزورهوج (عوملالرد هست ثعاب یشی ورود هنسانعم هح رون دهن الی هدننز و

 جوج میس لاه هلوا ردیکق شالوط قر هلبروب یرکوب یرک | بویقک یضوط هکر وند هثیش لوش هدننز و روبص
(glهبهود و هت آدیدش و تس هدننز و طبالع (عجضامعلا) وهدنن ز ورفعج لباد داض  

 هسک نيد وخ و کنم وغم دموروندهدوسوی وق كب هدنز و طبالع (يالا)و هدنز ورفمج ( يملا ) روید

 هناویحو ناسنا نوغلوط هلمص و م یسهدوک و ردهنسانعم عیرسو كباچو روند هثیش نوزوا اقلطمو روند
 ځد و هدننزو روهج ( جوهملا) رولک مه اع یعجب روند هغلت وا لشی و هزات شعتم راص هرب یربو روید

 یکاركنهود هلی وکس كنون وی كنيم( ) روند هناویحو ناسنا زوم شلوط هلمصت و م یدوج و
 هکات ردهنسانعم كمردنود ورک بوکج دوخاب قموقیلآ بودا در هرزوا یاب جت بوکج فن
 هماطح تذج اذا والا بابلا نم ان ريعبلا ج2 لاقي هن کو ا شاب بول وا لمم هد روط و هدف. بوشل آهرالو

 رونده هود هجوق هلى كنعد وع و جام دوع+* لثلا هنم وح راشلا لاقریلعتل ادنع كلذو هیلجر لعهدریف

 یتعمبریعبلا ج۶ا لاشب ردهنسانعم جم هلیرمسک كنەزمه ( جانعالا ) رک ذیس اک هلنیتعف ردع مسا ندنوب

 جانع ه هغوف لصالاق و ردهنسانعم قل نیت و مکح هلتیئوت و طبض ینسهمزال فارطا كنم و مارب و مت

 هروما نم قوتا اذا لجرا منا لا ردراعتسم ندنو رویزم یانعم هلغلوا هنسانعم كمروک پیا یراکهبد
 روند هعج و لوا جانع ردهنسانعم قلوا كائدرد ندن آ هلغل وا ادیب عج و هدنکیک هغروکو ا هنک رو اهنکحا و

 | ندنسانعم كت رکو ا شابهرزوا روکذم هجو ه هود هلنیتعف ( عجل ) هبلص نم یکتشا اذا لج راا جنا لاق رک ڈیسک
 | هیا لوش هدننزو باتک( جانعلا ) ردتفل هد هجم نیغ ردهنسسانعم جش جاع و رونلوا قالطا هتلاح لوا ردا

 راردنا دنب هجاغا نالوا هد غا كنهغوق بوروتک نج وا رب هرکصندکد سادن هنسیغاشا كن هغوق كوي هکروشد

 | كنەغوق نالوا فیفخ و ردنا طبض ییهغوقو هدقد وق بیا رخآ دوخاب رابل وق و بویلک روز كب هرابلوق هکات
 هّوفت تورو رکف یب هکر دندانعموپ رونلوادنم هنجاغا كنهغوق هلکنآ یغالوق رب كن هغوق هکر دمصم لوشیاتع

 روند هبیرغآ نالوا ضزاع هلبو هنب رلکیک هغروکو حانعو راربد هل حانعال لوق راب عهز وس طوبضمان نانل وا
 سالا كالمو هب فرصت یتع هیلا هرما یانالف ىلا نالف جانعلاقبهبتیسانم ف رصن رونل وا قالطا هتحشصمو ساو
 ندهسک نال وا یربدم و ربدم كشيالواو ندهنسن نالوا انتبمو رادم هنما ود و ماوق كشیارب هکر دهنسانعم

 هرلءودوءرلنآ رکو ب و یوص هدنن ز ودیقانع(چحانعلا )کالم یا رما جانع نالفو ما جانع اذه لاق ردترابع
 تاقوا رونل وا قالطا هنماکنه ل"وا كل سلاح قلناوج بابشلا چ انع و هدننز و دوقنع ردیدرف» جوجترونید

 نال وا ےظع افلطم هلیصف كيج و كنيع ( ےل وا یا بابشلا جج انع تضم لاق ردش وا دابا عج هلبرابتعا

 هلی لیجو كنم( من ) .دتزورغتضغ ردقلوا مع نالوا باوص هدن و هکر د حراش + روند هثبش

 نشیرکب ول وا ضرعتم هطحاصم و روماام اد هدننز و رع( عملا )یک ناریضرونید هنا ر نان واریبعت نکلسف
 وهلاه ردقل وا هسک هج وضف نالوا رولبق وص هنطاصم ورومآ كقلخ ندبروقرآ هدام یاضتقم نکلروند همدآ

 كناذ مان نجرلادبع ندم ندنیعبات عابتارابک هلبصف وینوکسكنون وصف كنیع (۶) رومالل ضرعتمیا چ
 ذفنف )ا رلرول وا هن ادییا هکروند هنیرومد و وا هدنناب كنسوبف هفحم لتا علا 3 ردیعما ی دج

 ج وبنعل اک فل ؤم + رد هنسانعم جزع هلرعص كنیع((جوبنعل )روني د ه یثک جا نالوا هلوچ و كوږلس و لیقت هدنز و
 ردم وسم هدنناونع لیقثلا وخر لا قجلألا هدرا هت عيجج ر دشمال لانا رذك ن يبنعم نكل پویلیا سر هلت رابع اقا



 | رواک ج افعا یعجچ ردقج هلوا قسرفب شیکک یراکدید یفسرفب ندوک ردیا لاتا اکا ندهدعم ماعط "هلطف |
 | جک هچفع لاقب ردهنسانعم قمروا هلینوکس كنافو حق كنبع ( معلا ) روند هنالوا لوی یجفع ( ےفعالا )ا
 مالک هدننزو رب ( ملا ) اهعناج اذا ةيراما مفع لاق ردهنسانعم كطا عاجبو هبرض اذا یناشلا بابلا نم
 (ذییفعلا) و هدننزو حابصم (جافعلا) روند همدآ قجا نالوا زللا ظفحو طبض ینیلعو

  هکنکد هدنزو هسنکم

 لراضوح كوي هکرونید هضوح كچ وکه دنزرط قلصم لوش هدننزو هحرف ( هجفعلا ) هنسانعم اصع رونید
 ليف كنفو كنیع ( میشل آ  رونل وا ذخا و برش ندن آ هدکدلکچ یراوص كراضوح رول وا ذاخما هدنراناب
 ۰ تزولعفن (معتا) روند 4 هقان كیاچ وتسج و روند ه هسک نالوا نادان و قجا یسودنکو یربا یسهدوک

 تعرس هدننز و لالنعفا ( جانفعالا ) جوعت اذا هیشم یف ےفعت لاق ردهنسانعم كم روب یرکا یرکا یک
 نوزوا یریا یمهدوک هدننزو رفعج هلا دو نیش ( شعلا ) عرسا اذا ریعبلا ما لاق ردهنسانعم كما

 .هدننزو ماقله هل رسک كنيع ( جاضفعلا ) و هدشنزو رفعج هلبا هم داض ( جصفعلا 2 روند ه هسک ولب وب
 ه هک نالوا كشوکو كوېلس نکل بول وایریا ېک نالسرا یکو زوعم یمهدوک هدننز و طبالع (عجضافعلا) و
 | لات رد هنسانقلوا زوم" وول هثج هدننز وهج رحد (ةجضغعلا) رون دهئیشنال وا د دشو بلص مجفع و روند ۱
 ريع فلوم « هنسسانعم ربع روند هکشا هللرسک كنیع < علا ) نعمام یا لوهجلا ىلع جضفعام بوصعم وه
 ۷ روند هنکشا ناب نالوا نیمو ئوف جو ردشلنا نایب هرزوا قلوا بلغم هدشحو راجو ریسفت هلیاراج

 فص و هب رب ره كنب رلهلک شحولا راج و ریعلا یظفل "یوقلا نیما یجوم كن هدام عضو و یماضتتم كوصا ٠
 لغو نیلاق یرانکم لو رولوا شد هنکشاناب نالوا هحبواو هکشا نالوا نیمو یوق مع هدنروص و ردقلوا ۱

 زفل وا قالطا هسیارول وا ندیرعسپ روندهیثکر فاکر دبرعلا ادعام هکندمح رافک و  روندهنکما هدرک نال وا

 ۱ اار ن سالا درب الصا هرزوا یاب تلونصا ضعب ملا رافک نمیا حالعالا نم وه لاقب
 یعج ردموسم هلیناونع عل ارافک نم ضل هدحابصمو هدیرفعو راردیا قالطا ۶ هرفاکاقلطم برع ضعب و ۱
 اچ و دیقت نشح هن یشاوم و "با ود یتعی لام ےق مع و هدننزو هبنع رولکد جلع و ءاحولعم جالعا و رواک حج ولع ۱
 ۱ ۰ 1و هل مک نبع( ج العلاء ؤا زا یا لام مع وه لاق روت ده هسکنال واهرز وا ماقهآ اعاد هدنراشرورب و

 كارا ه هتسخو هلوازاذا ةطاعمو اج الع هل اع لا ردهنسانعم كع رود بوشلاچ هصوصخر هدننزو هلعافم

 لغ یا الع هملعف هل املاقب رونل وا دارا هد هبلاقم باب هدل وا یانععو هاواد اذا ضبرلا اع لاقب رد هنسانعم
 هدلج علعسا لاقب رد هنسانعم قوا ظیلغ یسی رد كندب دوخاب ءاضعا ( جالعتسالا ) ةلوازملا یا ةطاعلا یف
 وجو دندش راذکر اکل وشهدننز و مکر ودلخ (ملعلا لو هدننز و درص (مملا)وهدننز و فتک مع ظلخاذا ۱
 کو مع و مع لجر لاقت هلوا زول وا عفاد هلهجوررب یرلنل وا ضزتعمو بلاغ دطاصم و روما هک روند هب هسک

 .ناملعلا روند هن رانادف ناقیچ هدن را, د كن راجاغا امرخ هلنیتحتف ( ملا ا) رومالل اعم عیرص د دش یا
 عو روند هنسلوا برطضم كن هقان ةصاخ هلناصف ( ناحعلا ) روند هنتعاج كنجاغا هشيم هلع كنبع
 هود ندبایعر یتوا ناحهدننز و جراخ (حاعلا) ردندنرلتوا هبداب هکر دیع "اف ورعم تابنر و ردیداعض ومرب

 ردهدناز ینو هکهدننز و نفیض ( نعل ) ردر وهشم خاعلمر ردرا وقلموقیظع ر هدنآ هکر دیدآ عضومر و روند
 :جبامیا مع یه لاق هنسانعم هنجام "هرم روندهتروع نالوا هنابلاباال و روند هن هقان نالوا زانتط تضع ینا

 هقنرط رپ نانلوا ریبعت ضبق و طسب ندب تالامعتسا هکر دشغل وا رکذ ید هدراح ضعب ةبسانلاب هک رد جم
 مم هن رخآ كن هلک یتبم هن دضق هغلابم هداضعم رب الثم ردنرابع ندکللا ناصقن ضبق و هدایز طسب ردرا و ید

 در زسنال ابمو كاب تیاغب نم هداروب سپ یکن لع و نشعرو قرزو خدش راردبا هدایز ینیرافرح نون دوخاب
 ما نطب یکیا هل رسک كنیع ( جالعلاونب لو هدنزو ریز ( عجل ونب ال ظفحلف رول وا كعد تروع نورب
 ردهنسانعم كما لاتقو كنج كردنا نیمز شفن یرکیدکی بوشتوط هلبرب یرب سان هدننزو لاعتفا ( جالتعالا)
 ضرالا تمتعا لاقت رد هنسانعم قمازوا بونلی و تاب كربو الاتق و اعارص اوذخا اذا موقلا ملتعا لاق

 ( ةناحلعلا ) تمطقلا ادا حبا ومالا تحلتعا لاقب رد هنسانعم قعشراچ هنن رب یرب یراجوم كنایرد و اهتابن لاطاذا
 وبص ( جولعلا ) رددآ عضومر و هلوا شیغت بوروس هننید كجاغارب راکزور هک روند هغارپط لوش هلناف
 رادقم كجهر دن ود بوینیج هل وا ی رب هد ضا ندماعط هلتیسانمو رون د ه هنسن قج هشیلاچ و كج هشر ودهدننز و
 لوعف هداروب هلولاب تکل ًتامیا ج ولعب تعلنام لاق و قدص كولایا قدص جولعوهلاق هنمو رول وا قالطا

 , )ععی( 
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 |میضیربو یی نفیدل و قیسا ردهبلمهرز وا مان ایلایل PACE OE NEE ییاالا روزا

 فل وم هکهتن » هلیرسسک كداض روند ناعبض هن رک ذم ردما نالوا صوصخ هش ؤم عبض اربز ردیس هدام ءاحرع |

 روملوق هدلوصا نکا نکل ردشلیا صیصختهتفل ضعبنوب هدنحرش باهش هچرک ردشلنا عیج ر یلوقوب کد |

aندنفیدل وا كشوک یرالصاف »بول وا زوم هيم“ ببسو رولل وا قالطا هوم و رک ا ردح  
 ع زکلاب قرهلوا ما یهاک بول وا فص و لصالا فو ردینبم هنغیدل وا لیامت هدننئیه قسغا هدنراراشفر | ۱

 همام ا كنەبترب هدنضرا یسهلمبق هنن نم (ءاحرعلا وذ ) هل بیس لامعتسا ةبلغ رونل وا قالطا جد | ۱

 مسد نریسن نالوا یبحاص تنه دودج دن وابن مدننز و هغ هرم تا كلجر رب هدننزو | 1

 هربثک ت عاج ن دند هلع كنیع ( ج رعلا إل ردتعاج فورعم رب ( جا عالاونب )ردا یدح دک 8

 طلا قات نوسفا الصا | و بول وا ضاص یراقالوق هکروند هلال ۰ عونرب لمس هش :رفصم (جریعالا ) ردپعا |

 زفلفثنوم هرزوا یلوق ثیلماما روب نم ظفل و ردنالیرپ ثیبخ تیاغب رولبتآ بوبارجص هرزوا ناسنا یکی فاو
 نع هلص كنا رو كنیع ( ج رعلا ل رد هنسانعم دیدنان و بئاغ هدننزو جراخ ( جراعلا ) رواکت اح ربعا یعچ

 كلا مادقاو دج بوشیلاج هدشبارب هدننزو لالنعفا (حاحترعالا) رولوا یل ریج سپ ردیعا ءابسن ریج یهاشداپ [
 یک یکپ وک نابوح رون دکب وکی رب اهدننز و ذفنق هلباهدحت وم یاب ( عملا هیفدجاذا مالا جت عا لقب رد هنسانعم ۲

 اور روب ز (ج وط عال رد رلکدت اریبعتیزات هکر دمسفم هلبلک ی راکش هدبب ذوت هکر د ح راش * هنسانعم مش بلک | 1
 ص هدنادرفم هللاه ردە ص یدرفم زن هدرار زود هکر ددا ریو هدننزو رفعج ( جفرعلا ) ردیدآ هاشداب رب | ۱

 هلبجافا نکر وک ی هل : هلی دتقدواد حب و ردندنماسقا نکلدوس ردناب یرلکدد قم رب شب هکر درسفم هلا یر جداس

 لف كنيع (جنارعلا) ردشش وا هیت لجررب هلکن | هلیبسو رول وا یزمرف هلبسهداب ز یشنآ بیهل ردشلنا ناب | ۱

 كناب ویصف كمال ( هف رعلا "لب رد هق ع یدرفم هیل وایرالو كجهدنار ورم هل رطرب هکر وندهرالاسم وقلوش ۱

 ردکید یاتروب قلموق زسلوبانعس لصا رد ورعم هنر کروناوا اللا هعاجبهنوکر هنا ۶
 هت واهدنن زوج زم (جزعلا) ر ددا وص رب دوخای عضومرب هدندروب یتعاجلیع ون هیځ كنيع (ءافع)زردنو دف ۱

 | اهعماجا ذا ةيرالا جنعلاقب رد هنسانعم كلا عاج و هعفداذا لوالا بابلا نم اج نعان الف ج نع لاق ردهنسانعم ققاق ||

 یریاقن وب دن زو چک (  علا اهلقا ذا ةا لاب ضرالا ج نع لاق رد هنسانعم قم رادقآ ب وکو س یالرت هلالی و
 هشم ف هقنع دم اذا لوالاتابلانم اه لجراا ج۶ لاق ردهنسانعم كع رو قرهدازوا بوردنوس یرفنیاخا

 دعیاجاسعمریعب لاقب روند هناویح و ناسنانال وا رروب قرهدازوا بوردنوس یننویب هدننزو بار (جاسعل | ۱

 كالنکی رب و ردیعا كنندعم شموکو هدهلهاب دالبو ردعضوم رب هدنم هلی كنيع ( دحصوعلا ) ريسلا ىف هقنع

 رجش ولننکیت یرلکدید یساغا یسوم هدر ضعب و ینکیت ناخ هدیکرت ردیسنج عج هکر واک جوع یعجچ ردیدآ |
 رد هنسانعم قل وا هتسخ هلغمالت وا تالننکت یراکدید دص وع نانل وا رک ذ یعسف هود هلنینصف (عجسلا) ردتج هل وا |

 | نب لیفطهدنن ز و رهوج (عجموع) دم وعلا ةيع ر نم تضماذا با رلا بابلا یماصسع لبالایالاملا تجمع لاق

 ریپ كب هسکرب هدننزو رارجا (جاجعالا ) ردهف ورعم ؛هلبقرب هلیسهینب عج( مجاوعلا ) ردیعایسرف كيعش |
 زفاق( للا ) اربک جّوعتو یضم اذا اج اعا لا "ج “۶ا لاقب ردهنسانعم كلوب ىلب هلغلوا هدروناسو |

 روند هغوبج لشب و قشمو و هزات شمرشب زونه ندنرالاد دصاو جافا هلیعص كنيع ( حولسما ) و ءدنزو |[

 جاغا دن زو هجرحد ا ا دق یا لسع ماوق لاق و ةعان یا تابللا ةجولسع ةيراج لاق هتشمو |

 سلع ( ملسلا » حولسعلا تجرخا اذا ةرجشلا تسع لاق رد هنسانعم كروس راریلفو رالاد لشی و هزات |

 نیرح ج سعو ردنابلوا ظیلغو وب وق هکرونید هشنالوا قیقر لوق ىلع روند هماعط سیفنو شو
 لب هیچم نیش ( خشم ) یکے لظ روند هنشوق هود كکرا هدننزو سلع هلن و (یتسلار ردیدآ هبرقرپ هدنساضق | 1

 "یبسلا هجولا ضبقنلا یا مش لجر لا روند ه هسک رظنمدب ضبقنم یسهرهچ ولزوب كرود هدننزو سلع |
 N رز دک نالوا یک زا یک وا تانشاب هکر دیف دارم و هدننز و علصا هلی داص ( جصعال۱) رظنل| 1
 هع داض ( جاضعلا ) قاسلا حوعلا یا مبصع لجر لاقب روند ه هسک نالوا یرکا یراکحبا هدننزو سلع ۱

 ناسنا زوعو یراوروندهناویحو ناسا نالواددش و بلص هاف (یناضملا )و هدننز و طبالع هلبا هثلث یاث و ۱

 هلب رسکو یف كسع (يعلا) یک هبلعت روند هب یکلت یشید هلیص# كي و كنيع (نیمضلا ) روند هناویحو ۱

 هرکصندنتلاح سوک هکر وند هب هنسذ لوش هدن راف وج كناویح وناسنا هدش ز و فتک ها و هیبت (م اروا



 جرفرارد نالف جرع هسیا رول وا یلخ یغلتسخآ رکا و عمضف هلجر یف یش ۵ هباصا اذآ لجر اب رع لاق ردهنسانعم
 br (ےیالا رلرونلوا دار اندناب سماخوعبار ول وا عی رول وا ثلثءهدن وب لوق یلع هلنیتصتفر ولوا ج عیردصمندنماب

 . | تاج مو هلی كنبع رواکح رع یعج ردءاجرع یثنوم روند 4 یشکن الوا قسغآو لا وط یتاذ هدننزو رجا
 . [ «حارعالا ) رونل واقالطا ه هغرف جرعا و ناحرعو حرعنم جرعلا نیب یا جرعا لجر لا هلی كنبع رواک
 لصاحرد ود جرع نوا هکر و ج صا هلعجیا یلاعت هللا هج عا لاق رد هنسانعم كن قسغآ هلبرسک كنهزمه
 یسهلکجرعهچرک هکر دح راش + جرع لبا هللصح اذا نالف حرعا لاق دنا ج بحاص هکرددنسانعم قلوا

 دح نالوا باوص نکل ردیعج كجرعا هکردطوبضء قر هلوارخ ۇم ندنس هلک لبا و هلبع كنيع ہر میج
 هنق ویخیدناب شنوک جاعاو» رک ذیساک رد هنسانعم هعیطق و یروس هک هلبحصف كنىع قل وا هدنناوئع لبالانم حرع

 | ردهنسانعمكمرب وه ودیروسرب همدآرب و سعشلاةب وسغ تق و ىف لخداذا لج رلاج مالا ردهنسانعمقل وا لخاد

 رد ردصع ارهاظ روند هنسم روب كمذآ قسخآ هلا ( ناحرعلا  لبالا نم احرع هاطعا اذا ان الف ج رعا لاقت
 [ هدننز و لیعفت (عجیرعتلا )مری ملاذا ج م ما ناول راوتسا و مکحهدنزوریما خرما )
 ۱ ارت و علاق ددا ندنسانعمقلقسفا ردهنسانعمقلقلئام یرغوط هاجر ی هنسلرپ

 ۲ اا فیق و و سبح هدن 1یتسهیطم رارید لازما ىلع ج عو هيلع ماقا اذا "یشلایلع ج ع لاق ردەنسانعمقل وا

 م لا ةبوسغ تقو ىف لخد اذا لجرلا ج لع لاقب ردهنسانعم كمرک هتق و یغیدناب نوکو هسلیا تماقا یدنک

 8 ملا ىلع ةيطملا سبح و هيلع ماقا اذا ”ىشلا ىلع حرعت لاق ر رد ەنسانعم قمل وا ےقم جدو هدننز و لعفت (جرعتلا))

 1 و یشلاجرعنا لاق رذهنسانعم كاكا بودا لیم هفرطرب هدننز و لاعفنا ( جارعئالا )

 1 بارم (جارعلا) ة رىب وةنم هفطعنم یا دا ولا جرعنم اذه لاقب رونل وا قالطا هرب جاغروب و یرکو هلیس هی لوعفم
 . | دود هر قجهقیچو هنسانعم اس روند هلابدرټ هدننزو دعقم ( جرعلا ) و هدننزو ربنم ( جرعلا ) و هدننزو
 " | ردهبرسک كم هکكج رعم وجارعمو رولکج زاعمو جیراعم یرلعجب كرانوب هروک دنای كحراش + هنسانعم دعصم

 شذوکویدنلوا رک ذ هکهتن ردهنسانعم قا وا لابوط و قسغآ قیلخ هلنیتص ( حرعلا ) ردزاحت یرلل وا ناکم مسا
 ۱3 ۱ تم اق روا وا مت قفلوط هکر دهان نا لی یرظول نتج برغم لوق ىلع قم
 زنا لوپ یرغوط هکر وند هب هود لوش هدننزو فتک ( جزا ) برغلا ون تجرعنا وا تباغ اذا عبارلا بابلانم
 © هب هود هکر دندفن اطل ردقل وا یرغوط هنسهسکا یلوب یتماقتسا كنه ود ایةتسم لوب ال یا جرع ربعب لاق هل وا

 86 عرفلا )ردشمرپ و باوجوبد ردبضوط زعادنا نق هدنرلکدنا لاژس وید زسزلن | لوب هنسيض وط لصا
 ددا لازنعرپ هدهکم قیرطو ردیدآ عضومرپ هدن رابد یس هلق لیذه و ردندآ هدلب رب هدنع : هلی وکس كنار و ی

 وداع هلکلیا سر هلناونع حب و یبهداموپ فلؤم × ردنداروا ضاشلا یرعلا نافعن ناشعنم ورع نب هللادبع

 ۳ تونا هدهجاسد ار ز یدنل وا دسقن هلن وکس كندنا و یحفكا وا هرزوا

 رده وکس کانن و یعض كلوا هدکدید مضلابو ردهلب وکس كندنا و یرسک تال روا هدکدید سسکلابو ردرو زم

 کروند هنسبروس هود جرعو رداحان ضاّرعا هجو هدشماه صعب رد هلاک د وخاب هژنیتصف هدکدید كیرحلاب و

 هوا ردف هکب ندزویشب دوخاب هحرافو ندنآ و یللا زو دوخاب ردق هناسقط ندناسکس لوف یلع ردق ناسکس

 یا كب هلبا دمو هلی هبنب رفصم ( ءاحترعلا ) رولکح ورع و رواکج اعا یعجج ردنغل هلل رسک كننع هدانعمو و
 .هکلک هدننف و حابص نوکر و هدراهن فصن نوکر ه وص یمسق هود و هنسانعم هرجاه روند هنتق و راه فصن نالوا
 ردیدآعضومربءاحشعو ةرم موب "لک یا ءاجرعلا لک اب وهلاق روند هکلنا ماعط نوک و ارب هدنوک مدآ و روند

 هنر یک یسوکیا نالی یراقوبچ نکل بول وا یلقوبچ هکروند هشاقو هب و لوش هدننزو مظعم ( جرعلا )
 فر مریخ وفرعم هل رانی جارو (عجبرع اولا ف طلخم یا جزع بو لقب هوا شمال وط و شاروب
 | نع رد رشا ليرات هنلزم هلسبق روند هنه ورک لروناح نانلوا ریبعت دروق یللب و نالترص یعب عابض یرهلوا

 . | ثعاب یراراتفر هدننروص قسغآ رایدلوا فرصنم ربغ ندنرلتلع تین اتو هفرعم هل رللنا لی رت دنل نم هلق |
 | مسا جارعو ج ع نالوا رک ذ هرزوا ینای كحا رش ردیعما عبض یخدوب هدننز و ءارج (ءاجزعلا إل ردقالطا ۱

 ەكى سەك ء ءاجص و رونلوا قالطا هندحاو هلتدح و یان یهاکو رونل وا قالطا هنعچچ و دحاو هلغل وا بکس نج |

 ردشفل وا بیلغت هرزوا رک ذم ثنوم هدارو و زغد حصا هدنرکذم رونل وا قالطا هثومو رکذم ردن زوم لصالا |
 بیلغت هرز وا ثنوم ءان اط رک ذم امد هکر دن دهد رکج لوصا هکردشلنا ناب هرزوا هجووب هد هرد یزیرح |



 بحاصرهجاحت و حاحا هبفیا جامو موب لاق هرواص هاوه یعاربطیزوت بول وا نشم لب هدنآ هکرول وا [

 | لج لا جرعلاق رد هنسانعم قمهثیچ یرقوب رد یی* ردصم هک لیکه كنار وكي (جرعلا)وهدنزودوعف (جورعلا) ۰

 تافل 2 هکید د هد ره نم یطویس یدل ر وکب سانم یر رجه داف وبشا هلت سانم هج هکر د جرم »اغ رف لیقث هيلع

 شیرق یدیارارول وا عج هدم ومره نوچ ا مح هدنیلهاج نامز بع لئابق هکر دوب یهج و كنغیدل وا شیرق تغ
 دعقح رصصف تفل هدشیرق اذهل یدا راردیا كرت یالوا عتق و ذخا ینالوا خف بودا عاقتسا یتیرامالک ك ران آ

 مهو و کو و هنو هنعنعو هلا هلم هسکسکو هليا هم نیش هشکشک رایدل وا یلاخ ند هح تغل هرباسلئابق بول وا 0

 باطخ فاک هکر دهدنس هلببق سضم و هعیرهشکشک + یک هبنامطمط و هیناحم و هنشنشو متوو ءاطنتسا و هججو |

 هرکصندرکذ مباطخ فاک نیتروک ذمنیتلسق هسکسک و * راربد شکب و شکیلا الثمراردبا رک ذ هو نیشهرکصندشت وم |
 راردبا لیدبت هنیع یبهزمه نالوا عقا و هدل وا هکر د هدنرلهلیبق مت و سیق هنعنعو * راربد سکب و سکیلا هلبا هل نیس

 هدنس هلک یتح راردبا نیع ین هل 4٥ یاح هکرد هدنسهلسق لیذه رفت وج رار د لسع هدنسهلک لساو كنع هدنظفل كن ٠

 ندءاهو راردبا روسکمیفاک هسل وا هرسکد وخاپ همت ءاي ل وا ندفاکر دهدنتفا بلکون هدیسیکیا مهو کو و »رار بد یتع |
 رار دا لیدبت هيج یهددشمیاب هکر د هدنس هلمبق هعاضق هع و راردا زوسکم ییاههسل وا هرسک دوخاب ءاب ل وا 1

 ءاطنتسا و *رلرید مه ےعار ہد رب یعم عار الثم راردبا صیصخت هتنراقم هنفرحنیع راضعب رارید می هدنظفل یهگ

 هدنسهلکیطعا راردبا لیدبن هن ون هسرول وا نراقم هنفرحاط هنک اس نیع راصنا و سیقو دزا و لیذهو رکب نیدعس ]
 لیدبت هنیش قلطم فاکه دنع تالذک هنشنشو + رار د تان هدنظفل سان رار دا لیدب هات نیس هدنتغل نم متو و + رارب د یطا

 ریج هینامطمط و + رار د هللا اشمهدنرب هللا ءاشامالثم راردبا فیفخت یرافلا هينا وج راربد شیب هدنظفل كبل راردآ ق
 فلؤم هدنراعقوم یرانو و رارید اوه ماط هدنرپ ءاوهلا باط راردنا ظفلت میم هدنرب فیرعت فرح هکر دهدنسهلسق

 هلغل وا دتشملب و كمنا بون ېرابولسا و "نف یژک | كموق دوب هل رسک كنهزمه (جاعالا ) ردشلیا رک دید

 فص و هل وکو لزالط هدننز و دادش ( جاجا لو هلل رسک ك نبع و یعض كيم ( عملا ) ردهن رانعم قمر واص یزوت |

 ردندباقلا حاح و حایصیا جاع لف وسوقو رهنو لج ر لاقت روند هننالوا رونلسس هلبازا وآ دنلب كنال وا توص

 دیدش هلی كيم ( محاعلا ) رونل وا قالطا ناجا ابیلغت هنیردب هلیسوودنک ردروهشم صاش هب ور ن جات
  هلیف كنبع و یرسک كيب ردم یدرفم هروک هننایب كح راش + ةديدش یا جج اعم حاب ز لاقب روشد هرالب نسآ

 رددل وم وب و رون د هنیکیاخ هدیسرافرونل وا بيتر هل هط روغ هکر ون د هماعط نانل وا ریبعت هنغیاق هلیعض كنیع ( علا |

 رد هجاحمیدرفم ەنسانعمرابغ رونیدهزوتو روند هسهک, قجا و نوب هدننزز و باصم (جاعل ا )ردلکد حج“ عا

 ندنتحصمو لع یتیدنلو كلذکر اربد ماع هتجاجم فل در كج هد یدلیا نوه ءرزوا هلدبق نالف راپ رع

 رونید هصاخا هامورف و هلذخ و دنول وهنسانعم ناخد رون د هل وتوت جاتو رار د هتجاګ دېل هدر كجه دیدش |تغارف

 رد هل رابتعا تعاج یی أت روند هنسیروس هود مظع و قوچ ذلباه هجاحن و سانلا عاعر یا جاحلا نموه لاق |

 یوص و یک جاح روند 4 هنسن ولزا وآ دنلب ید وب هلی كنيع ( جاععلا ر يطع ةربثک یا ةجاح لبا لاقب

 تک دوخاب یتوص عف ررونل وا قالطا هلو ولط هلا راب و هدننز و جاح ( جاعلا )ر وند هنآ هج و لشاب نال وا بيجو

 یم ردل وط هلاخدیریرپ هدننز و لیعفت < e أ "یلتم یا جام قیرط لاقب هلیسهظحالم قتلوا بجوم یرابغ |
 (جزدملا) هنم الم یا مگ الم اذا ناخدلا نم تیبلا حجم لاقب ردع واطم ندن آهدنن زو لعفت ( مجرد هتسانعم
 رادلابام لا رد هنسانعم هسیک و سکو ردیعلجررب ج ردعو روند هناوبح وناسنا عیرس و تسج هدننزو ساع

 لوالا بابل | نماجذع ءال ا جذع لاقب رد هنسانعم كم ا هلنوکس كن همم لا ذو ىح كنیع (جذعلا )دحایاج ردع نم
 تریغ هدنتاذ هکردهسهگ لوسش هدننزو رم ( جذعلا ) دهاج دهج مهلوقک ةفلابم جذاع جذع لاقبو هب رش اذا |

 جذعم لجرلاقب روند ههسیک نالوا ردیا وتو مول سان امادو هلوا جازدب و یوخدب نکل پول وا یتیجو |
 هالماذا ءاقسلاغذع لاقب رد هنسانعم قمردل وط هدننز و هجرحد ( ةجذعلا )موللاریثک اذکو قلنا ېس روپغ یا

 لزوک هلی كنیع ( جولذعلا  هثادغ نسحا اذا هدلو م ذع لاقب ردهنسانعم كلس» ءلبا ادغ لزوک ی تچ وچ و
 بول وا هزات و رتولط هنتا هدننز و جرحدم (عغذعلا))ءادفلا نسحیا جولذعدل ولاقب رونید هدل و هدرورپ هلبا ادغ

 | قلا نسح معان "یلتمیا ع ذعم باش لاقب روند هط ذعم هدنلن ۇم روند هن اوج نالوا شکلد و بوخ یمادناو لکش
 | مان یا جالذع شیع لاق روند هکلربد كلزا و مرنو شوخ هلیرمیک كنيع ( جالذعلا ) ةجذعم ةيراح لا و |

 كع رو قرهیسغآ هلک طا تباصا هنسنرب هنغایا كن اویحر اب كن هسک رب و ترا اذا لوالا بابلا نماحرعم واح ورع

 لطم



 ج جم اءانلا لصف قفس

 چ نیعلا لصف زا

 > ۲۰ رب
 هدنز وناصه (نامضل ) و هدننز و دوعق (ج وينملا اهدل وتقلااذاةقانلا تجه ا لاقب رد هنسانعم كمر وشود
 لام ادا اناج و اج ویض می جاض لاقب رول وا یثابو یوا و هدام وب سپ رد هنسانعم كما لودع و لیم هفرط رب

 ابلنم اه لجرلا ج لاقب ردهنسانعم قلوا جا هلی كنابو كناط ( مجطلا ) هی[ ءاطلا لصف زو
 و زلا بابلانم احط لجراا ج لاق رد هنسانعم یل وا کس تاج لف كناب و كنلط جج و قج اذا عبارا

 هلینرابع ةقاجلا میاکصسا میل و هرکصندکدلیا رکذ هلبا لاث یهروکذ م هدام فلم هدارون + هتفاج مکصسا ادا

 اونم جا وهف طب مبط دقو ةقاملأ ماکعتسا جطلا هد هام هدعب بونل وا عبقن و شيوشت هچايخ هلکلبا عسر
 چ لاقب رد هنسانعم قمر وا هئیشقووقیچ ا یکی ابق شوب وشاب و یدنل وااضما یغیدل وا ندعباربابهنب هلغنا وب
 لاقب رد هنسانعم كطا ماکت لرهدیا دا ربا مالک بیلاسا و عا ونا نوکان وکه دننز و لعفت (چ طا ) هب رضاذاهسأر
 < شم م هلیحتف كناط ( ةجهابطلا ل رونبد هدعقمو ربد هدنز وهنیکس ( دصمطلا عونت ونفتاذامالکلا ین طت
 اول وا كم د بابک یخ د همه ابط هلک لا ریسفت هلبا ح رشم مل ځد یابک ف ل وم »روند هلا شغلید هح رش هح رش یتعب

 اتا شعشپ ارهم و كزان هدناهرب نکل ردبب رعمیسراف هاب و و ردرممغم هلبا بابک احرص هدنادرفم ضعب هکد تن

 كناط( ج طلا ردنیبم هلا هنغناق نعي هنیکیاخ هدي دالا ةمدقم و ردرمسفم هلا تا شاد رازق نوجا غاب هد هفحتو

 جزاط "یشلاقب ردیلباقتراق هکر دی رعم یس راف هزات (ج زاطلا ) هنسانعم لمن ر ون د هب هڪ رق هلي وکس كن هثلثمیا و

 ؟كقنادرپ ندناز وا وردهنسانعم هیحان هدننز و د وفس( ج وسطلا )ر ون د هزوس هریک اب وتس ردو تسار و"یرطیا
 اند رپ هبح ترد یهرکب هروک هننابب یرشخمز ردي رعم یمراف یوست روند هرادقم یعبر رونل وا ریبعت كند
 ولوا هبحیکیاهروک هفل ؤۇمنکل ردج وسط رد هبحرب هکیمبركقنادرب و ردقنادرب ردهبحتردهکیمدسال ران و

 او ردیسدس كن ه را رب لدرخ و ردکد رک رب هکرد هب را یکیا هبحو ردشلیا ناب هدنیسهدام فلكم هکدشن

 ونص هلک كناط  جونطلا ) ردهدلب رب هدنرانک هلجدرهن هلي كنون و كناط ( عن وسفط ) ردحن رپ رب لدرخ
 ؛دلپا ریبعت ءزج ردیعج كنهسارک هکردهنسانعم سیرارکو فونص یا جونط سانلا لا رد هنسانعم

 رګ هدننزو هک ( هم )ردق وب یدرفم لرو نم ظفآهدرلانعموب ورول وا دغاکر نوا اتداع هکرد هع تا روا ۱
 ي رمموېټ وب و رون د هنککر ا كشوف یراکهیدناکلسهدب صهدننز وروفیط (جوطلار) ردیدآهدلبهدنلجاس
 وهعط هدنادرفم عیج نکل ردشلنا ریسفت هقشپ هدنسهدام یناکلس فل وم * ردبرکدبد یشوق لیچ هدیکرت
 ۱ كنسک ندبا دادقسا و هناغتسا هدننزو مح ( لا ) هيل دما ءاظلا لصف و ردنیبم هلیشوف
 | رک او ثیفتسلا حایص برا ىف حاصاذا لوالا بابلا نم اجظ لجرلا عن لاقب رد هنسانعم كلا دایرف هدکنج یک

 ر ے2لا) یک نیلا لصف زا یدنل وارک د هکدتنهلبا همم داض رار د لجرلا حج هس ر دیا دای رف هدبریغ ثاکنج
 ردنابزام اد هسان هلغل و! لوبحم هللا نیک و ضغب هک روند هص عش لوش ندسان داف را و لذارا هلص كنابو كنبع

 وقام یعیال ماغط ضیفب یا هج وه لاش هلوا مومذم و لوضف زمارب هشیارب الصاو زلتب ینکیدید هنو بودا

 نالوا رپ رفس هکر د هنسانعم 2 رد راج هلنینف و هلی وکس كن هثلثم یا و ىح كنيع < ج ) هیف ريخ الو
 ےک م لاقروند هرادقمرپ ندهحک و ردریسفتفطع یل وق محل وق سانلانمةعاج باو كفلۇم × رونید هب ناسنا
  قوچ كر هجا هج زآ هج زا هکردهنسمانعم كليا ماود هب ورشم برشا ر هديا ینأت و چ رردنو ةعطق یا لیلا نم ۱

 : | جدو هدننز وهعرج دا ) "یشدعباثیش برمشل ادا اذایناثلا بابل نما لج را مع لاقب ردنرابع ندکهگا
 | هدننز و لجرفس 6 ج وثعلا لرد هنسانعم رشک م ج هلی وکسكناث و یف كنيع یار روند هتعاچ نال واهدرفس ۱
 هنسانعم بم وثع هد ران وب هلې (مح وثعلا و هلن ون میهن )روند هود نالوا الاچو تسج بول وا هجا مظع |
 زو مح زا ) عرما اذا لجرلا مچ وثعا لا رد هنسانعم كلبا تعرس هدنن زو باشیشعا ( جاهتعإلا ) ۱

 اذا عبا رلا و ىناثلا بابلا نم اجت واحجم لجرلا مرد هنسانعم یقمرفبح هل زا وآدنلب هلبصتف كنيع ( ج )و ۱
 ۱ يبقا جو و ةيبلثلا ىف توصلاعف ردا رمل اف او لا ےخالضفاإ ثیدحا هنمو حراشلا لاقهنوصعفرو

 یوکرهدنراراوطا ونونفموق وجاعحاملاقفاهرج زاذا هقانلا يع لاقب ردهنسانعمكلنا رازآ ورجز كره د حاعجاعا

 موقلا لقب ردندنانعم ته رواصزونوب و ردهنسنعم قوا تان بونب یراعاض وا و نونفرک | ینعب قفل اوج
 ثراثاف تدنشااذا حل تج لاق رد هنسانعمقمرواص هبا وهیزوت هلک-ادیدشلب وب وکر ا ممن ونف فا ونک ادا

 انعمررکت مک یه لجرلا چ لاقي رد هنسانعمقءهرفیح زارکت رارکتهبازا وآدنلپ هدنن وهلراز ( ةضهح )رابغلا
 ج وااغرف برضاذا ريعبلا ع لا رد هنسانعم قم غاب یشان ن دلیقث لج د وخ اي ند رض هود وردیساضعتقمكنهدام
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 رو یکجامرونبد هنکیکلیف جام و رد هنسانعم سیف كلنا روزو زن هوا یمدآرب هد زو بام (یابضلاژا

 ردهنسانعم كعداروش و "رش و اغوغ هلب رب یرب ردردصمند هلعافم هل رسک كداض (جاصضلا ) ردیدآیتحوب عون |

 جاصض و هراشو هبغاش اذا احاص و هحاضم هجاض لاش ردهبانعموب ردءدننز و هلعافب هکی جد هحاضطم هک هت

 رونلوامع روناح یجترب و شوق هلکنآ هلغلوا كانرهز کروند هرجش لوش اقللسو ردیدآ لوک ام غعص رب
 یلغ كقگ هدننزو لیعفت ( م۳۳ ا)رونید هب هقانندیادایرفب ور وکوب نکرولبفا دنزوروبم (حرج)

 هک با رجش نانلوا رکذو .لاموا بهذاذا اچ لج را جم لاقت ردهنسانعم كليك | بودبالیم هفرط رب لوق |
 واطلا 7 ےس اذا لجرلا جم لاقب رد هنسانعم كلرهز یروناج یحترب دوخاب یرویط ردقح هل وایرماب قرودا رم |

 هتشاذا زود تا م احرض هجرض لاقت ردهنسانعم قمراپ هلی وکس كنا رویصق كداض ( جرمضلا) عبسلا وا |
 اذا*یشلا ج رض لا زود هنسانفم یقه ی هتست رب وه دعا دلا بوئلا ج رص لاقب رد هتسانعمقمردشالو و

 لاق رد هنسانع«قلالو و "قشنا اذا جرضناف هجرض لاقب ردهنسانعقاراب هدنن زو لاعفنا (حارضنالا ) ء1ا ق
 لات ردهنسانعم قلوا قاربا و قععآ یراارآ لرلهنسن هدایز دوخاب یکیاو تعدت | اذا قیرطلا انل تج ضنا ق

 كلناذخا هلتقشمو جر كب لوق ىلع ردهنسانعم كمنا بولیزوسهرزوادیصشوفیجنریو دعابناذا مهيامجمضلا [ "
 (جّرضتلا) قشیف تذخاواديضلا rE SS رضنالاق رولوا هدنس هجر د قمالتج هکر د هنساتعه
 ردهنسانعم قمل راب بوی التچو خا طلتف رطل یا جرضنف بوثلا جرض لاق ردهنسانعم قعشالوب هدننز و لعفت

 جفت اذا رونلا حرضت لاش رونل وا ناتا ایس بوایراب ییچ كحافا و ققشت یا قربلا ج رض لا
 نوناخو "راجا اذا "دنا ج مضت لا ردذوخأم ندنسانعم ج رضا هکردهنسانعم قمرازق كب یغاکی كمداو
 هلبصف كيم ( ةج ورضلا ) تج رتاذا ةأرملا تج مضتلاه ردهنسانعم كلتا راهظا هسان نتن ز بوزک هدءمّشط
 یهنسنرب هدننززو لیعفت ( جرضتلا إل قشلاةعسا و یا ةج ورضمنیعلاق رول وا فض و هزوک نالوا عساوقش

 كم ردترکس هلیدصق اغ و تراغ ی وکو هاخ رااذا اع رضت بیا ج رض لاق ردهنسانعم كمر ویلاص «یعاشا |
 ردهنسانعم كلتوسبهذم و ب ودیا نیسح و نییزت یمالکو ةراغلا فن اهضکر اذالبالا ج رض لاق رد هنسانغم

 بوثلا ج رض لاقت ردهنسانعم قمایو هبیزمرق ییهنسنیمهلوقم زب و هق وزو هنسح اذا مالکلاج رض لاق |
 (جییرضالا) هامدا اذا مدلاب فنالا ج رض لاق رد هنسانعم قاق هد ولآ هلا ناق بو روا هن ورب وة رج اب هغبص اذآ

 شفقوط ندکپا یزمرق یساغراو شراو رول وا شفقوط هلبا پیا یراص هکر وند هچلک هن وکر ب هل رسک كنهزم*
 رونل واقالطا هنالسراهدننز و ثذحم ( ج رضمل الر ونبد هبابوت یزعرقورونیدهنآ رکو ویوصورونید4 ور رج
 جر ضم روند هراسابل هنهكو "قاشلا یا ج راضلا بكر لاقب رد هنسانعم بعاتم و قاشم هلي كيم ( ج راض ]

 هدننزو جرام ( ج راض ) دیدش یا ج رض ودع لاقت روند هک رکس كي هدشزو ریما ( جرضلا ) ردیدرفم |

 هد همت ءاي اب ینو فل وم * فئازیا یج رض مه ردلاش رونده ها فو زهدننز و یرفعج (یجییضلا)ردعضومر ا

 هدننزورهوج (خوضلا) ردشماطنا ضّرعت هنیرعتوهنتبسن نکل ردشلنا ضیرعت هب یرهوج ورکذ خدهدنلیذ یج |
 كجهدبا رطاقت هلن کس كم و یحق لداض ( سلا ) ردتلوا هلی هل*داص نالوا باوص نکلر وتد هشموک] ح

 رطه هب ! کی حساب تیطلاب هعطلاذا لوالابابلانم ییمص م درج ےس لاقب رد هنسانعم كم روسبیط هند هدهجرد |

 یدرفم راقوص یمدآ ی بول وا هحار دب تیاغب هکردیعا كجوب كچوک عون عضوا

 نوبأملا محض لاقب رد هنسانعم قمزق هنلآ ېک ی سور ب ونلتوهش هنس رت هسک ریح ونو ام هلنیتخف (ممضلا) ررریمض
 لاق رد هنسانعم قعشباب ب رکا رو ردناتباصا هناسنا هکردتفآ رب ممض و جاهاذا عبا را بابلا نم اج |

 یتعع ضرالاب ما لاقت ردهنسانعمقعتای هرب دو هلیرسکكنهزمش 6 جاعضالا )لا قصلاذا اب ض رالاب

 نالوا هرزوا لکش لوا تالذکر ونید هنوتاخ مات یماضعا و هینب ولندب یرموب هدننزو رفعج ( عملا )مضا
 ردنبثم هرز وا قل واندنا و ست تافص هد ره ماعقا و ردشنا صیصح هل وم یره وج یو کر ,دح راش × رون دە هود |

 بودنالیم هفرطرب رول واردصم حوض ور واک ج اوضایعج روند هنر جاغروب كنهردهدننزو ج وم ( ج وضلا )|
 (جوضتلا) عسآ ادا یداولا جاض لاق رد هنسانعم قلالو و لام اذا احوض ٤ یثلا حاض لاق هنسانم 8

 لاعفنا ( جایضنالا ) هجا وض اژک اذایدا ولا ج وضت لاق رد هنسانعم قل وا ریثکی راجاغروب كنهردهدننزولعفت
 هلیصف *ل راداض ( ةناحوضلا ) و (ناحوضلا ر عستااذا یداولا جاضنا لاق ردهنسانعم قملالو دوب هدننزو

 یتسورواب ناویح هبک هل رسک كن چک س هد هه داص کر ددنسانعم هناچ وص و ناج وص |



 ب نیما داضلا لصف ]و

 ۱ ا نبش نالوا قعنریصو یتقهدننزو رجا ( عطصالا ) زد هنسانعم مص یلغاص هلیتمف ( عسل اب هبرض اذا
 | رول واردصم ج سپ رداکد ین ملصا هلا دعم یاخوب و هنسانعم عصا روند هرغاص و یک شاط الحم روند

 دنزورهوج (ط وصلا ) ماصت اذا نالف اصتلاش رد هنسانعم قم اب قل غاص هعضاوم هدننز ول عافت (حاصتلا ر
 :ایعلا مان هلنیتمط (علصل ) رونید هثیش نالوا شغی و یفاص و صلاخ اقلطمو رونید هشموک هلباه (ذطوصلا )و
 دهن ن دروق كہا هدنزو هز هلبصف كنهدنشم مالو یعط لداص ( ذحصلا ) روند هردغا صلاخو جک

 8 وا هیفصت هدهطو هدننزو هج و ( ةجلصلا ) ردي رعم هلپ هملیف و هنسانعم هملبف راربد یخد كجو هکروند
 ] هبق یر هدننزورفعج ( ملل ردیلغ كاجررب هدننزو اف ز (اچلص)) رونبد هنس هکیبس شموک صلاح

 راش ردیرعموب و زساه ردح یعج روند هلیدنف هلناصف ( ةمصلا) روند 4 هقان دیدشو زوایو روند

 یاح و دوخاب رددآ عضومرب ( ناجلوص ) دوخاب هدنزو رهوج ( جوص )ل ردیرعم ندهیمور هروک هننایب
 هل كنون و یصق كداص ( جلا ) روند هثیش نالوا دیدش و تضم هدننزو ساع (علعصلا) رد هلم

 هدنسانلا تبون یرازهم ارز و ردنلآ یکیا هدنزرط قبط كچوک رارزود ندحنرپ هکر دیراکدتاریبعت لیز هدیکرت |
 مع الاح رول وا والت هکر وند هزاس یرلکذید كنچ هدیکرت و هدیس راف ااا كلذک رارردنلسس بولاچ هنرب یرب
 و رد هجانص هب هدن زاس داتسا نا نفیزم تون :زوکنب قو جم هروک هل وا ردف راعتم هدن رابد

 چار سانلا "یایا وه چ "یایرداام لوقتهنمو هلتیسانم یزاوآ رار دیا هبانکن دسان هلا

 ۰ ER رد رجانا سوت لوق ىلع یزیشو رون دهراهطاوقو هراقانچ عونصم ندجاغا یراکدید

 اس (هجانسلا) رونزر بونوس یکی لت كنسا ولح ناتکه کروند هنلنریج نالیکچ نکیا رولب ضو هدننزو
 كعد ليز بحاض هجانص هداروب رونل واقالطا ه هک نال وا باتهم ردقهن رخآ ندنل وا هلیدیدشت كنون و یصف
 روك ذم هجو هجانصو ةثيضمىا ةجانص ءارق ةليل لاق رايدليا هییشن هلز یرق شلوا ردب رد راعتسم ندنسانعم
 یرعش تدوج كرعاش مان سبق نب یشعا روند ه هدنزاس داتسا نالچ كنچ دوخاب هزهم نالچ لیز هرزوا
 اراشا یسک امد ءروک نا كره نم رد راشلیاقالطا برعلا ةجانص هلببیس یتععبط تقر و

 لص هنسار هدنز و دوعق ( حونصلا إل ردیظعلادبع نب فسوب ندننثدح ( جانصلا نبا ) ردسقلت ثعاب

 ۱ ای مي رک را لوالا بابلا نم اعونص سانلا نالف ص لاقب ردهنسانعم كلما عاحراو در هنأشنم و

 لاقب ردهنسانعم قملاچ هرب هدننزو لیعفت ( عجلصتلا) اهب هب رضاذا اصعلاب ېچ لاقي رد هنسانعمقهروا هلکنکد و
 ۱ الا فو ردیآ رب دن کباب هبارصمراید هدنتزو هک ( هجن )) هعرص اد اینست هب جنس
 راد (ذجامنصلا) و (جاهنصلا) یدنل وا ناب هدنسهدام روند ید هس هکه تن ردنرعم روند هنشاط یکجا

 ] ةجاهنص و جامنص دبع لاق هلوا یسنج لوق یاهماو هابآ نعپ هلوا قیرع هدقلوق هکر وند هلوق لوش هلل رسک
 "لداص «ناحوصلا# ردرلبعشذم ندندال وا یربشعا ةجاهنص BR هد رغم هجا نص و ةیدوبعل ان قد ع یا ۱

 5 اا و ناسنا نالوا سیب کهن بوی بت یراکیکخوکاهدهق را هنوکس لا وو ی

 هنسانع«سان ناحوص و تاغا امرخ نالوا درس و یروق یربلاد ینعی فعسلا ة رک ةسباب یا ةناجوص ةلحن اقا
 : دل وا رکذ هکر دیفدارعو هدننزو ےھلص ( عهیصلا) سالا "یا یاوه ناحوص "یا لا رونل وا لامتسآ

 ج وص تبب لاقب هنمو نوسلوا ر ودم رکو یصیلرکر وند هثیش نالوا قحنریصو زودهدننز وروفیط (حوهصلا ۱
 "یابصیا جاهصر و لاق روند هلا ويح و ناسنا نال والا موق یرلیوت ویرالبق هلیعص لداص (عیامصلا) سلعیا ۱
 یراکدید جثرهص هلو و جیربص هلی لداص ه کر هدنزوبالع ( جرامصلا )و هدننزو لید (عربصلا)
 e شاوص هلج رک یناسارخ هلیس هینب وه سا (جرهصلا) روند هنسهنزخ وص نالوا هدنیمز ريز
 رب ززو هجانص (ةجایصلا) رد رلعما هرو یکیا هدنفرط لاعش هلرصم "هرهاق هلق (kiir روید

 لداض (میضت ار ی[ نیما داضلا لصف ]و ةئيضم یا ةجایص ةليللاش روند هب هک باتهم هکردیفدارمو |
 . لا هنسانعم قلاچ هرب نامه هلیببس هبرض دوخاب ندقلنغروب نسیدنک یدنک مدآرب رك تاب و یضقا
 هیرسک كنءزمه (جاجضالا) نخ لالکنم ضدالایلع هسسفن قلا اذا لوالا بابلانم اه نالف چ
 عج اذا ویلو اوعاص اذا موق چا نسل ان رکو دحاو رکو ددنسانم كاا دایرفو ور
 2 | دایرف بویمهدبا لیک وربص هلغل وا بولغم هلأ هلداض (ميجضلا) رکذیس جا" اومضف اوبلغو

 hae he جا لاق و اوج طف اوبلط و اوهزج اذا ىناثلا بابلانم اج” موقلا لا جنت لاقت زدیم



 سی رایدلیا لامعتسا هد هنس "یچان اقلطم هدعب یدیا روند هتک یرافدنآ لک الادعب كمزوا للصالاق جاعش
 كفلا و هلنیتف (یسمشل) ردص وصخم هیفن ماقم هروک هننایب لرهنعو رد رصاق ید هنسانعم "یشقلطم كفلۇم

 ند هعاضق مرج ن, (یجعشون) ةعیرسیا یجعش ةقان لاقب رونید هب هقان الاچ و تسج هدننزو یکشب هلبرصق
 رده هنکاسمم و هوتمیاخ هرازف ن, خش ون و ردشللا سر هلناونع يمشون بم هنمه و یرهوج ردنعاجرب ۱
 هلماقها یشیکید هدننزو هجرحد ( ةجرعشلا ) ردشللا سر وید ردتعاجرب ندنایذ هلکلیا طلغ یرهوج كاذک
 لفط و هتطایخ ءاساو زرفلا نیب دعاب اذا بولا جرعش لاق رد هنسانعم كيكيد یبرخ كشوکو كريس بویمکید
 هتناضح نسحا اذا "یصلاةنض انا تج ریش لاقب رد هنسانعم كلبا تیاعر یبا اکو شرورپ لزوک یسهبادهریغص |

 ندهجرع نالوا هنر شانعب هناضح نس ( ریل , هطلخ اذا همالک رش لاق ردهنسانعم كلبا مالک طلخ

 روبنز (جرعش الو هدنزوذفنق (جرعشلا ردشل وا بقلم یدعسلا دلاخنب جرعشم ندیاععا هلکنوب ردل وعف سا 1
 طاح هلا قدص هدننزو خارعت هلبرسک كنيش (جارعشا) روندهسالپو لج وه و شف وط هتفو و ها هدننزو |

 نالوا طقاضو هدوهسب و لطاب هلص كنيش ( جم راعثلا ل قدصلاب طلح یا جارع بذک لا روند هنالب نالوا
 ردصم مجشو هنسانعم لج روند هه ود كکرا هلنیتعف ( شا رددرف جارعش هنسانعم لیطابا روند هرا هنس

 (جنسار وءدنن ز و لاعفنا (جانشنالا ) ضبقتاذا عبا رلا بابلا نمایش ءدلج مچ لاقب هنسانعم قشر و یرد رول وا | ۱

 لیعفت (مجشلا) ضبقت ادا عجل و هدلج شنا لاقب ردهنسانعم قلوا شراب شروب یرد هدرانوب هدننزولعش [
 ناسنا قشروپ یسیرد هدننزو فتک جا هتضبق یا اصلشت هتنش لوقت ردهنسانعم قمردشروب هدننزو |

 نالوا قشرو یسیرد كن رلط وب نعپ هضبقنم یا اسنلا چش سرف لا رول وا فص و هده یرد روند هاویحو

 رول وا هدنتنیه راولش هلغل وا رارب یرصو یرحو هدنراتا یرلطوب هح وا قشرو یراطو ارز ردند هګ دم کت ۱

 ندنیثدح هلسک كنيش جش ردیلع تالجرربهدننزو مظعم ( عجل ) رول وا نیتم بویلوا تسس یرافیا كن
 جی ادهشلا) ردندحمو ردح هب رين وشلا طابر هددادغب "یصنشلا دمع ن لا دبع نب رکب وا و رد دج كناطع ن.دالخ

 :نادهاشو هنادهش رونلوا ریبعت یمن رونکو ردنک هدیکر هکر دیخ بنق رارد ځد جا دهاش هک لیصف كنیش |

 ۱ صر وقبو ه هقس نات وطرب هدنوکترد راردناریبعت هچځغ هنقروو شیشح ورا رسا و كن هتنابن ردیرعمیسراف
 نطب ندح راخ و الک | هنسهلازا و كالها هلرازغح روق هدرخ یرلکدید عرقلا بح نوکتم هدهدعم و عفان هنمرتلع ۱

 رارز ود بح ندنآ ردنابن یرلکدید هریهاش هدیکرت هکر دی رعم یسراف "هتهاش ( حرتهاش ) ردیف اعضوهرزوآ
 كن هم لاذ (ج ذاش ردعفا د یب هنم رم و هقبتع تایج برش نخ وبطمو عفان هب هکح و برج الک ایم و عاری ق

 ( جش ردعفان هنیع ح ورق یلاصت | ردرچ یراکذید یشاطناقهدیکر ت هکردیبرعم هن داش می ذاش وبشا ردف ورعم هلي
 ]لبه داصل | لصف زس ردشلنا ثیدح تیا ورندنرابانجس و واط هکر دیعما ثدح رب هدنن زو لیم هلی رم مک ك نیش |
 | داص (جصلا ) ردي زعم یسراف هچوچ ینعی ردبرعم وب و روند هبوغالق وا هلي و یف لداص ( چ وصلا ]ا
 تابلا نماصص لج را ج۶ لاق رد هنسانعم كمردنلسس ود تاچ هلغمر واهرومد رخ یر ومد هل دد شت كيج وی |

 هت وص ندناروهظ ندرارومد نالیروا هنرب یرب هلنیتع (ےج اات وصف دیدح ىلع ادیدح برضاذا لوألا ق
 "دلازا رونل واریبعت همزرخ هکرونید ههرون قرهلوا جم هلبطالخا (ج وراصلا)) رونل و اریبغت یدرتاج هکر وند |

 ید ساکر اردیا لامتسا یرار اس و رایجاج هکر وند هب یچلآ ج وراص لصا راردنا طلخ هلن رزو چ رک ر دیار عش |
 + یچلآح و راص هلاکت اریسفت هلج و راص ینظفل ساکفل قم و + رد رعم و راس ردشغل وا قالطا هد هب هرونهدا رود روند |

 وص و رار د ځد نیسبج اکا و ردرعشمینوب ید یمهدام ج رصن هکهتن ردشلنا راعشا ینغیدنل وا قالطا «یناسرخ و مآ
 قملیچلآ هکر د هنسانعم كمر وس ی چل آهرب رب هدننز و لیعفت (جمرصثلال رونل وا قالطا هد هن رلکدش ارب ەت كول ك رابط و |
 هکردیب رعم ناکنمرج هلیصف هاداص (ناههرص)) ج وراصلا 4 هالطاذا اضرصت ضوحا جّص لاق ر ونل وارببعت ]

 قعتریصو ر ودم هکر ونبد هب هنسف ناروط بولیکید هلیسهینپ لوعفم مسا ( ۶ل ا) رد ډآ هیحان رپ ندنسیحاوئدعرت
 | تالمدنا بوصنلاوه و ناکللا اذه لا اذهام لاق یک لیمو یسهناوطسا عماج هلوا لتیصمو زود یرب رهو [

 ناوجتاب و رارونللوق راش واچ و رازاب درج هنسانعم نجح روند هلاکو چ هلرحف كمالو لداص « ناطوصلا ]
 اکا هدیکرت ردیرعم یسراف ناکو چ و و رارکچ یرالاد هلکنآ ردجاغا یرکا وا هکرونلوا قالطا هد هنس هکک لا

 الص فلا ملص لا ردهنسانعم كمترا شموک هدننزو مث (مصلا) روک للا وص یعج رونلواریبعت یغاراق ۲
 | اصعلاب هم لاقب ردهنسانعم قمروا و هکلد اذا رک ذلا مص لا ردهنسانعم یتغوا واهیاذا اذا لوالا بابلانم ۱

(۵۳( eg. 

1 

 2م اداصلا لصف زعم



 | نیتفرف یا نيج رش رمالا اذه ین اوا لا وددنانعن هقرفو هلولب هلبوکس كنار و یضق كنبش 6 جرمشلا )

 ج رش ورولکح ورشو هلبرسکك نیش ر واکج ارش یعجیروند هنسیدنف ا وص نالوا یراح هرب زود ندقلشاط هراق و
 4 هنسنرب و هکرمش اذا لوالا بابلا نم اج رشا مال اف هجرش لاقب ردهنشنانعم تکرش قلوا قتروا هسک یکیا
 . |[ یشلا ج رش لاقب ردهنسانعم كمریدکر ب و هجنماذا ءالاب بارشلا ج رش لاش ردهنسانعم قعاق رخآ یش

 . | ییراپلوف كنسهلوقم هسیک و هرب وط و نادماجو بذک اذا لجرلا جرش لاق ردهنسانعم كوس نالپ و هعج اذا

 | دامو لش جرشواهدشو اهجارمشا نيب لخاد اذا ةطب رطنا حرشلاق ردهنسانعم كلا دنن بوروک هن رب یرب
SF ES REREAD ETTو  

 .. دن ۱و۶ یتیم ونبوود,دآ یجاورپ نه یرنشو یقه لا هطفب دنعناذا انها جرش لاق دهنشاضمطلم فا

 3 ید ییراپلوف رار هرب وطو هسیک دوب هریک تملک و ردفا وضو سوا

 1 E لاق ارجهنسانمف سن هام نیس و هجا یا طبل جی لا ددين جارشا ۱
 13 1 زاپ رب كنهنسف لزا یکیا کاپ وکر چ هنسانعمریظن و لثمهدنز و رما 6 ملا ) ةدغابتم ةطايخ |

 و ینعب رددرفو رد رقم ثذحم جارش نیدعس ردندعاهدننزو باتک (جارش هلثم یا هک رم وه

 مان ییارعالا فوع هجارش نیدیز ردنداعسا ندوب هدنزو هاه ( هجارش ) ردشنال وا دراو یریغ ندناو |

 ,ی.رشلا بیبص نب رز رزو ردیدآ عضوم رب هدهنیدم برق هدننزو زوحلا درب ( زوعلا جرش ال ردیضحش كندحم

 لاسو نواق هکر دف رظ رب رونل وا جف ندنرللادامرخ هدننزو هجا و (ةمشل) ردبوسفم هروکذ م عضوم ردندح |
 روند هنسهمرابرب :ثجاغا شل راب هنفلن وزوا عرش و روند هبای نانل وا ذاا ندج رش هح رش و رارشاط تا ونربس |

 .هدهن راسفق شوقر اسوقواطهدرلارو رارزودندشماق هکر وند هنسفقنیج رکو کد ګ رش وز ون ءدناجیرمشهنسهراب نا |

 | بون هصرمث (یحرمشل ال رولیر دشباباک !یکلی كقوا هکروند هنسبق راصریکسلوش شل راص هق واو رونلوا قالطا |
 ۱۱ ۹۰۹۰۰۰ یلعردکعد
 قشمو یعاربط دوخاب لاسموق یلعو راررا وص یرلهود ندنآ بوب وف وص هرکصندقدلباب راب رد هنجحما بوزاق |
 نیفص صن نعپ "شنا اذا *یشلا جرتشنا لاق ردهنسسانعم قمل راب یکیا هدننز و لاعفنا (جارشنالا) ناوزدیا ادارو ۱

 نافل نانول یا نا رش هلللاق روند هکنر یکیا نالوا فلاخ هل رب یرب هلیس هینب هنت و یحهق كنيش (ناعرسشل
 1 ناطخ اهرین یا نا رش ةدربلا هدهل لاش روج مخ لغو پچ یا تالاا فلل هنن را یرب كنب راجافرا شافو

 | لاق هنمو ااش یا اجراش لا و هاش یا هجراش لاش ردهنسانعم كمه زکب هنر یرب هنسن یکیا (ةجراشلا)

 1 رد هنسانعم قلتافبوشب ریکه رخآ "ی ۵ هنسنرب هدنن زو لعفت (جرمشلا) نسلا یف تاب واستم یا Pea تا
 زونیدهناویح نالوا وب r RENE ہدننز و رجا (جرشالا) لخادناذا مصشاب رانا جر

 1 ۱3۳9 وا فورجم رک نیش ( عرطشلا ) یرخ الا نم مظعا هبتیصخ یدح ایا ج رشلا ةن یا ج رشا اد لاق

 ارد رم لوف یلع ردذوخأم ندریطشت دوخاب ندنراطشوب و ردتغل هد هلی هل نیسو ردلکد اج یهق كنبش
 یکیا روبن تابن بول وا یعسا منصلا حوریپ بسا کرد رب كندر وا یغندل وا موسم هدعطاق ناهرب

 عاتخا هصیص ىلغوا لوف ىلع یدنهرهاد ےکح ین و رایدلیا بوس هروب نم بغل هلتبسانموب هلغل وا لقشمیلکش
 كنيش (حرطیشلا) ردن وچما یا هنباب لح درج یرسک كنيش هدنرعم ردوب یصصا و رد هيما هلتهجوب ردشلنا ۱
 ردیکو ک كتابن رپ راربد هلکرس هدیکرت رو نم یوراد ردیرعع یدنه هلّرحو و ردیعما فورع یورادرب هل رسک

 ٠ ق هکروند هقبطو هبیست كچوک لوش هدننزو طبالع ( جرافشلا ) ردعفان هن رلهض راع قیو صرب و هلصافم عجو
 ق قجه وق یسهلوقم هلاون و لقن دارم هکه لک هسلح بولپ زرد ای هدرخ و رانعع شوف هلاول و لقن هن رزوا

 مال با نادان ودر اه تادرف» هکر د جیم + ردي رعم جرایشب و و ردتجهلوا قبطو یست ثچ کا ۱
 رددآ تاب نالوا فراعتم هلا فور هکر دی رعم كناباش هلیصف كنون (عبافاشلا ل ردمسفم ها | ولح یراکدید

 ندننثدح ردیدآ هب رقرب فن اتکا هدننز و عل ( مش ) ردف راعتم هلا كناباشء IE تاب ون

 لوالا بابلا نم ایحش*یشلا عش لاقب رد هنسانعم قم ردش راق هدننز و جد ( مش ال ردندار وایمتلا ی نب فس وب
 بول ےمش لاقب رد هنسانعم تیکید ریس كرس یشکیدو هلتسااذا همش لاق رد هنسانعم كم ردوبا و هطلخاذا
 هکربد ح راش + نیش یا اجاع تقذام لوقت ردهنسانعم هنس هدننزو باه ( جاما )ةدعاش ةطايخ هان الا |



 ردشلنا قش ینا رش هلج زم هک ای وکر ونل وا لامعتسا هنسانعم قمتاق وص ها رش و اهعطق اذا ةزافلا جج” لاق ردشمک ||

e 4۱۵ رب 

 هب هسک نادنه و صف و غیلب و هلوا رایوس بویهروطیناسل اعطق هدنصوصخ لطاب و قحره هکرونید هب هتک
 مدنی ز یا تل (عییهاسالا ) عقصمیا مهم وهلاقت و لطاب و "قح لکیف قطن ناک اذا مس لج ر لاقب روند

 هدنتلابا رش هدب رعلا ةرزجهدننز و فتك (مجس هفت اب ورضیا جاسا یشع لاقب رونید هش وروب هفلتخم اونا

 كنهنسنره اقلطمو روند هراوبد نالوا رادام اراد یکی راوبد هاب هدننز و باتک «جاینسلا ) رسد هدلبرب

 | ندیلاچ یلنکیت دوخاب ندشاط هتفارطا هجتاب و غاب و قلامرخ روند هثیش نانلق هطاحا هلیسس ودنک ی سهروچ
 هنس هبت كراوید ثلذکر دف راعتم هدراود نالیکچ ندیلاچ هرلناتسو و غاب حایس هدراراید مزب یکر اود نالیکج

 هدنن ز و لیعفت ( چیسلا ) رارکچ ود نوسم روب ب وزک یسهلوقم كن وکر اردیا قالطا هد هراوبد یلاچ نالیکچ
 ردناتسب طئاح هدا روپ جایسلاب هرّوس ادا اجبت الا مس لاق ردهنسانعم كمکچجایس راداما راد هغاب و ناتو

 .(ناصس ردشف وا تزاشا هنفیدل وا یثاب و یوا و هلغل وا موس هلیناونع مرکلا و للا ىلع ج وس هدساسانکل |
 ردهبمسکددوخاب یف كنيس جن لماک نب هبنم نب بهو و رد هسک ر ندمشج وب هکر د سکو دفنا هل رسک ك نیس
 ی ة عملا نيشلا لصف وه رلیدبا خویشلا جش هدنسهکل وا نم هدیسیکیا ردب ردارب كمامه رد هلنیتصف دوش
 | ثلاثلا بابلا نم اح أش مالا هجأش لاق رد هنسانع» كلعا كانغو نوزحم هل وكس كتءهزمه و یضق كنيش (جشلا)

 باوبا روند هراوبق اقلطم لوق یلع یک یسویق یارس رونید ه وپق كسکو ب یمانب هلنیتص# < جسا) هنزحا اذا |
 كمر وج ورک ی وبق قچآ رد هنسانعم كلا در ورک هل سنک كنهزمه (حابشالا) هژب اه رد هش ید رفع هتسانعم

 | بابلا نماجش هسأر جم لاق رد هنسانعم قمراب شاب هدننز و رج ( جا ) هناکم ىلا عید راذا*یشلا هج شا لاقب یک

 هتفش اذا رصلا ةنيفلا تصش لا رونل وا لامعتسا هن ساتعم قم راب یزکد نکر دیک یکو ہک اذا یاثلاو لوالا
 هت وا بوراب هک اب وکر ونل وا لامعتسا هنسانعم قل آ لوب هلبا هفاسم عطق و ردطلغ یراهه هقش هلبا ریک ذت هدا روب

 یم هیج هلیصف كنيش و كن هزم (ع جمال روند هنغب رای شاب هلی ك نيش( ة ج1 ) ءال اب هج نما فا بارمشلا جش لاق
 ةمدقم ردص وصخ هشلراب یسهمجو و فصل رثا هنيبج ىف ا نیب یا جنا لجر لاقب رونید ه یشک شاراب
 | كجا نکل بودا توکس ندنآ هچ رک فلم + ردحّصم یغیدل وا غ وصم د نذعبار باب هداموب هدیدالا
 هد هجاب د حرش هک ه تن ردنراشا هنایل وا غوصم یژکا ناونعو نکل ردشلیا عدلت هلن ونع فلا نبب هدن ریسفت

 | هنسانعم قلراب یشاب كمدرب میم سپ ردقل وا فّرصتم ندعبا ر باب یساضتقم ید كنس هلک جا ویدناواراعشا ۱

 ممد عق و لاق رد هنسانعم قمرا یی رلشاب كنب رب یرب ردردصم ند هلعاقم هل مک كنیش ( حاجشا رول وا |

 ( ج۱ یکی عقع رونید هشوق یراکدید نغصقص هدننزو یزجج ( یججت  اضعب مهضعب جش یا جاعش
 (یینال» هيلع معصاذا مالایلع مش لام ردهنشانعم معصت كلا مع هلا هقداص تم نع هشیارب هدننز و لیعفت

 كملا و یصف كيج و كنيش (ى وصل الر دعما كتعاجرب "شا و ردناصا (یرصعلا جش ال ردن داعسا هلنرتصف

 (جاهشا و هدننز وقیعن با هلم#یاح € ج ار دیا قشیاوه هک اب وکر وند ه یبشک, نال وانوز وا تیاغب هل رمصق
 اج بارغلا و لغبلا جش لاقب ردهنسانعم توا ةعرفو قەرک آ رطاق هلن اصف ( ناجا لاو هلی كنيش
 ظیلغ و قوغو یزاوآ هلغغل ولشاب یعسق هخرف می و ات وص اذا یاثلا و ثلاثلا باسبلا نم اناج و اینا و

 هلا درفم هدرانوب و راردنا ریبعت لاهض تاب هرلتآ کهن ردفالطالا ىلع ردلکد فورصم هن رایشید یناونع تاب
 ردندیماسا حاصثو روند هنکشا ناب هدننزو نانک حاحا و هدننزو تم ( حلا ) ردعوعسریغ ریبعت
 قفل وابلط كم وا نددخرف ( حاصشتسالا  ردنطب یکیا هدنسهلسبق دزا ( جاش ون ال ردندحم جاصلا ن ةلط
 رظتنم هنسه وا كن هغرف لوا ندنرشابم هصوصحخ رب یتیم هن راکدلیا لاق هل وص كن هغرق رب ىع رد هن انعم

 لاوچ و هغوف هلثیتعق ( ج رشا ل نیشف نییصشلسب یا ل وعلل ءانبلاب تایم ناب رفلا لا هنم و رول وا
 یعج رددرفهو هروک ناب كحراش + ردیعج كە ورع هکد نشانعم یرع زوند هن راپل وق كنسهلوقم ج رو

 ةمسعلا حرشدقع ساسالا یناذک ورول وا یتبم هن رابتعا سنج یعر هلی رابعیرعلا حرمشلا كفل ومسپ *رواکج ا رشا
 هر رون دهنسلضوا ناعص وهنسانعمیدا ولا عام روند هر یکدنلتعس و تولیخآ كن هرد حرشو اھا یا

 جرش و رول وا ادب ندنعاقجا كن هاه بک ا وک د رخ هکر دقلضاب نال وا نابامآ هدنلکش لوب ءدکلف هنسانعم ءایسلا

 رد هنسانعم قا وا هل وب ندنرخآ یسیرب كن را هاخ ك را وط و روند هغیراب نالوا هدناب شا رایو روند هنج رف كتر وع |

 هیچ عملا نیش لصف رو



  هتشب بیرفاکا جدام هاو ۳۳ د جد جد ها هلعابشا زر زدعض ومر هدننب نارح با نام هر كني ۳ - (مهاس)

 هل وا های هکملوا شل زاریفتم یمعط هنو ولت كن هکر وند هدونلوش هدننزو طبالع ( (یشاعسا) ردعضومرپ

 ۳ قلا سفت هلبا رناخ نل یسش اع فلؤم نکل مط ذخآ الو ول س را یا عا مهاعم نیل لاقب هلوا ر واکه ما

 لو و كنيس (عينلا هنسانعبذکر وند نالي هلنسک كنيس (جاهعسلا) رول وا درغو دام ندننل هدارو سبد

 ۱ اوص هب هنسنرباسو هراوید ندغارچ و ندم وم هدنن زو باتک (جانسلا) ردهویمفورعم هکر دبع ا نانع هلی
 جاسلا ناخد را ماوه و جاتسا نم حارتسال دال لاق روند هد ود هدیسراف رونل واریبعت سیا هکر وند هن رئا نونون

 ق یهنسنر لینوکس كنونو یصث كنیم (عنساا) رذل وقنم ندهدیسنبا انعمون یک چارس زونید هغارچ و طباط ین

 ل والا بابلانم اج ذم لاقت ردهنسانعم كلتا هدولآ کا هلفم ردشال وای قماوص هکنر رخآ نال وا رباغم هننول
 ۱ رد هبصقرب هدنتلابا ورم همك ك نیس ( سا روند هغا رچ دوب هدنزوریما (عفسلا هنولریغ نولب طل اذا

 [ ردنداروانویهسا رع نب دمع و + رکب یبا نیدج ظفاح و + دمع نب نیس ا لعوما ظفاح و + دیعسنب نایلسندنیئدحم |
 [ ردهبصذر هدنسهکل وا ناسارخ هدننز و نارع (ناصس») رد هب رق رب هدنساضق نایماپ هدناربا لی كنيس( )|

 | هچ رک ر ونلوا عضو نوجا كل یتانو زوم رادقم هنس هفکو زارت هکر ون د هنشاط یکچ هلبصف كنيس (نا ریل اس
 ۱ نالوا ها یر رار دوس یخ د هدیسرافاک ا هکه لوا مولعم + ردفا ندنآ یتخل نس ن ل روند جد هج

 ۱۹9920۵ نانلوا عضو هنس هفک ك نوزازت ارز وا روک ذم هجو سپ ردپ رعم هکنس دوخاب ردذ وخ ام ندنشهلک ندصس

 9 رونل واقالطا هنشاط كند نالوا هدشاق قروزا ةع و رونل واقالطا هنعوجحم كنسهلوقم نامطب و

 ۱ هلیعط كنيس (دعسلا) ردستل قرلا رع نن صفح ندنندحم هل رسک كنيس (هس) ردرعسا لرهنرپ هدن راد رضع

 یلقویچ هدننزو مع (جسلا) یکر جو هرجر ولکې نس یعج هنسانعم هطق رروند هغل هجالا بکس ندهراق وقآ

 مت هاکنآ هکر د رج رب هلیصف كنم لاذ و یعض كنيس (جذابنلا) طط یا عیتسم درب لاقب روند هشاق یللقو

 هنوز هفت دیک رد عمر "هداینس جدایننوبشا زولیر والج هراشید و رونلخرچ هزسواورولیچا ی هات

 رحم را جاس هروک هنناب كحابصم ردبدآرصرب هدننزو جاع (جاسلا) رد هدنراهرب زج نيج تدعم هکر د راکدید

 هروک هنلقن یرشخزو ردناجاس یمججو هجا یدرفم رول وا تول ندن آ هرخآ دالب ردناتسدنهیبنم هکر دهظع

 1 ۳ هیبش هسونآراضعب و یک نارینو ران ردناصسیمج رول وا بولح ندناتسدنه ا دات

 رونا وا بلجنددنه اف مد زص یسوتا حابصم هن و رایدند ردلکد هدنسهجرد سونآیغلهایسنکل ردجاغا

 قرف مات یحاص هفح ند هبط بادر فم وم ردشللا لم ویدمدننزو رفعج رونید مسأس هدیه ر رد رعم و و
 بودا

 ح | یغارب و نلن والحو یراص و هیبش همز وای رم ر در جش رب هییش هنجاغا بانع رد رعمندینانود سنابآ سوننآ هکر دشم د

 [ رول وازود وقفو هايس عون یشبح و رول وا رایک زج ضای هدنعون یدنهرول وا هزاتمدره و هاشم هنغاربپ رب ونص

 | شوخیمهحار قرولاریثک و  یتف ولئام ههایس و یزمرق هیبش هنجاغا رانج رول وا هدناتسدنه جاسو ردربتعمو و
 | لیطتس و ردق لف وف یر رونل وان ظ جاغا نال وا روهشموبد یحاخا جاز هد رايد وب رار د هن وک اس دنهلها ردحاغارپ ۱

 | ردرجشرپ هقشب ندس ونا ی ب هصالخ ردنیبمود راربد یحدرآ دنه رضعب و یرانچدنه هدنادرف شمب و رول وا

 0 | هلکلث وروب لاش هدرازب الاح هکرونید هبادر نالی هزوماو هشاب ناسلیط و روند هناسلیط هابسلوق یلعلشپ امر

 ۱ | هن راکت رو هب راز وما هل راشاب و أدر ه و یراکدن رو ردق هن رالب ندن راز وما راب ع رونل وا قالطا ید اکا ناسلیط ۱
 | هتسهآ هتسهآ لنت ا ( ناجوسلا ال و هلبعخ كنیم 6 جاوسلا )و هدنز و جوم 6 جوسلا) رربد ناس اط
 | .هطا واق ایا هتوایرب ناجوس واد ور راساذ|اناجوس و اجاوسو احوس ج وسي لج را جاسلاق رد هنسانعم كع رو |

 ] رد مخو ییا هدنز وابا رغ (عیاوسالو هدننز وروح (ج وس )ءاچ و بهذاذااناجوس جاس لاقب ردهتسانعقلاح |
 ۱ | یدیای هم زاف ل رومشم سرف مان هوذب هکر دب ردارب ك رکبن ةانم دبع ون ندنس هل بق هبض هدننز و بارغ (جاوس وا 2

 (rege ار ودم ذا یا ج وسم ءاسک لاقت : روند هچک نانل وا مچ یمرکد هدننزو نم سالا

 ۱ | لاقب رد هنسسانعم كمما هلتدش لی و دقصم اذا ثلاثلا بالا نم اس بیطلا ع#س لاقب ردهنسانعم كمزا بیط

 ۱ | شرالا خ.را تعهس لاق ردهنسانعم قع وص بورص یتیزو لرب هلکع*ا دیدش لب هی اذا ربا دات |

 | هدننزو لتیص (یهیسا)اهوراس اذا مهتلیل موقلا مه لاقب ردللمعتضم هنسانعم كفك هلو هک نوت وابنرنذق اذا

 ْ | رونید هلبنسا د دش هدننزو روهج (جوهسلا) و هدننزو روبص (جوهسلار) و هدنزو جورط (جومسلا) و

 1  لوضف لوش ەدننز ورې »پس ار یا ےہ س ناکم لاش r ن ال وا یغارط والی هدن از و جرم (یهسلار)

aمک (  



3 

 ai ی ی یا هر سا یا

 هدننزو عض ( یسلا ) حث اذا سماملا بابلا نم ةجام “ى لا ےس لاق ردهنسانعم قمل وا حبة و نیکرچ اڪ ۱ 2

 | نالوا رادنیک هلبعط كنيس (ج وححسلا) روند هکشایشیدو هغارصق نالوانوز وا یرالب یدو ہرا

 سی 4۱۳ 5

 یک صم هنسانعم ءاطع روید هیرک رو ع واهم رانا او رو ها لیصنلا لس لاق رد نان
 هلبعص كنهددشم مالو كنبس (ناحطسلال روند هزاغو هدننزو نایلص هاب رسک كنهددشم مال و كنيس (ناحسلا) |

 هدننززولعفت ( ملل ردا غوا هلاهسا یم ود نایلت وا هکر دت وا رب هدننز وربق هلیعط كنيس ( مسل ) و هدننز و ناحق |
 | لاقي رلیایزبلینیزانوب هک یوک هکردهنبنانعم كمحما هزز وا هخلابمو طارفا یورمشم هدننز و لاعتفا (جالتمالا) و"
 ماعطلالاق رد هنسانعم قم وب ها اهتشاین هنسنرپ سن و هام هب ] الم هلاک هب رشف جا اذا همطتساو بارشا میس
 )سس ردس یدرفم ارهاظ رونبدهنبراجاغ رانچ نوزوا كی هلبتق كنيس ( عجل السلا ) هعبتب یا همطسفیف بیل

 هدنرادانف بال ود و هدراوبق رد رلکدت | ریبعت یب هدنکر ت هکر دهنسانعم هجاس هدنن زو هلو (نجلسلا ) یکیلالسو

 رد راک دید اک ه دیکر ت هکر دیعم| كمک هدننز و فس هلن وکس كيج و هددشم مال و یرسک كنيس( نسل ) رول وا
 و رول وا "یشرب لوک ام هدنرلجما هکر دهب رګ فادصا ع ونرب هدننزو درص ( ےل سلا  ردفو,

 كب هدننز و لعذق ( سا و هدننزو لجرفس ( یل سلاو هدننزورپما ( جلسلا) رد هيل یدرفم رد کد ۱
 یا لس و یتس و جاس ماعط لاق روند هماعط نالوا رولیدوب نیزسکفچ نامه هلغل وا غاسلا لهسو شوخ

 هاو نوزوا هدننزز ورفعج (یحلسلا ردیدآهدلبرپ هدننزو سو رف (حوعلس) رسعالب عب علبتبیا مسی بی

 بس( روند نش نوزوا دور دو( واک جالسیچج روند هترت قوا نالوا

 ۱ ماح رولکج ام” یرلعج رون د هثیش نالوا رظنمدب و نیکر چ هدننز و ریما (یسا)و هدنزو نشخ (عسلا) و
 | هذنزو لیعفت (عیمسلا رونبد هد وس نال وا مطلا تیبخ و هز ولتموسد كب ج و هدنزو مص حس و یک مارکاو

 ۱ ارت وا ناتسراخط هلندترمسک ( ناصنمس) مس هلعح اذا مست رییمس لاق رد هنسانعم قلق نیک ر ج یەت

 تکو روند هکشا یشیدو هغارصق نالوا نوز وا یلب هدننز و رفعج هلا هلم یاح ( مس ا) رددآ هدلبرپ
 |( حاصل زونید هاب نوز وا يحسوردصاخهنراشید لو هام ورونبد هغارصق نالوا ملا لغو حشا

 نسل وا هس ول واه زون د ةغلت وز وا اقل طنز هی رح دیس ) هتسانمم بت لب وق روو

 یعی كلتا جا رسا یا رخ و هب زج هده رک وا هلباه (ةج رع الو هدن زو جنس €( ج ر رع لوط یا دم هب لاق

 | نانلوا جارخ وه زج تیابج لوفیلع روند هلم اتمام ارخ ورم عوج هلت رشابم هعفد چ وا اب هللا طسف چ وا

 رد هنسانهمراعتو باسح رهو چو هلم هکر دی رغم رم هس از هاظرد رعمندبسراف یس هلک جرم هکر د ج زمر ديما كن وک

 | هکر دنیبم هلعون وا تار ثالث هدل وصا ضعب و رایدلیا لامعتسا هدروب نمیانعم بودا بی رعت و ذخا راب ص

 راهدیامسق چ وا هدینآ هکر کمزل وا یثقم هدنسهلوقم ضرا جارخ ردص وصخ ه هبزجوب نکل ردانداوطسوا و العا

 ی هالاب بول وا هقبط ج وااتداع هک ایوک ردرمسغم هلیغان وق راده زج یتعب هلبا تیزک ی ارس ج رم هدناسهما ضعبو

 | لوقت رد هنسانعمكمرب و هدننزو هجرحد (ذج ر عسا هلی رامتعا قل وا سبح ی فسا و مادخ یطس وا و یل راد هل زج

 (یمسا) ردص وصخ هکمرب و جارخب هلغل وا فرصتم نذ دم وق زم دامه زر وکه نابت كراش« ا

 روند هنا ويح و ناسنا كاج و فیفخ هدننز و سلع (علمسلا» روند هدوسنال وا هزم وخ ولتموسد هدننزو رفعج

 نالوا ر ودم بولوا نوزواو روند هتوا كلزانو فیطلو ردندنساع م راوظ هکر وند هتوا عونرر و روند هدوسهزعن وخو
 ملمسلا اناتس لوقت رونید هدوس نالوا مط شوخ یخدوب ءب رو ابا جاا ) رک دخ اک یبک لمس هثیش

 هج رحد ( حل مسلا ) رریسا كن هیلقصر رب ندن راهیلقصب اراصن هدننز و رافس ( جالمسلا )وللا | نیلا یا اما و

 |( جمسلا  الهساعرج هتعرجیا قیلحیف هتم مس لوقت رد هنسانعم كما هلتلوهس هجزآ هجزا یب ورشم هدنز و
 ۱ هر ودمیا هحل مسو رک لا مس لج ر لاق یک لمس روند هثیشنالوار ودم بول وا نوز وا ید وب هدنز و جرحد»
 ی همالکیهمس لاقب رد هنسانعم قماق نالت هزوس هدننز و هجرحد ( ةجهمسلا ) هی وط
  تعرسوهلس را اذا "یشلا 4 همس لاق ردهنسانعمكءردن وک و اهجور اذا م ها ردلا ےس لاق رد هنسانعم قلق چ ار

 ادیدشهلتف اذا لبط | میهمس a رد هنسانعم كکوب مکحیپ :ا و عرسا اذا لجرلا مس لاقب رد هنسانعم كل
 | ردلقح ءدقل وا یدو هد و فللا یف ددش اذا لجرلا جک“ لاقب رد هنسنانعم كلبا نبع هتدش و هغلابم وا

 روند هدوس هزعشوخ ولت وسد لوق یلع شل اقوص هدنز و لیبحنز ( ميس و ا زور و
 رود نالوا ءاضعالالدعم هدننز و جب یو وا iê ولح مسد وا ءاماب طلخ ین می تر م نالا لاش



 | هراس رد نطق ثفپ اروطق یسهدلاو رد لیلا ة :ولص ہیلع ون یلع لیلا ےھار ا جرم ردندلاخر ءاعما

 | يرو رد ردح ج رسن نانسن دمو جرسنب حاص و جرس نب فسو و رایدلیا ج وزن زاب
 ا ندرت ماد هدننزو بترت هلی كيح و یعص كنيس ( مج رسلا) ردیدآ عضو رب ر

 تشرس هلی كنيس ( ةجوجرسلا)و هلبرمک كنيس ( ةهجرمسلا ) روند 4 یثک رغ و قجا هلبمط كنيم
 و دن زو درج (هچرس) تب و هاش نما هتجوج رسو هنج رزم مرکلا لا دهم تم

 ۱ 1 :(جورس) ردیدآ نصح ر هدننب هدلب مانمسیند هلا نیبیصت ورد هبرقرب هدنساضف بلح و ردعضومرپ هدنب رق هعلق مان ۱

 "ِ لاق رد هنسانعم كلتا لاما و كرت هنسنرب هدننزو هج رحد (ةجدرسلالردهدلبرپ هدن رو نارح هدننزو روبص

 | ءاسفیسف و یکءاسفیسف ردیعسا هعونصم ع ونرب ندنعا ولا تعنص هدننز و دنعم (جرملا )ل هلمهااذآ جد رس هچد رس

 ۱ شع هک ردایوب یزمرق یراکذید نکو لس هدي رت رار دا قالطا ید نوملیساضعب هکر دیدآف ورعم یا ود رب مرسو

 ۱ نانلواریبعتلیزوهدننزو چرب رار د چ ساک |هدیسراف هکر د جرم » ردعفان هناحارجر ولوا لوم ن دنوشروق ونديالق

 پیاو عنتماو یا ادا هنع مه رس لاقب ردهنسانعم كلبا عانتماوءابا هدننزو هجرحد ( ةع سلا ) رارند هده قلا

 مک تیاغب هدنز زو جرحدم (عه رسم الا ددش هلتفاذا لبطا هرس لاق رد هنسانعم كکو ب مکح ین هنسف ىس لوق وقم

 یدن كمدآ رب هدننزو هقطرق هلی كنيس ( ةجتغسلا) |دیدش التف لوتفبیا عه رسم لبح لاقب روند هبا شک و |

 ا ام دو راد همدا لوا هسکرب هلبل وق كلتا اطعا و ادا هنسلدنک هدهر ون نه ؛هدلب هلغل وا یلام هدنسهدلب

 3 ر کے جلو در زجالطص | مرر لب ردقب رط نما یضرخ ندنوب روند هکعرب و
 _ [ دوخاب رجات رب هده راس تاهما ردشلنا فی رعترمصاق هلبا هحاسم فل وم هکیدلاق * ردیب رع یمراف ةتفسو و رده وب |

 | قیدص و كرش دوخابیلام هدهروب حد ین نجف تربع دوخ اپ نبق یخ میک نمی ارضا *ءدلب

 ۱ ۱ هج ووو هدرو زلهدعبنوس و هاضب نوس) وا هده روند هنر دوهبارخا اید تفاوت |

 ۰ > ورش هدننبهدنورو هدنبآ الاحردح ورشم یعاکحا هچ هد هبهقف بتکر یدلیا لامعتسا هدلام نلیرب و هرزوا

 ۱ لا الف سلب رد هنسانعم كلا دعا و يهل ا ردفرصتم ندهرو نم هدام هدننز و هحرحد ( غسل

 ِ كب (منسلا) قیر نما دیتسف هی هبفوبف یطعل ادلب یف لام خ اللو دحال الام یطعبنا یه و هتل

 1 ل رک ك تهز (جادیفسالا) امبوبه ةشیا جرلا هذه جنس دشاام لاقب روند هکعسا ك لی هلبن وکس كناف و ىع

 5 كت وشروق و یالق شعب هکر د هنسن یرلکدید قلغآ هدرابد ضعب و ج وتسا هلف رڪ ر ردبب رعم یسرراف بادیپسا

 1 رو یوراد و رول وا لصاح نکو لس هسنل وا هغلابم هدنقارح | كنال وا لوم ندنوشروقرول وا لصاح ندندامر
 شعتبای بوریک هام لوضع مس هلا هدام ین ردءالج و قّقرم یهدام هلیس هلدتعم ترارح ینعب فطام

 1 تسج هدننزوسلع هلون (عخفسلا رون د هثیش نوزوا هدننز و سلع (مغسلا) ر د لی زم یرلتبوطر شع روف و

 | نانتسالاریثک ر اطهرابع هداروب ردیکبوباق كب یک كلکک هکر دیع"ا شوق رب و رون د هنشوق هودكکرانال وا كباچ و

 | قوچیراشبد هلفل وا موف مهلت رابع نانسالاریثکهدنا وی |ةایح و یدنل وا هچرت هم روب هلغل وا موسم هلن ونع
 [] ر واوا ریبعتكمر وهدند د یغن رط هک كم رب و ت ءاسرد ساب كئیش رب هدننز و هج رح د ( ةن سل ار ولوا كم د شوق رب
 | حورق نفعتم هکر دبق ورع كرش عونرب هلی كنافو یرسک كن هزه (عیفس ال ) هدقن لماذا فس هل نفس لاقب

 | راضعب ردشغل وا فالتخا هدنتقیقح ردف ورعم هکر د رسفم هلبا رکن وس هدنادرفم عیج سا وبشار دعفان هناحارح و

 هرز بدید ردت ان هدایردردنابن ر ییک و ردیکو یک ایرد رضعب و ران آهلحاس ای رد جا وما هدقدل وا اله ردناویحر هدرکد
 ۳ «جابکسلا ) رددیقم هلبرسک ك ناف و كن زه هدلوصا رنک او ردهاطم هنفیصوت كفل وم قیصوت هدهببط تادرفع و

 دکر راردبا بدتر هلهج و كلا ج هلا هکر سی تا ردکع د شآ ول هکرس هکر ديب رعم یس راف یابیکس نو

 د راک ردیدآ فورعم یاودرب هلب رسک كنيس ( یکسال ردبرلکد ید شآی شک

 : لاقب رد هنسانعم قم وب هنا (ناحسلا )و هلبن وکس كمال ویصق كنيس( ېس ) ردند هب ودا هکر دفعص نانل _ت
 1 عاساو لطم هق.دنل وا بلط بودا ند هسکرب ؛ هکر د حراش + اهعلباذا عبارلا بابلا نم اناج و اس تلامس

 e هلکلیا ا ا 7۱ ۳66 یر تام نام لک الا لب کلا ۱
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 لعفت ( ها رد هنسانعم قعوص كباب قب وص قوچ ردنو جا ریثکت هدننز و لیعفت (یصسا) سان هدلج |(

 یمن نالوا رد نی بوی دآ هدمالکرعجاحم و روند هنآ یس لوټ رو رمکی رقدن وپ جا دلزرکلود | 3

E r ۹ 

 رن اسلا یدهم ن دجا ن دمع روصنم وا ندنیثدح ردیذآ هلسق رب نددارکا هدننزو دنرع ( جس بدنیا 3

 رس ا ا ای ق

۱۳۳ PONTE و  D NE 

 e 4۱۱ Fe و

 | یداهشتسا كن هو هلکلباریسفت هرات رابعسعشا و ریل عولط نی ىذلارونلاكەروئ وا ,is هيف لالو
 رر قرد تا وکس كنه یا و یصق كنیس ( ما ردت لو لو فاض فذخ 1

 یه ههجو هه "یش 2 هاصا لاه و هرمشفاذا ثلاثلا بابلان م اےک ڪک لاق ردهتسانعم قعوص بوریص |

 مس لاق همان قفار تچ د2ا ییا اکا ې وید وص ب وریص یتسی رد كنیزوبهلففق وط هنسن کا ا

 كمتر کس عون رب صوص هب هاد و عرسبیا ی نج لاعب زد ناتو زور هحرساذا هسأر ةورف |
 دیدشلا نود یرج اذا سرفلا مش" لاقب ردقجهل وا یسةرکم كن هکرول وا نود ندکمترکس كب هکر دهنسانسم | ِ

 ج لا رول وا عواطم رد هنسانعم قع وص بوریص قوبق و یرد هکندنس هلک مت هدننزو لاعفنا (جاصسنالا) ۱

 یسرد كنشەد ۆك غالم رطاب نولي رضی هدنز و مظعم مس طق, رو خم لاق ردعواطمندنآهدننزو 3

 -* راچ لا راردا فص و هرانآ هلغمرصا بوق ییربیرب یعقراج یژکا روند هناویح و ناسنا شازو ق
 یتغاړپط هلقمالمرط بوروسهرب ینیراتابط اند کروند هود لوش هدننزو دانش (جاضتلا) حکم ضطع-یا ۱

 ناسنلوا رکذ هلی رسک كرا (جاصتما) و ( ےس اا ہفخع ضرالا ےک ناکاذا جاس رعب لاق هلوا زریص مآ
 |نجسو ددشلا نود یرح یا حاضتسم و صبا روند اب نالوا زدرکس هایت رکس یراکدید ےک

 | جاصسم ما رما لاق ردقدصم دهاش هننذک ك مالک ی تیک كنيم ردنا عارسا یتیم هد را یرب یر هکر وند هتروع |

 | جا هدنزو روبص (جوصسلا ردعضومرپ هدننزز و نوهس (ج وح“ اهعرمهت یا ناعالا هد فولح یا |
 | لو هن هکر وند هض را یلاخلوش هلیفیفخت كن همت *یاخ و ىح كنيم (ج واهلا )ر ون د ه یراق یصیم دو یک[

 رددرفهدننروص عج وب وردقجهلوانابای نانلوا ریبعتلوچ هکه لوا یی وص كج هما هن و یراناشن و مالعا قج هلو
 و یو ور نر A هدر ی وکس ادو یمن ی

 بوئاق هززوازوبهدنزو لاعفنا (جادسنالا )لخت ا نالف جدست ددا ادینالیادصق |

 و شقن یب هکر دی رعم هداس هلبا هغه لاذ (حذاسل ال ههج ویل " بکنااذا لجر لا جدسنا لا ردهنسانعم كعشود |

 هنسانعم قلخ نسح و تلوهس ینظفل هجادس هل زا ید اس هب ع ظافلا ندنو هکر رد حراش + روند هثیش ۱

 لامهایلاذ ندلامعتسا ترک و هلسهسبالم قلوا لدهداس ندهبدر شوفت مدا دا نال وا قلمانسحراردا لامعتسا 8

 :ارچ و موم قمعاک او لیدنقروند هغا رچرانب یلبتف هکردف ورعم هدننز و باتک (جاسسلا) ردند هلسق لوا یرارد و 1
 جا رس هکرونل وا قالطا هشن وکو حابصلایا جارسلا اعطا لاقب هلنیتعض ردجرس یعج هر وکه نایب كحراش ٭ یک
 ردندسان مالعا جا رس وردعوض وم هنسانعمءایضهدام و هر وکه نایب كحراش * سعنلا یا جا سل اعلط لاق رد رابت ق

 لوالا بابلا نم اج رس اهرعش ةأرملا تج رس لا رد هنسانعم كمروا جاص هلی وكس كنار و ی تنیس( ملا

 جرم و بذک اذا لجرلا جرس لاق رول وا مهفنم قلوا زاحم انعم وب ندساسا ردهنسانعم كوس نالپو ترفضاذا ق

 د وخاب یتیم هنغی دل راى رشت ی کا ندنربسفتبودیارک ذ نظل مس فل وم + دنسانعبسا ن زز وتد ةت رک | تآ

 كمروا حاص یدو هدننز و لیعفت (مرسنلا) هلحر یا هجرس سرفلا ىلع دش لاقب ردشل وا طقاس ندرت

 هکرونل وا لامعتسا هنسانعم كللا كج وکو توخ ی هنسنرب و ترفضاذا اهرعش ةأرلا تجر لاق ردهتسانعم

 یسهرهچ كمدآرب هلنیتعف ( جرسلا) هنسحو هجم اذا اع سست هرس لاقت ردن رابع ندکلنا زادبات یک جا زاس

 رد هنسانعم كل طوس بذکو ههج و نسحاذا عبار لا بابلا ن ماج رس لج رلا جرس لاق رد هنسانعم قلو ارا دات و لز

 ةبادلا یا اصح رسا لوقت ردهنیباتقم كلرکا ی هباد هلی رسک كنهزمه  جارسسالا ) بذک اذا لجرلا ج رس لاق

 رونل وا ریبعت جا سم ج دهد زاس هکر وند ه هسک ناب رک !هدننزودادش (جارمسلا )ج ملا اهنلع تددشاذااحارسا

 هدننزز وریبز (جرس روند هنتف رح قلجا رس هل رسک ك نیس « ةجارمسلاا) هنسانعمباذکر وال وا قالطا4 یحالب و

 ۳ احسسهانس مو اچ اف و + هکهتن هکر د ح راش + ردن وسنم کا هی رسف ویسیدنا را ج هکر دیمسادادح فو عمر

eهوت و  E E i SEDEا  



 چ نیسلا لصف زو

 | جا وه ةأرع| لاقب ردیکحیراکدشلت ون بورا و هراهدایز ندن وا تروع رب هدناتسدنههلوا شمرا و هدهرا قوج

 | (جاوزالا )ردندرداون نکلرول وایعج كاج وز یکجا وزا هدننزو هبنع هج وزسب جا وزالایاهج وزلا ةرشکی ا
 یلاعتهلوف هنم و ردیعج كنرق هکرونل والامعتسا هنسانعم ءان رق و یدنل وارکد هکهتن ردیعج كج وز هلق كنهزمه

 ردرا ویعاونا رونلواریبعت 4 وهراق هکر دزوطفورعم (جازلا) مانرقیا 6# مهجا وزا واولظ ناذلااورشحا
 هدا ءانب هلبدم ویرسک كناز ( جیزلا ) ردسقل "یلظنطا روصنم نب دجا ندنیثدح جازو رد رعمیسراف كازو و |

 هسدنهنف رول وا یلوقاش هدنج وا هکر دبا قلعتم هتل یراکدشاریبعت هب وک لر ارام رونل وا ریبعت یا ییرج هکر وند
 هدیسرافیظفل كيز هکر د جرم + ردیرعمیسراف كنزوب و راردنا لاردا و نزو هلکنآ یتنایم ِگ و تساز هصنمکح
 کروند هناا یرب و روال وا ح رطانب تروص ےس ر هدنآ هکر ونب د هنس هفیعص و هنس هتخت رام و انب یرب رد هبانعم یکیا

 راراکشقن داتسا هکر وند هراکلپبا لوش یرب رولکه انعم یتلآ هلیسراف ےج یمسهلک عزو رونل واریبعت ییایرچ

 ثالث ین روذل وا ریبعت چ کبک اوکربس لع باتکی راک جا رضا كم ون لها سپ ارد حرط هلکنآیرشقن
 ریتوت روډ نم اع ردهنسسانعم رتو هکردبرعم هز جز هکرایدید راضعب و ردنکع قفل وا ذخا ندنرب ره كن هروک ذم

 جوزو یدنل واناب زلصفم یسانعم هدننز و حوم (حوزا) رداقشقغل وا ذخا ید ندنو هلعل وا لفسم یتیوقن و

 (ةچ و ازلا ۸ شرحاذااح وز ج وزب مهنیب جازلاقب هنسانعم قم رقشق هنرپ یرب ب ودناداسفا یمان هنایمرول وا ردصم
 یا هچ وا نماح واز لا رد هنسانعم قل وا تفج و قل وا شا هرب یرب هک ردهنسانعم جا ودزا هدننزو هلعافم

 تنسهشاط نج هدننزو رفعج هلا همش *یاز ( جره لا ) یدا جوت زا یلصا ردلاعتفا یسهلک ج ودزاو اج ودزا
 ثافلوم + مهتبلج و مهفب ضیا نجا جزاهز تعم" لوقت رواک زاهز یعج ردهناکح ندنرایدلیوج و ندنراسس

 یرارب راسو یرلموغو كغارزم هدنزو حرحدن ( ممه لا ردییبم هن رابتعا هشاطیداربا هلیناونع اهتیلح و
 رد هنسانعم كل ارادم هدننز وهجرحد (ذحه زنا درا اذا حرلا له زت لاقب ردهنسانعم قل وا نوفیوا و یرغوط

 هدنزو هل و (نجبس )و هدنزو هعرج (نیچسلا) سه[ نیسلا لصف 8 برادا ىا نال یتح مهزالزا للوقت
 هدناهما ضعب هکر د ح راش + هنسانعم هریقب رونید هنکلموکب نال وا زسا و زسکی و روند هل هایس و هنابعهایس
 تاکلموک صبا حسو روند هب و كل هصک هدیسراف هکر دمو سرم هرزوا قلوا ییرعم ېش جو هنج“
 : كهك ابعةابش هدننزولعفت (سا) زونل واریبعت كتشخ هکر وند هراهحراد نالیروا هننلآ یراقتلوق و هنن رازربت
 روند هنکلموکب عزسکی زساق یخدوب هدننز و ریما ( جا همسلا سپلاذا لج رلا مچ لاقب ردهتسانعم

 دیش وب یشیاربهدننز و هجرحد (هجربسل )لب عیا عجسمءاسک لاقب روند هک ولنا هدننزو مظعم (مچسلا)
 كنار و ىح كناب ( ج وراس  ءاع اذا رعالا ىلع جربس لاقت رد هنسانعم قمالقص ندقلخ ینعی كلتا روتننم و

 هورف هن وکر لومندنسب رد یکلت هلینوکس كنابو یصف كنيس (فنوصسل ات ردیدآ عضومرپ هد دادفب هلیدیدشت
 یکلت هدکنر لوا رول وایام دوخاب لوک شب ردکعد یلکن ر لوک هکر د رغم نوک نامو و ردبعسا لر وک یتعب

 دارم هکرول وا كعد یلکنر هک هکرولوا مالم كب هتل وا ییرعم هنوکبش روب نم ظفل هلغل وا فورعمان یکروک
 یکلترک اردمولعم ر وکیربفدباب ندنسیردیغالغ وا هکماصوصخ ردد وج وم یکلت هایسیکروع | ریز ردهایس
 ردفلکت ضح روک ذ م بی رعت ندنظفل نوک ناعما هقشب ندنوب یدبا لح نویو باصس هسل وا دبقم هلیسی رد
 یکلپ|قحت وفوطاکا را ههل وج هکر وند هشماق كيلدنانل و ریبعت هروسام هب رسک ك را هزم (جسالا) و (جاتسالا)
 هل کف كنه زه( هجا )ردعبشهندنآ ج اتساو ردي رعم یسراف رت نسا هکر د جم رل ردنا لاخدا وکم بو راص

 ردکلثدح هرز واتنیل دارم هکر د هنسانعم قمل وا قیوص یعبط "هلضف هدننزو a ( مدار رددآ هدلب رب هدب رغم
 (ةجم ار هنیطاذا طال ا ج“ لاق ردهنسانعمقماوص راوندو هطاغ قراذا لوالا بابلانم هیغولجرلا ج“ لاق
 جد هح هکهتن رددآ منصر هلیهف كنيس ( هلا ) روند ه هلام تخت قحاوص راوبد ردتلآ سا هلیرمسک كی

 جت ا هل وا یر وطو هقف و كب هلغنوف قوجوص رون دهدوسلوش هدننز و باه »هک اجو هصهوردب دآرنصیریغر
 | هسط سوفت و رد هنسانعم هردم تاباط رول وا هد را هناخریک راک هکر وند هحوطس شما وص هلتچلاب یتسوا هلنیتمط

 ۱ رول وا لدتعم هکر ون د هن وک ن ال وا قوغ وصل و یا هنهدننز و بغبغ (مجبمج7 ۱ رد ما یدرفم ا رهاظ رد هنسانعم

 | عولط و ةلبسال و ةبلصب تسيل ىا چ ج ضرا لاقب ونی درب نالوا عالمه و كيهنورق لو رحالىا جم وب لات

 ۱ هلوف ین یرهول | طاخو هل مجس- الا وه وب نا ةفص یف سابع نیا ثیدح هنم ور ون د هنشیامسعث عولط هلنارق

 ۱ هنا رامن 9 هد رخنآثیدح هکر د ح راش + جج هنا |
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  ندهلعبو لعب هلتهجو رونلواقالطا ح وز هنری زهكنالوا "داضمدوخ اب لثامهرخآ هدناصوا یمهلوق لکشو نول
 | وبشاو ردتاح وز یعج كن هجوزو جاوزا یعج كجوز ردهدز یتغل هجوز هلباسهو را رد جوز هنبرپ ره |
 | كلذكر دف هلا نارقا نال وا یدتقم هدنرالاعفا هب هلظ جا وزا هدنس هم رکو مهجاوزا و اولش نیذلا اورشحا |
 | نیجوزانقلخ 6 نمو رد یک هل نارقا وهابشا هدنس هع رک چ یهنم :ماح او زا هب انعتمامیلا كينبع ندمالوڳ ا

 یضتق» یتیعونصم بول وا بکر م ندنروص و هدام و ندض عو رهوج ا هلمطاب یناونع نيج وز هدنسهعرک |
 هدم رک نآرفو ردنععنم یهببنت هنغیدل وا درف ید عناص و جاتح هعناصرب هتبلا و بویلوا هنسن رب یراع نک
 یس هع رک نبع روڪ مهانج وزو ردرلهقرف وفانصا هدلحم ضعب و ههبأشتم عاونا دا سم ندا زا دیگ ی

 هکانم نالوا فراعتم هداننیب یدورو ءابالب هددسسیا یدعتم هنیلوعف چ وزت ردقنره ردهنسانعم "نهب مه انرقو
 ینعب لک جوز هکردو یسهصالخ كب رغم و كحابصم و × ردینبم هنسس هتنکن ملت ملت .هنفددل وا حراخ ندنروط ۱

 فانصا هلوا ربظن نوچکن آ هکروند هثبش نالوا ریظن و هبش هدفص و رب ندفاصوا دوخاب عبط هتیش رخآ ر |
 تفچ هکهدهنسیکیا ره و یک مو ولحو رابنو ليلو ناو رکذ و سباب و بطر هل واضیقن دوخاب یک ناولاو ۱

 کت فچ یکیاو ردیکیا هک تفچ رب هلبا ناح وز سپ یک یکیدشد ناج وز رونلوا قالطا ج وز رونل وا ریبعت
 قالطا یراسا نا یتح ردل وقنم یر راکنا كنقالطا حوز هنا كنو وج ند رهزا و رونل وا هدارا ردنرد

 ناحوز و ماج نم ناحوز قحنا بویعد فافخ حجوزو ماج ج وز الثم راب رع ارز ردشلنا هتطخت یرو نم
 هنسشیدو درف هنککرا هکلپ بویعد جوز هنب رب كشوف تفحر ثاذک ینیراکدلیا ماکت هلناونع فافخ نم

 لرخا رب , ندنسنج قالطا جوز هدحا و هکر دشعد یناتسج و ٭ ردشلنا لقن هدجاصحا ضرعم یی ر راکدید هدرف

 ردتفچ و ردشا هنر یرب یکیاو هکراربد ناجوز امه و ردیشا كن او هکراریدهج وز وه الثم ردط و مش هلیدوج و

 نأرق هکهتن ردهیلاع تغلوب و رونل وا قالطا هرب ره ندنروعو را حوز و رد وب یدارع هدکفلؤم هکهتن » ردکید 1
 نبا ردبتفل زا لها ج وز و دج لها هج وز هرزوا یتیاور احوا و ردشمالوا دراو یناونع هج وز هدم رک

 | کجیوزتو ردنوجنا سابتلا فوخ و نوجما حاضبا ی امتما هلنا اه كنابتهو رد کلا الم هرزوا ما

 | ةأرما انالف تج وز لوقت ردیا هردعت هلو یا ردلعفت هک وزت كاذک رول وا یّدعتم هنیل وعفم هبت رد لیعفت
 رد دعتم هلیس هلک ن » هکی رال وق هنماتج وز كناهقفو ردبتفل «ونشدزا یس هبدعت ها ءب وام ج وزتواهج وف ةا مماپو
 یک یفیدنل وا قالطا هنیرره كشایکیا ویهتآ ردشغل وا طسب و حرش یلاججا كفلؤم ندلیصفت و + ردلکد هجوم

 .O ۱ هکر د حراش + حوز ام لا و ناح وز اه لا روند ید ناحوز هک هتن رونل وا قالطا جوز ندر هتسکیآ

 لاق یکم فش رونل واریبعت تفچ هکرونید هنلباقم د رف جوزو یهتنآ ردک ی راکدید ءا ودام و نابسامه راب عو

 تفچ راردیا چ ندنببا لوب هکر وند هنسوتروا هغ جوزو ردیمکت ردیقفچ ینمی رتووا عفش یا درفوا جوز
 ساسالاف لاق رونل وا قالطا هننول كرلهنسن وللثم ایدو ردهلیبسح یکیدنلشیا ندما كنر یکیا دوخای یس و ق

 هدننزو لیعفت ( ج ولا ) نول لکن م یا جوز لک نم اف قلخ و اناولاو افانصا یا احا وزا تابنلا هللا قلخ

 لوقت ردلمهعتسم هنسانعم كلنا تفج هلحاکن ه هسکرب ینوتاخرب هل وا هنسانعم قلق شا هنرپ یر و كم ردنلنفح ۱

 نهب مه نرف یا چ نیعر وح مهانج وزو ىلاعت هلوقو ارم هنسگنایا :أرماب هتج وز لاقب و ةارما 2 ٩
  هلینهطسا و ءاب هد هم ووق رع تیا نکیا یدعتم هسش هنیلوعفم هدهبلاع تغل حوت و جوز هرز واقآ هجو نعپ

 ردهدنکبس مهانقصلا و مه ًانرق مهانج وز هلغل وا یتبم هنغیدل و نعم یتسانعم قاصلا و نرق جوز ىلا هدعت
 یعیدملوا درا وهدننا ونع اروح مهانج وز هروک هتناب كبغارو ردشلیا راعشا ییلاقحا لج ید هتیبس یاب یواضی |

 لعفت (ج ول رد بم هنس هتکن یفیدلوا هدنسهریتو هکانم نالوا فراعتم هدزفتنالاح روح ځو زت عقاو هدننج ر

 ةأرما تج یزت لوقت ردلمعتسم مدنسانعم قل آ هلحاکن ینوناخ رب هلغل وا هنسانعم قمل وا شاو كفلتفچ هدننزو|

 رل رول وا یدعتم هلبا ءاب هب ینا لوعفمو هسفن هرزوا روکذ م هجو یرلهغیص ج وز رکو جی وزت كرکة أ ممابو

 تج وز یلوق اب و كفلؤم + ر دىنغل هءونشدزا هرزوا موس رم هجو هک رد هلبلق تغل یراه.دعن هلا ءاب لوق ىلع
 هب هنسف رب ج وزا وردکم د ءابلابیا ةا ماب و هلغل وا عجا ر هب رها تن ومریعع وردرظان هد هنسیکیا كن رللاثم تج وزو
 ج ولا ةريثك هل رسک كم (جاوزلا) هطلاخ یا مونلا هج وز لاقي رول وا لامعتساهنسانعم قوش راق بوشیریک

 هجراخ ما هکرونل واقالطا هنوناخ قوچ یراج وزو ج ول ةریشک یا جا و زم ةأرعا لاقب روند هنوناخ نالوا

 زسربخ ندنرب یر هکردلق و ردقج هلوا ه وعلم ناراو هنسیربغ بوناش وب رب هدن وک ج وا یک تروع یراکدبد | ۱

 تن 3



 اب یقالن» وبشانالوا یسهم وظنم ردیضلحل عاش مان رطمن هللا دبع هدننز و لبقم 6 حل م ا)

 قمردلوط هلینوکس كب” و یك ناز ( ج زلال ردموسمصوصخم لصف نوچکن هد ره نم باتک هک تن ردندنرع
 كمروشود هن رب یرب بودیا داسفا یتنبب سان و اه الم اذا لّوالا بابلانم احمز ةبرقلا جز لاق ردهنسانعم
 لخد اذا لع جز لاقت ردهنسانعم كمربک هناخاتسک زسروتسد هرب ر و شرحاذا موقلانیب حج زلاق ردهنسانعم

 هدنازوفتک 6 عجرلا ) بضغاذا عبارلا بابلا نماحز لجرلا جز لاقب رد هنسانعم قلراط هلنبتعف «ع را ندا الب

 . | بوضغ یا زمو جز لجر لاقب روند همدآ لانعش> و نیغراط قرهلوا لعافیسا ندجاصهزا ( عیهزلا ) و
 . | یدیکزهکهت هنسانعمر اطلابنذلصا روندهنید یغیر وق كشوفهدننزو یکمز هلرسک كيم وكناز(یح زا

 | ندراکشیمیرب ارز رارید نا ردا رپ ود اکا هدیسراف ردیعما شوقیحترب عونرب هدننزو لمد ( زلال ردهانعموب

 ا ردشلا مس رود روند ناردارب هدهدیسراف بم هنم و یرهوج رداتناعا اکا بوش یتفچر وا هل وا زجاع
 رول وا رعت یثوف كسکسو وکلتوا هدیکرت هشوق و ردکعد رارداررپ نوا ناردا رب هدو ردارب یکیا ناردار ود

 3 رقک بوت ى رتجوچ و یرایزوق ڭجوك نردهییش هنتوص ییا كیوک یوص و لئام ه وراص یول
 .] کرد حراش + ردا فاطتخا یراقج وچ ندقات بولک هه یک ا رونلوا ریبعت نابق قشوا اکا هدراراید مزب
 یا !هراق رول وا ض ای و هدنس هثجنیج رکو کر ازد سرو اکا هدرصم رار د ءالا م ز هکردرا و ید شوق سنج رب

 عوچو هلج هکردیفدارعو هدننز و ج أز هلبنوکسكنهزمه ویصقفكناز ( خأزلا ) ردادیص قلاب بولاط ه وص یک
 ا رود ةن راقنم كنشوق هود تاکرا هل رسک كم و كناز ( ةحمزلا إل هلاک یا هارب یاهحأزب هذخا لاق رد هنسانع

 ] مان قبایا ےک مالک لاقت رونید هرباچ قوچ ولت وارطو بات و رظنمشوخ هدننز و رعشقم هلباه ( يه زملا )
 كنا ز( جون زلال و هلکه ك نونو كم( ةن زلال و رد دزنابز هلبرسسک ك ناز و هلي وکس كنون ویصف كناز (ج زا بک
 الو برعم هلتهج و روند رابکنز هن را هکل وا و یکن ز هدیسراف ردیدرفم "یح زرد هش اط ر ندا هراق هلیعص
 ایسهدایز لوق ىلع قمهصوص كب هلنیتصف (عزا) ردهدننح | وتسا طخ هددنعص ئاز وام یرهکل وا و ردبلغا

 لجرا جز لاقب ردهنسانعم قلاقندبارش و ماعط هرز وا مام بول وا ضبقنم یراقسرغب هلکرکچ قلزسوص
 مطلا راثکا عیطتسپ الو شطعلا نم هن راصمو هّواعما ضبقت ناوهوا ادیدش شطعاذا عبارلا بابلا نم اجنز

 | هرقرب هدروباسبن هلیعض كناز ( جز )لیلقیا چم ءاطع لاقب رونید هب هتسنزآ هدننز وریظعم "زلال برمشلاو
 3 ,مرطا ورک اشنیدخا نيد ندنیئدحم ردیدآ هدلب رپ هدنسهکل وا ناحارذا هدننزونابصم ( ناز ) رددآ

 | باتک ( جانزلا ) ردنداروا نویناحتزلا "یلعن فسوب میساقلاوا و نسخا نب فسوب مساقلاوا و ىلع ندعس ماما
  ناسغوبا ندنیئدحم هدننزو ریز ( جنز ) هافاک اذا اجانز هجا ز لاق ردهنسانعم كلتا تافاکمو ضوع هدننزو

 .] معلق زا ) و هلبلق هفلا یناب 6 ةحافنزا ) و هلصف كمالو یرممک كناز ( ةحلیغتزلا ) ردیبقل لورم نیدمم
 نانلوا عضو تاودرخ هنجما هلبرسک كفاکف نکو ردیدآ فرظ رب هیبش هفرظ یرلکدد فنک هدیشزو هلمبطسف

 | اک هک هلی نیز هدیسراف تادرفم ردیرعم یسراف "هلب نیز روبزم ظفل و ردفرظ یسهلوقم قجزاغطو هرب وط ٠
 | یسهلوقم تاوربسو هوبم هنجما هکردرسفم هللا فرظ تفچرب شازود ندجاغا هدنزرط هفحم رارید ید هلډدنز

 الاح هلتهجوب رارونلوف رلناوجتاب ین آ ردا مچ ندلیق و ندریصح هکردرا و یون رو راردلکو هراوط بوق
 ّ نزع یاب هل نزو رونل وا قالطا هدهرلدیس هتفح یراقدیشاط هنس هرز وا هاد رانا وجماب و هلرابحمز وا

 ] ندنراکدلیا لیمح هنعف تآهدلنا وا ردکعد یسهروطرکا هکیدبا نیز "هلی یلصا ردیپیکرت فصوهلیسرافو
 هل افنز هلفمصت هدعب زدرعم ندن آ هملیفنزو رلیدلبا لیمح هد هراس "باود هدعب بونلوا صیصخت هرکا

 | كنولویصف كناز ( ةجفنزلا ) ردهلیلعف و هللاعنفو هللیعنف یرلنزو هروک هننا لرهزم رایدید ځد هجا و
 ۱ نه ر ره قش نالوا تفج هکر د هنسأنعمشا هلن وک واو و یف كناز ( حب و زلال رد هنسانعم هبهاد و تف هليا وکس

 ۱ | هتوناخلرانوجمآ ٹین ًاتممصت و رونل وا قالطا هننوناخ كرا و هنب را كن وتاخ ىع هب هلیلح ولعب هلتهج و ردن رابع

 1 ۱ اه و هتج وز و هج وز یه و اهج وز وه لاق ردهمیوب ید یس هک لعب هکهتن هلیاه رونل وا قالطا ځد هجوز
 1 ۱ قالطاهن رب ره نداشنا ورک ذ هدناناویحنال وا شایظفل ح وزهروک هثناب هد راصب كفل ۇم × ردشایکیا نعیناحاوز

 ا ندر هنسیکیا كشا یتمپ هن رق یار ههدایشا راسو هدنان اویحثالذک ردکعد ردیشاكن او کرار بد هج وز وه ر ونلاوا

 فا ذکر دکع د كت هکر دیلبافم درف رونل وا ریبعت هلباتفج ندن و هدیکرت کی کل غن و تخ الثم رونل واقالطا ځ وز
17 ۳ ۳۳ 
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OF Cor. 

 | قم رفیخ و هدرط اذا هعز لاق رد هنسسانعم كل درط و هناکم یم دملقاا هع الات رددتیانعم قمی فن ۱
 ردهنسانعم قمریوق ندنرب ی هنسفرب دوب هل رسک كن هزم  جاعزالا ) حاص اذا لجرلا ېز لاق ردهتسانعم

 هعضومنع هلا زا هدحابصم + علتقاف هن اکم نع هعلقیا ےعزناف هع زا لاق ردع واط مندن "هدننز ولاعفنا ( جامزنالا)

 ییرفدل وا بهاذ هنکیدلند صف هعزا هدنع وا طم هکلب بویلک یعواطم راضعب بول وا سسفم هلیترابع |

 هلفنع ندنرب یی هنسن رب جاعزاهروک اکا سپ ردشلنا لن ینیراقدل وا لث اق هنکیدلکی ع واطم ندنظفل یا راق و لیلخ و
 لجر مع لاقب ردنرابع ندقل وا رارقی هکرد هنسانعم بارطضا وقلق هلنیتحتف ( ما ) رول وا هنسانعم قمرآ

 یاب( مجزا ) هلوا زلیا رارف و ما رآ هدرب رب هکر دنوتاخ لوش هل رسک كو (جاعزلا ) قلقاذا عبارلا بالا نم از
 شکلدوبوخ اقلطمو ر ون دهدولب فیفخو هقف و ل وق یلعهدولبقآهدنز وج رب ز ( ج۶ زلا )و هدننز ورفعج هلبا هدحوم |

 نیغ ( ج۶ زلا لرد هنسانعم قلنا ءوسقلیوخدبهدننز و هجرحد (فج زلا ردیعم| نوت ز ج۶ز و رونی د هثیشنال وآ
 كنه ويم یرلکدید یما رک ناتسب ع یتعب قبن هکر ون د هنشع یلبجنوت زیتعپ متع هدنن ز ورفعج هلبا هدحت وم یاب وهم
 ! رول وا ولتط قرجآ یک یس نیحراد یمعط و رول وا هایسهدعب ضاب هدعب لیشیادتا رول وا هدنلکشیراهد_ <

 |( زلال ردوصا یس هلم نکل یدنل وارکذ افئآ ردیفدا رمو هدننز و هیلعز ( هغ زا رونل واذاختا ی م ندنآو
 عبا لا بابلان ماطز دمدق حز لا ی رک قلز رد هنسانعم قعاطبواققابا ردزیاح هلن وکسكمال و هلیصق كمال و كن 7

 هدنزرط رایاق كلکک بویعصابكب نغایهر هلی كناز ( عجل زا و هلبنوکس كمال ویصق كناز ( عزا قلى زیتعم :
 :خزوضر الا ىلع ةفخاذا یناثلا بابلانماجلز واز طب نالف "ملا ردهنسانعم كقک بو رو هلتعرسو تفش
 ند راتنحتو تدشهدننز و جراخ عطار )چ الزم اب هقلغا اذا از بابلا حز لاق رد هنسانعم قل غاب ب و ابق ی ا ۱

 | تیاغب ورونل وا قالطا ه هسک نالوا را هلت دش یب وص و رول وا صالخ بوباق هک ًابوکر ونل وا قالطا همدآ شل وق
 (جولزلا ) سوقلا نعل تی ناک اذا از بس لاق رون دهفوانال وا رقیج بوق ندیای نامه هلف وا را وبه و سلما

 یضع م ضرالا هجویلع رب یا ازهسو هدساسانکل رونل وا قالطا هقوا نانل وارکذ یخدوب هدننز و روبص

 | ید حراش + ردقج هلو ا قوانال وار بوش واص بویمرا و هناشن بودیکق راباق هدنزوب رب هلغل وا تبثم دم هلت رابع

 نی6 یال وا قم اطر هدننزو لعفت( حل لال ردشلبا نایب هلت رابع ةيمرلا دصقب لو ضرالاهج ولع زب

 | ینعو چکا ی وکر ونل وا لامعتسا هنسانعم كمآ هرز وا هغلابم و تدشیبورمشمو حز عع همدقل زت لاقب رد هنسا
 7 وباقندلا هک اب وکر ونلوا قالطا هب هنسنزآ هدننز و مظعم € زما )4 رش ىف ج ااذاذببنلا حل زت لاقت ردا چا زتند» 7

 | بوا وا قصامو قحط ند هرکص هتعاجعو موق رب هکر ونلوا ق الط! هب هسک ل وش و لبلق یا حل زم ءاطعو *یشلاش ردب

 | كيش ره و رونل وا قالطا هب یشکن ال وا صقان بوبل وا لماک هدنتهجقلخ و قلخو هبلوا ندم زالوا

 فاصو ردشفا وا جازت ندناسنا "2 رمزەكا بوكر ونل وا قالطا هسک ان و لیخ ورونل وا قالطا هال وانود ویلا

 )جال زلال وهدنن ز وح اتم (ج ال زا ) ص لاخ ںیغ یا نه بح لاق ر وذل واقالطا هتبحم و هغلتس ود نايل وا صلاش و

 | قحنا قالفم و نايل وا جاتح هربا بول بچ آ هبا لا جالزم نکل روند هدیلکه کر د هنسانغم قالغم هدننزو

 | لوق هلبت رابعقلغیال و بابلا هب قلب ج الزلا لاقب هليقبرط زاغلا هدساسا + ردص وصخ هدیلکنال وا رولیحآ ارضا

 ءاه ریا حالز زم ةأرمالاقبرونل واقالطاهنوتاخنالوا قبرآو سنا یسیرغص جال زم و مهفاف ر دشا جلت هروب

 هنا ويح و ناسناكالاح وكیاجو یدنلوا رک د ههتن روند هق وا نالوا ردیکب واق كباچ ندادن زو روبص ( ج ول

 یمهقان دوخاب یس رف كن هسک مان یناننکلا شح نب ہللا دبع جواز ومیرسیاحولز سرف و لجرلاسرونل واقالطا
 | قالز الا عیرمس یا جولز حدق لاقب رونا وا قالطا هقوا ندیک بوباق كناچ ندلا هلغلوا سلما تیاغب و ردع

 مش ةد یا N e دشفوب زاردو رود حولزو ردشلنا را رکن نوب تاو ۱

 ارس سم كالا عباشو شا سنا عن بر اف دیش هدننزو لب ( ملا 1

 |یرادقم تیافک نام وسانلانبب هاشفا یا هربس و هجرخا ادا اجا رز همالک ل زلاقب ردشم رد اق هسا هنابمندنغآ |

 | ةغلبلا هعفاد یا هشیع حز نالف لاش رونل وا لامعتسا هنسانعم قم ردشواص یصوصخ كمن هلا ا

 یطحز هال لاق روال وا قالطا 4 هقان كاجو تسج هدنزو هجا و ( هحل زلا و و هدننزو یزج « ی زاا ]آ

 | همدقت اذا ناز هز لاش زدلہعتسم هنسانعم كلتا مد مدقت و قبس هلناصف 6 ناح.زلا ) ةعب رسم یا ةجملزو ا

 . رددرفم چ ز ارهاظ هنسانعم سلمروصه رونلوا قالطا هراابق نیچلاب نالوا قحریص هلنیتعص جرا 1



 و درس
 | دز *یشلا ذخا لاق ردهانعموب ید خأز هک ودا الا عوفجتو هلج هدننزو زنوج( ازا )شرح ادا

 س رک ون د هشیا راو تفیز هلبرمک كن ابو كناز (جربزاا) هلکهذخا یا هجنآزو |

 ((عرزلا) هل وا ترج هدنآ هکر وند هباصم هقفوب لوش و هنسانعم بهذ روند هنوتلا ج ر زو نوسل وا هلیسهلوقم

 ناو كناز (جدر زا ) ن,زم یا جرب نم حراز لاقت ردل وعف مسا ند هج رب ز ردکعد ولشز كب هدننزو جوا
 4ة كنەددشمنونوكناب وكناز ( ج: زال رد ولقم هر وک هننایب كحراش + روند هرهوج یراکدد دجرب ز هلص

 ۳0 جزلا) ردن وجا هغلابمءاههدنلوق ةي وار كف و ردیعما یسیوا ر كن همره نب ها نیا ندارعش هدننز و حیفس

 اقلساسا ردیشاب تکیک نالموط ندنج وا كکسربد هدکدلکو  لوق هکر وند هنجوآ تعرد هل ددشت كی و یھ

 ,یعچجرونل وازکر هرب هکر وند هب هبرح وتد نال واهدنف رطیغاش| ك غاز نم "جزو ردذوخآمندیات یانعم هرۈکة ناب

 رول وا عجب ندنس هک "جزا و رددآمضومر جزو هدننز و هلیف رواکه جز و یبک لالج و لج هلبرسک كناژ ر واک حاجز |

 axe "حزلا) زولکج اجزو دج ز تاذکی عجكنو روندهننرم قوا جزو زک ذیساک
 ۱ ذا*یشلاب ج زلاق رد هنسانعم قعآو "ج زلاب هنعط اذا االف ج ز لاق رد هنسانعم كمتر ود هللا یرومدیعاشا

 هنج وا غاشا كغازرم هل رسکنهزمه (جاجزالا)لادعاذا معلظلا ج زلاقب رد هنسانعم كت رکسبولب یشوقهود و

 ر دتل هلن الث تاکرحو هدنز و باغ (جاح زلال اج زهلتلعجیا ع را تججزا لوقت رد هنسانعم كمر وچ هب رخ رومد
 عن ی < هشیش هکر وند هب هسک نیلشیا هحرص هدننز و دادش (جاحرلا ل روند هننکبآ هدیتراف روند هب هج رص

 رح ىنا نب ساقلا وبا نيعبرالا تحاص رونید هب هسک ناتص هحرص هلتتسن یانو لفغ (یحاح زلا و رونل وا

 لضف نسابعلان دمع ن نسح لع واو یربطل ادجان نجرلادنبعو ثدحا فنص)ا "یوغللا هللادبع ن فسو و

 ۱ وه كاتک مان لج هک ی اج زا یوحنا قحا نب نجرادبعیماقلا او + رد راح نویجاح زلا دم ن دجان

 ماماندنوب و هکر دب وسنم هجاح زا میها را قحا وبا نالوا یداتسا و یش ردهلیددشت كيج و یصف كناز

 SE ی (يج زا لانه ارمهکر وند هردنوکه صيت هية كازو یرسک ڭا( "جزلا) رد روهشم

 1 و ف € "حزالا) لوطیف قداذا عبارلا بابلا نماز هبحاح "حزلاش ردهنسانعقل وا نوز واو هنا یشاق

 دا زهدنش قوم ردندنسحیازجا رونل نارا هکر وند هب یثکو لشاق ن وز وا قر هل وا ها ردفص و
 ودنال وا یکلب ضاب هرز وا ی راز وک ل وق یلعولعدآ ریس ج زا و لوط ف نیبجاا قیف دیاءاعتز ةأر عآو بزا لج ر
 54 ۱ هلب | سبنج ی راشاق هدنز و لیعفت ( چ7 لا هلیع ك ناز رولکح زیعججرون د هنشوق
 كم روکن وز واهدکد لا یلب وطت هل وط وهنقداذ بجا امج ز لاقت ردن راک كرلتشد قول ون وكنا وسن هکر د هنسانعم

 راهبرح شفلن رو هنسانعم هل قمري رون واقالطا هراکشانویزودل ولذ شعشل آ هک شی هلنیتمص (رح ج زلال رد هلبتهج

 3 E moa "حز) رد درفم تی اهر و توت

 رب اقلطم هدمکح هکر د ح زاش+زدشغل وا هشت هحاامر جاج زرونل وا قالطا هن راشیدیزآ كن هود تاک ر ا( ل خفا
 دا عض ومربهدناعص ٹاذک هلبرنک ك نازو یصق كنهزمه ( حاحزلا داجا ) ردلکد لغ ةصصخ ةلغل وا رمسفم

 رجالا حدزالاه رد هنسانعم ققاچ بولکر دق هن راق روق ل راز وکی راج وا ك راشاق هدننز و لاعتفا (حاحدزالا)
 1۳5 هردنود هلغل وا كوب كب هکر وند# هغوق لوشنال واند رد هلبصف كم (حوجزلا) نیعلایبانذیلا عاذااحاحدذا

 : رح یاشاثاغ رزم دنن زو جرد (جرزا )رکیدهدعب بوردش اهر یربییرلقادود یا نیغمال وا نک
 لج وهنس وتلر وک ك رتآ قوج هدتغل ضعب ج رز و هج ز نعم ل والا بابلا نماح رز هج رزلاق رد هنسانعم كمتر ود
 روند هن راق وبچ لوق ىلع هنسهعصآ م وزوا هدننزو سوب رق هلبخ# كنارو كناز ( نوجرزلا ) رونید هنتاوصاو
 روند هن وص روم یناص و یروط شکرب هدراروقچ هم وا ییادخ عقاو هدرلابق ضعبو یک رج روند هبهداب و

 زجار هک ردنولعف ینز و هکلب ردشلبا نظ لولعف یتنزو زدشل مارک ذ هدنباب نون ینبم هنمه و یتغلو یرهوج
 اوشن ودل وعفس مسا ند روزت حرم هدنتیب * ج رزم اک مویلا تلطف اهنم + جرزللا مال رادلا فرعت له + وبشا
 .  وبشا یماقم هلغلوا هدناز یون سپ ردشلوا طقاس ینون هلغفل وا فرصت لعف ندیدنک ردهنسانعن شوخرس ینمپ |

 _ ق نوتلاهدیس راف نوکرز و ردف رص تی یمح ظافلا و هلغل وا یب رعم یسرافنوکر ز نورا عزا + زدیامچ |
 8 از (جو رزا) ردیعما یسهبصق كنتلابا ناسم هدنا ربا هدننزو دنعم (عین رزا) ردکعد یراص هکر دکعد ولکتر |

 ف كناز (ےع را ا) زارا د ید قونرز ردیدآ هدلب رپ هدنشار و لرهشمان دنجز وا هدناتسکرت هلنوکس كنار و یصف |
 ییهنسنر و هقلق اذا ثلاثا بابل نم اعز هم لاقبردهنسانعم كل رارتی و برطضمیبهسکر لوکس كنيعو



 ناسنا هینبلا فیعض هل رسک كنار ر( جج را ) رول واقالطا هب هنقو شو بغشو روش و هاه رد هه ر یدرفم 3

 رد هنسانعم چر هلص كنار ( جوج ۵ را رونل وا قالطا همدآ ندب كزات و مر و رول وا قالطا هناویحو | /

 ۳ نه

IDR PST rrنا تین سعد و شاپ  

 رغ وبا ىزا و ردندلسف و جد هیف نامو یک یراکدتبا لودع هلبا عض ناو هلبش ءذابز واوآ

 تالامعتسا هلو وب هدیرع ناسل ردرصتخ ندلافطخ هکیک لضخ عقا و هدنعارمصم « لا ت توعص نیحاشولا |
 هببو هر اق لوش هلیصت كن هبتحت یاب 6 جدنرلا ) ردند هبجا و قمامل وا دانتسا همیاش فرع ندرما لوا ردقوچ ك

 ردیرعم دوب ردیعما كن اب و هراق نالوا ریبعت جاز دوخاب روناب و هنن یسهلوقم فخ هلکن آ هکر وند |

 هلن وک كنیم ویچ كنار( را رونپ د هنر« ود و نروت وکی یراکو ناکر زاب هلیصق كل د و كنار (ناجد را | ۱

 | نیش تب توک انا عبارلا بابلا نمار هلام مر لا رد هنسانعمقل وا نا وارف یلانم ولام كن هسکرب

 چر لاق ردهنسانعم ققاج یب ردب كشعشو هقلقا اذا ثلاشلا بابلا نم احمر االف ج ر لا ردهنسانعم كليا :

 هلعج یا انالف هنامخس مر لا ردهنسانعم قلق راسب و تور بحاص یمدارب یلاعتقحو هناعل عباتتاذا قربلا

 هقلقا اذا هحمرا لا ردهنسانعم كالا رارقب و برطضم ی هسکرب دوب هلبرممک كن م هزم ( جامرالا ) ارتموم

 كمەرتدهدننز و لاعتفا (جاعترالا)) ارس ومراص یا مر اف یلاعت هل هع ر لاقب رد هنسانعم قل وا یحاص راسب وهافر و

 قل وط لبا وص هردو زك اذا لاما جا لاق رد هنسانعم قلاغوچ لامو دعترا اذا لجراا جت را لاق رد هتساتفم

 مدآ هرکصندکد لسک یراقادوب كنجاغا ام رخ هدننز ور وبص هلباف (ج وف رلا)) "التما اذایدا ولا مث را لا ردهتسانعم

 شوق هلنوکس كم وصف كنار (ج را ردیتفل ی هلبفدزا وب و روند هند قادب هچم وا نالق هدنرب هدنلکش یزومآ
 تابلا نماحر راطلاج رلاقب ردیلاح كراش وق یراکش رونل واریبعت قمرقج و قمهنغاص کر دانش ق ایس

 یزاکش هلن آب ودیا مض وه رھا مادینآ رادایص هکر ون دهشوقلوش هدننز و ح راخ (جا رلا) هقرذ قلا اذا لو الا

 ی وزا هدشزو لیعفت ( ججءزنلا )ل رونلوا ریبعت قالرپ و هرطصوم هدیکرت راد ید حاولم راردنا دیص شوق

 خر لا یک كم روس قمرب و قاربط نکیا شاب یکر م زونه ردهنسانعم كلظا داسفا هللا هنسن ر ءرکص ندقد زای
 الیلق و هلل رسک كنون ( جارلا  رونید هنن رام وغوب كغا رزم هدننز و باح ( حامرلا  هدسفا اذا اجه رت بتکام

 هنن زوج ناتسدنه و هلباه رد هجا ر یدرفم ی 5 امزخ یرلکدید ضوضمت ردیعما مرخ سلبا خور رول وا حوتق#
 ردنداروا "یناحرلا كالا دبع نب لیععما ن دم ندمالعا ردیدآ هدلب رب هدیرفهدنزو نام ( نانو ) روش

 کوو وارن تاک هکر ددنیا تام رو بول وا ادای - نايم یسهلوقم عاتمو هټآ هلرعصف كنار (جا ورلا

 | ندتمس هن هلکعسا قشراق بویلوا رارق رب هدنهجرب راکز ورو قفناذا احا ور ج وزب "یشلا جار لاقب ردیلباقم داسک

 لیعفت ( جوربلا ) نح نیا نم یردن الف تطلتخا اذا ربا تجار لاق ردهنسانعم قمل وا مولعم مان یکیداک بوسا ۱

 ناسنا لوش هدننزو ناتک ( جا "ورلا 2 هتقفن یا اځ ورت هتج ور لوقت رد هئسانعم كمرب و جاور ه هنسنرب هدننزو

 هلن وکس کناه و صف كنار (مه رلا) هل وار وشال وط ب ون زکی فا رطا كض وح یشان ندقل زسوص هکر ونید هناویح و

 هنسسانعم ءام الب باح روند هدولب زسوصو هنسانعم رابغ روند هزوت ردقلح فرح ار ز رد راج هلی كناه و

 رد هنسانع» قمربوق زوت هلبرسک كنءزمه ( حاهرالا ) نان اذکو فیعض یا حوجهرو ھر لجر لاق |
 اذا لجرلا مه را لاقب رونل وا لامعتسا هنسانعم قلروخح قوچ یتسهناخ هسکربو رابعلا را و جرا لاق

 ردهنسانعم كکود روم قوچ تولب و ردموسم هدنناونع نکا ذا قرهلوا الث هد هه ضعب هتیب روخ نکا
 رول وا ندنسهدام یب یم هلکلیادمسقت هلفیف ح راش یتسهلک تمه وبشا رطلاب تمه اذا ءامسلا ته را لاق |

 جاهرالانم نیصمک مه رونی رول و رایج نده نام نی باخ ره زا
 كن ها ددا رم هکر د هنسانعم كم رو ۱ هکوهر (فجوه رازردشغ وا ت هدنسهدام ءو و رطلارشکیا

 یدرو هغروبتآ نعي بسا تفر راوهر سرفلا جوهر هدیدالا ةمدقم یرمشخمز هکر د جرم + ردیسع رو هعرو |

 هلکلیا ررحت وید رد رعمیسراف را وه ر وریسفت هلبا حالم ییس هک جوهر هدهرهج د ردن او بودناتدث هلبنا وذع
 رول وا فرصتندن ]جوهر سپ رار د ی دنآ وه ر هلف رک هدیکر ت کرونده هاد لشیوروهخرو هدر ا

 ردکعد قیرطلا باتک هکر دی رعمیس راف ةمانها ر (خانهارلا) روند هب هنسن ذ عساو اقلطم هدننزو رفعج (حه را

 اس ی ECELE EE هکر برد ات یتراق و هلص و كرایرګدا ره

 | ىف كناز ( جزا ) چی[ ةحملا یازلا لصف وهج اهریغ و یسارلا ةفرعم ىف هب نودتهب و رحل ةنبابرلا هب كالس |
 , ثلاثلا بابلانم اجأز مهنیب جز لاق ردهنسانعمقمترقشق ھن رب یرب لبا داسسفا یسان نام هلین وکس كنهزمه و

 ب دعا یازلا لصف چم



 هل هيف رفصم ( جورا ) تاب نکی لة زع شر لقب ولو قاماش زانالوا تابنازیثک دلو * ما

 لیبس و هجو هنفرصت كریغ هکرونل وا قالطا هثیش نالوا عونم و مارح هلرسک كنار ( ج را رل ردیدآ عضومرب
 .فالخ وهو قلغ و چر لام لاقب زولل وا قالطا قلط هلالحو ردلمتسم هانعم وب حد قلغ هکهتن هلوا د ودم |

 اهل ذغنمال یا میر ةکس لاق رولوا فص و هغاقوص زبسد زمعیچ یسهتوا و هلا لیبسال عونم مارح یعپ قلط ۱

 م زالو ردندعت هکردهنسانعه قعص رص بودنا كنرحت هوا یرب یهنسنرب هلدیدشت كيج و یصقكنار «جرلا)
 [ ها و هلرصف هزه و هکر حیا جرفلوالا بابلانم اعتر*یفلا جر لاق هنسانعمزا هاو كرت قلص رص رول وا

 مالا نع هعجر لاق ردهنسانعم قعوقیلآ و ةد.دش ةكرح تك رحیا + اجر ضرالا تجر اذا یلاعت هلوق هنم و

 [ هوا یر هلتدشهدننز و هلزاز (ةج رج را ) هاناذا بابلا جر لاقت ردهنسانع؛قعاب وق 4 هناخ و هنع هح اذا

 قلوا یدعتع و هدساسا نکل برطضا اذا *یشلا جرجر لاقب ردهنسانعم كلا بارطضا و تکرح بوبان وا
 1 .حاحترالا ) یعااذا لجرلا حرجر لاش رد هنسانعم قلوا هدنام ورف بولیرو هجرجرو ردموسم هرزوا

 r EE بارطضا و تکرح هلئدش هت وایر هدرن وپ هننز و لزازت ( حرج لالو هدننزو لاعنفا
 ۱ | تبدط فو اقا فو حرشللق هجوم تجاهو برطضاذاجرجرآ و اجاره ع

 .هرز وا مطالت ابرد ىتعب هل ةيد الف ةياورلا ضعب فو هجا وما تب رطضایا هک هم ذلا هنم تئرب دقف جرا اذا رهلا ۱

 1 یتسا وعد هلکلیا الا هکاله یسفن سد دیوار کا تا همباق و هن یک نکیا ۱

 هدهراس تاهما روند هنسهیش وض نالف هدننبد ضوح هلیرسک لر لا ر ( ةجرچرا ل نوسلیا هظحالم یدنک

 نالوا هدهاکنج هجرجرو ردفلوا همی وب جد هدام یاضتقم و ردرمسم هلیسهیقب وص نالوا ردکتم یرهنقلاچ
 هدناونع هججارجتروب هدناهما ئاس هلربسح یرفدنلاچ یک ابرد رونلوقالطا هرکسع قوچ ینیعی+ هرشکت عاجب |

 [] د وی روثل وا قالطا هب هسکنالواهرهب ین ندک اردا ولقع وهنسانعم قازب رونل وا قالطا هکرکو ت هج رجر و ردنبثم
 | باص 6 جاح را ) رددآ تابنرب هدننز ولفلف ( جرج را) هللقعالیا ةج رج روه لاقت ینبم هنارطضا و تکرح
 یدرفم نوا یرلفدلق بونلاص هت وایرب ندنرافءضرونل وا قالطاهرایک وهران وبقنوبزو لوزهم و قیزآ هدننزو
 انهض یا جاج رلبا وجاح رسان لاق روند هراهودو هرلناسنانال واناوتانو فیعض تلذکج اجر و هلناه رد هجاحر
 كنار 6 ءاعرلا و یدا بسنا هسید یشاولا و هنبرب لبالاو فلم هکرید حراش × ةلوزهم یا ةجاحر ةحمن لاق و
 | مانسلاهعطعیا ءار ةفانلاقب روند هب هقان نهزتدلربتلربتبول وا كوي یکر واندکلز وعم هلیدیدشن كيج و یصف

 ۱۲۳ و ق دل وا داؤ اترو هلیاونه تبثأت هدهضسا عپ هچنرک هتخترمو
 1 زدی هر هدنماضق نیر ها( هجارجر  ردیا ءاود ر هلیصف كنار ( جارجزا ) رولوا شنا أت
 i EY رد هلیسهدش كيج و یف كنار هکناجر لوق یلع هلبصف كنهددشم یار وكن هزه (ناجرا)
 1 كغارصق هلبرسک كن زمه ( جاجرالا ) ردیدآ یداو رب هدنارت دخ هدننزو ناتک ناخرو ردهدنسهکل وا

 3 تبرقا اذااحاح را سرفلا تجرا لاق رد هنسانعم شبا رطضابوپهرتد ىزا بوشل كب ینامز یم رغوط

 ۴. 1 ((ناحدرلا ) ردشل وا دراو ءاه الب هلغل وا ندنس هلج صاخ فنصو مچ رم هلصا جرم یهفاسهالص چرا و

 0 یبک ی شب وروب یص دوخاب رانخا و ریپ هروکه راسو كم روب اقلطم هروک هفلوم هکر دهنسانعم ناجرد هات اف

EEG PI1 رک تو ۳ جرد تخ وا 9 یر ح رلاقت  

 ۱ | یمنال»ررد قم + هلضف ناتقیچ ادت ی ردقج هل وا ی دف 3 5 ندنرب د نعت

 ۱۳92 و واال روش د هنوک شعابون هوم هایم دان هریک نره و هلبصف ثلاد و ءار و كنهزمه

 ا ت قرا راد ضعإو هدنر جد اکو ردب رعم یسراف " هدنرو و رونل واذاخصا هنسا صع نایاب ۱

 نل ورس امن اک + وبشا هلرعاش مان هب ور هک هلیححف كنهزمه ( جادرالا ل ردیسو وکو  یرانک كن غاص لوانکل
  رواکهنسانس جدنرا حادرا هدارو زاد چیز راک دوی را نائل وا رکذ ردعفا و ê :عارصم × حادرالایف

 1 | جدنرا یدام نس یدلیا لودع هدظف) جادرا ندنظفل حد را نوجا هبقاق و نز ورعءاش هکلب رداکد كعد

 ا اا نوجا هبفاق ةباو ست و رعش نزو تماقا اضعب هکردو ی دایر ندننالاهعنسا "هلج كیع ارز زدکعد

 و هرخنآ یاب اصعب و راردنا صقل عب ضبف و هدایز نع طسب ییراف ورح ددع كالاعفا و

 ةن هلک دوقرف هد و یو منه نیا بقر دنت ×«ادوقرفلاو یرلجا یشجت ءا هه وخ تدان یارو



 ا فا

 | قلوا هبعک لخدم یقالطا جاتر هد هب هکم هلغل وا موسم هلبناونع بابلا سفن دارلاسیلو ایده هرذن یا ةبیکلا ا

 | زسفشقاب ویربایدوجو لوش هلیفيفخت كناب و ی كنار ( یجابرلا ) ردعا یکه یحانش و هیعابرو و روند هنوتاخ
 ىنا لاو ملا هدنضعب و یفاجا تلا هد رزین ضب هلوا هدننیب هب داب هليا هب رق یلزن هکرونید هب هسک ظیلغ و |

 بولوا شارا و ظیلغ و ابق ثالذک هب یشک نامزید و ظیاغ ویربااقلطم هروک هب هیات هم هلغل وا موس ص ەدنناونع

 ینا لاو جدلا شعب ین وین ادجا ملا یجاابرلا فل وم لصاا ورونبد هب یشک ن ال وان زکتماقا هبدابلا وی رقلانیب
 هلغمال وا هه اذ نادنچ هدهرابعو نکل یدنل وا هجرت هل وک لوا هلکلیا سر هلبت رابع ةيدابلا و ةيرقلا نيب ىذلا

 نکا ردراو رابغرب یکه طاقسو فیرحت هداروپ ارهاظ یدل وا لصاحر دص ءافش نکل بونل وا ءارقتسا هرو مضلاپ

 نالوا بلاغ هنلعف یلوف هلغل وا موسم هلت رابع هلعف نم شک اب رخت جابر لجر هدحاصص اص وصخ هدراذخ ام

 رولوا صح مخ و و هطبا ریب و لیقث نوح ر نیغمامل و ندنس هر وت كفرط یکیا هلغل وا ی ودب هن وی رېش هله روک هل وم |

 هکرد هنسانعم قلعا یی وبق هلن وکسكنهیق وفیان وی كنار ( چ ال رد دآ تابن عون رب هلیرسکتكنهزمه (ناچ رالا) |
 هقلغا اذا لوالا بابلا نم احتر بابلا جر لاق ردترابع ندکلنادنب بواپق هلیسنهلوق» دیلکو لادنم و وکر وس

 هدحابصم نکل ردشلب اافتک | هلرطبض نامه ب ویلا دست نع كنه زمه فل وه هچرک + همانا لع رده مالک ذیلع ۱

 هککراو ردشفل وا خریصن هرز وا روک.ٍذم هح و هل وا ح ورم هليا ونع ففحم لول یتبموهو هدناهما راسو |

 هنسانعم ءالا ىلع اهچ ر تقلغا را رد هوانلا تج را هسلیادن و دفع هرز وا یسینم كککر ایجر هقا شمکچ

 راربد هجاحدلا تحنرا ثالذک رول وا شمابق یسیدنک هقان هک ایوک هلغل وا دسنم یزغآ كج ر هدفدنوط نم ارز

 یتلحم هطروع هک ایوک هلغلوط هلبا رلهطروع هکهنسانعم یدلوط هلبا هطروع ین راق كغ واط نعت اضیب امنطب اتما

 لامعتسا هنسانعم كلتا هطاحا وتس بو رو یریره بوشاط ییوص هلکلا شورخ و شوج ایرد ورول واشعادس |

 یش لکرمتف هؤام ژکو جاهاذا رجا چرا لاق ردیا قالغاو دسنوت یرارب قج هقیچ و قجءرا و هکایوک رونلوا

 ردشلناذس هلم لاب یرار صلح و جرخ هک ایوکرونلوا لامعتسا هنسانعم لوا لماش و عام هل ره الغ و طق ةیلب و |
 ات بام قل وا لماشو طرح هر ره توغاب لبصتم یسهل وقم رول و راق و بدطاب تعیطاادا ةنسلاتحرا لاقي 1

 لامعتسا هنسانعم قل وا لماشو ماعهرب ره اخرو بصخ و قبطاو ماداذا ملا جرا لاق رونلوا لات ق

 تحنرا لا رونل وا لامعتسا هنسانعم ق وا هبک ناویح یشیدو ضرالا معاذا بصخا جرا لاق رونلوا 6

 | قلا یصح نكر ای وس زوس ماکنم جد وب هلت ( جرلا ) جرداذا لوالا بابلا نم انار "یصلا چر لاق |
 | مظع باب رونید هوبق وب جرو مالکلا هيلع قاغتسا اذا عبارلا بابلا نماحتر مكتمل جر لاشه ردهنسانعم

 رصح نکرایوسز وس هد رات و هدنن رو لاعفتسا( جات رسالا و هدننز ولاعتف ا جاتترالا )روند قد جار هنسانعچ

 .(جاترا ) مالکلا هيلع قلغتسااذا لوعفلا ءانب ىلع اهشالک هیلع جم سا و ماكتملا ىلع چرا لاق ردهنمانعم قل وا ق

 | هکهلوا یم وپق كچوک هعوا هکرونید هبوېق وی ولابق لوشو هنسانعم مظع بابرون د هبوبق كوپ هدنزوباتک |
 ۱ لعجو۶ثیدل ا هنم وهد هب اهن نکل ر دیم! كن هم رکم2  جارو رول وا ریبعت وب ییزوف ووبف یلیرواب هنلشیا ندنآ 3

 .هرزوا هیناب تفاضا هلغلوا موسم هلبترابع املا لخدب هنم نال بابلاب اهنع یتکفاهلیا دج ةبعكلا جاترىف هلام ق

 ۍراناونع هبنس هدس و هیلع ةبتع و هاشداب هاکرد هکدشن ردرعشم یهظعت لاک ناونعو و ردشغ وا هبانک هبعک هلجأتر |

 | ینوفلجااذا* عاشلالاق ةبعكلا لاا يده هلعجاذا ةبعكلا جات ر ىف هلام لعج هدساسا كل ذكر ونل واداربا نوجا مظعت

 ۱ جان رف هلام نالف لعح هدحابصم و هلی رابع ةبعكلاي ولت یا * ببضملا جات رلا رطش ىلا نيم × تصجا ةيلع ف 1 1

 جار هان لاق هنم و رونل وا قالطا هثيشنال وا زانقط و مک قصع و دنوق حانروردبلغا قمل وا زا هلىسەقالع ق

 رونل وا قالطاهرال وب قجهراط هلرعت كم ( ج ارل ا ) ردمکح و زانقط سعص یزانا ق جناب نمی ەچ و ویاالصلا |
 هل رنک كنار ردهجات ر ئدرفم هننسانعم روڪ روند هرلابق هلیصف كنار ( جارنا ) هدنن ز و جک ردیدرفم خرما

 ندجات را هکهدنن زو همرکم فر لا لزمناعج هرز وا لئاعف لاعفا رب ز ردطلغ یس هن جات رزساههدنوب هکربدح راش ۱



 بج عملا لا ذلآ لصف روح

 ب له ا ءا را لصف روح

6Y 
 ندنسهدامح ود هداروب ردندنسانعم چد هکر دشلطا دارا ید هدنسهدام حد یو فلوم* رده رابتعا ۳

 اا تجاح هجاد و ردبلاغ لاقحا قلوا یاب ذوخأم ندینآ جد و ردشغل وا لالعا بلقلا دعب بول وا هحتاد لصالا یف

 ۰ | ردقجهلوا یسهلوقریچان بويل وا یم ورا كي هکر وند هنیریغص وریسب كئیش نال وا یضتقم ینعی رد هنسانعم هریغص |
 1 1 قزد كلا اراشا هشدح وبشا هلکن و فا وم* رونل وا دارا قرهلوا هج وام و عابناهنظف) هجاح هحاد لوق ىلع |

 | یدنلوا نایب هدنسهدام جد هکهت هک تدناالا ةجادال و ةجاح نم تکرتام لجر هل لاق ال هنا ثیدح ینو ةیاہنلاف 0

 | رولیکءهرز واباوثا هلجب هکرونید هسابل نانل واریبعتكلتس وا هدننز و باغ (جا ودلا )و هدننز و نامر (جا ودلا) ۱

 .غباسیا ج اود بوث لاق ردسابل ندارتسیند ءازجا عیج بولیک هرزوا سابل هلجب یک هجارف هروک هنناب كنيماس |
 اا رعت شالا ردقج هل وا كلتسوا کرد شلع ریست هللا ن رب ز ماحب هدیدالا ةمدقم یرمشخمز و هلکه دسج یطغ

 دنسابل تسوا راس وه هجارف هجا ود لصامح او ردنرعم ندیس راف هروک هنناب كح راش + ردندن آید سابل زمگیدلبا |
 [ لقب ردهنشانس كم روب هجزآ هجزآ هلتاصف (ناجدلا لو هلبنوکس كنهشص یایو یصتق تالاد ( جدلا ) ردلماش
 | رردیک دنر دسکا لراکوی هکروند هرا هود هدرخ و ريغص ناحدو البلف یشمادا اناج دو اعد جد لجرلا جاد

 || ق تواذ (جنلا) هه هما لاذلا لصف زاس رد ربشل وا سا یکن اضمررلن و ورونل وا قالطا هنه ورک هکر کچ و
 الغل وادنسانعم ككا هجزآ هج زا لوق ىلع رد هنسانعم ك ګا ب وکچ ہدقل وضرب هلتدش یب وص هل وکس كن هزم و

 كف وم+ دض البلق الیلق هبرشوا ادیدش هعرج اذا عبارلا و ثلاثلا بابلانم اجأذ حذو ءال !جأذ لا رول وا دض

 غط و ضیح هکر دیک یس هک ءرفدضلصا ردهروک هنیل وق روب نم فالتخا ارب ز ردع المربغ یّدع نددادضا ینو

 هقرخ ادا ءاقسلاجأذ لاقب ردهنسانعم قمر و هحذ اذا روفصعلا جأذ لاقب ردهنسانعم قلزغوب جأذو ردهنسانعم
 رجا یک “اق رونید هب هنسن یزمرف كی هدننز و روبص ( ج ذلا )رجا اذا درولا جأذ لاق ردهنسانعم قمرازقو

 تجأقنالاق رد هنسانعمقلت رب هدنز و لاعفنا ( جاءذنالا ) «یناق یا ج وذ رجا لا رول وا دیک أت یک هنس هلک

 ]] طو ندت غ رادو ندرفسو هن رش اذا ءالا جذلاقب ردهنسانعم كما هدننز و ج ( جذلا) تقرت اذا ةبرقلا |
 رد یکن الک ندرفس ردلعاف مسا ندنآ هدننزو "جاح ( جاذلا ل رفس نم مدق اذا نالف جذ لاقب رد هنسانعم لک |

 .هچذ لاقب یک ےص ردهنسانعم قمراقیچ یتغوبق كئيش یلقوبق هلینوکس كن هل یاح و یف كلاد (محذلا
 كمروتوک بوردکر وس هرب رخآ ندرب یعیدروط یمدآرب لب دیدش و رشق یا هج” اذا ثلاثلا بابلا نماجذ

 : رب هدنب لصالا یف هدننزز و سلجم ( مح ذم ۷ رخا یا عضوم نم هترج اذا ان الف جم رلا تجذ لاقب رد هنسانعم

 | ت هلا ذم هلبیق نالوا یرلهبعش هلغهرغوط هدنن اب كنآ ی راهدلاو یراردارب مان یط و ثللام بول وا یعسا
 | هلاحا هنبانج هب وبیس ماما یتتلاصا كم ردقنره ردشلنا تی هدنلصف مم كنباب ےج وبشا ینوب یرهوج یدنل وا
 ۰ [ یا ناکلاب تجذا ل وقت رد هنسانعم كلا تماقا و ثکم هلی رسک كن ه زمه ( جاحذالا ) ردشلنا طلغ هد هسيدليا

 ۲ ةلبق مسا جج ذم هم ليقف اهلعب توم دعب هيلع تماقا اذا اهدل و ىلع ةأرملا تجذا لاقن و ح راشلا لاق تقا

 هد اذآ ثلاثلا بابلا نم اذ هعذ لاقب ردهنسانعم قغاق هن وا هلتددش هلو کس كنیعو یصف كلاذ ( دلار

 دوب مدوب نیوص هلباوکس كمال و یصتف كلاذ ( دلا ) اهماج اذا هتبراج ےعذ لاقب رد هنسانعم كل عاچبو ادیدش
  ردهنسانعم كمحا هدننز و ج وم ( جوذلا ) هعرج اذا لوالا بابلا نم اطذ ءاملا مذ لاق رد هنسانعم كما

 ] یوا وسب ردهنسانعم كما دوب هلی وکس كنايو یف ثلاذ ( عیذلا ) هبرش اذا اج وذ ج وذي ءاملا جاذ لاقت

 | ردهنسانعمههدانمقل وا مدمههدنسلح ەداب هدننز و جالع (حایذلال ه رش اذا اعذ جذر ءاملا جاذ لاش رول وا یایو
 یاو یصق كنار( ج. را ) و دلم ءارلا لصف جمس دمدان اذا اجايذ هحاذ لاق ردردصم ندناب هلعافعو و

 ھر حراش»روند هب ها یعب همه رد نالوا فیفخ و كچوک هدننزو رهوج (خ ورا )لو هلی وکس كنهدحوم

 | ی هدشاونع فیفخ ريغص مهرد فلوم ندتهجوب ردلیخد ندیسراف روب نم ظفل و ردل وادتم ه دنن همصب لها

 ]جا زا )یا رول وا رهاظ یغیدل وایعسا هوا عونرب هلبا لج هعیونت نیونت هک ات یدبا بسنا هسلیا دارا ارکلم
 | ارهاظ ردشمالنا یّدصن هنلعف فلوم نکل ردردصو و رد هنسانعم قلوا نادان و دیلب و نهذ دنک هلبعف كنار

 با یک یرک هدننزو ج راخ ( څارل ل ردغ وضم ندعبار باب د وخاپ ندنسماخ باب هليا رابتعا هنسهدام تدالب
 | هماقل اریضف هلل رسک كنهزمه ( جاب رالا  نایر "یی یا جاز نایلص لاق روند هنابن شما زوا بولو ییتوارطو

 | ر دلو هسلغت ىلشمت هلبا نی كفل قم + راصق نیندب ءاج اذا لجرلا ج را لاق ردهنتسانعم كلتا ادب دالوا رودوب ۱

 1 | ور هنرشزمودردنللنآ و مای هززروا یدالوا بوبمرا و ها هرکصفدنج وز نوناخهدننز و عفت( ) |

 ٠ (كا)



 كنهددشمحم و یم كلاد ( فحص دلا ال ردندن انعم اوطنا ردم وس رم هرز وا قل وا زاحم یعومج هل ران وب هدساشا

J#-و  
 هلن وکس كم و یصقف كلاد (عدلا) هيف مکعتساو *یشلایفلخداذاج ردا واو و *یشل دنا لاق رد هنسانعم كم رب
 # "یاعم هلغل وا عوضوم هنسانعرتسوا وطنا هرو نم هدام هکربد ح راش» هنسانعم هریفض روند هچاص شلروآ

 لاق رد هنسانعمریظن ولثم و ه دخیا نالف ځد وه لا روند هتس ود قیص هلن رسک تلاد (عدل ال ردع رفتم ندنآ

 لعافت (عادتلا )ر ودم یا دنملصن لا روند ه هنسن ر ودم هلیس هين لعاف مسا (خدنلا ) هریظن یا هح دوه

 لظموک ارق هدننز و جراخ ( جادلا ) اونواعت اذا هيلع اوجمادت لاق بن ی هدننز و

 هنسانعم هماع رونل وا قالطا هغراص نالی راص هشاب هل رسک كی” ( ةجامدملا ) ظمیا جاد لیل لاق رد هنسانعم

 یا هبفریخال ده د وه لاق ردشفل وا فیعضت نوجا ظیلغت روند هب یشک لبنت مزالم هنسهناخ و یوق وا اڪ

ERنالوایکح و یوفلوف ىلع نا يا رم  

 هلل سمک ن هزم (حامدالا لرد زاح ید و م کج وا "نخ یا حامد و جامد حص لا رول وافص و ه هطاصم ورلص

 | قالطا جامدا و خد كحا رشضعب بوث یف ۵ اذا هعدا لاق ردهنسانعم قمراص بورود هرجا بوث رب یی هن

 رج نا هبت ردذوخأم ندانعموب رول وا فص رم مالک نکی زاها عفر ی کزج ندنتم هکه قب رط یراکتا

 بارغ ( جامد )ردح ورشم بیرقنع هکر د هنسانعم ملعدم و رونلوا قالطا هنق وا راق هدننز و مرکم (جدملا ) یک ۱
 كمال و یعط كلاد ویعح كمال و كللادیتعی هده روک هنتغل یکیا هدننز و بدنج ( عدلا ) ردیدآ عضوم رپ نشو

 | (جالمدلا )و هدننز و هج رح د( ةه دلا ) هنسانهمدضعم روند هغاچلوقوهدن وزابهدنز ور وب ز( ج ولمدلا))
 رد هنسانعم كلارا وهو تسار هرز وا قبال هج و یفرطره بودل ز ود شيا یکیدلشیا هدندب عناص هدننز و جا حد

 هلرصف تلاد (جلامدلا ) هتعنص یس اذا اجالمد و هج د *یفلا ممد لاق یکم هبوستیز الب یغبدباب كني ويف د

 هرجا یرب یرب قرهلوا سلماو زود تیاغب هدننز و حرحدم ( جدلا )ر دید رفم حولعد روند هرار كم ولت اا
 دمه وط و ه هلکو هشاط قل را وب زود هنسانعم سلما ج ردم روند ه هنسن قل راوب هدنلکش هرک لارو تو
 ردییبم هنکیدلیا مه و حوتفه ین *ثنس هلک ح ردلایریسفت لیا لوب زود قریص تانجیتم حاعص ردینبم کوب ق ۱

 ردیعسا ست از رانا و رع ن ذاعم هدنز و رفصع ( عدلا )رد هنسانعم "یوطم هلغلوا موم هيام

 لاقب رد هنسانعم كلثا راوتساو مک و دنوق یصوصخرب د وخاب یشیارب هلیفیفخت كنون و یرسک ك لاد ( جاندلا ))
 هلک رود همان زابش وه و لفام کند هت اتع و اقع لنیت ( جدلا ) هكحا اذا لوالا بابلا نم اجاند الا ©3
 یجلیب هکر دی رعم یمراف یاناد ( جانادلا ) ءالقع یا چد مه لا , ردلقم قلوا فرصت ندیتآ جاناد هروک ذم ۱

 دنا کردیدارمو دنزوجاد (ادلا) رد یرمصبلا زوریف ن للادبع ندندندحم و رد هنسانعم ماع

 ۱ | قغاصو راردبا هیفست هلکنآ هکر دیم كنعسق نویق یشبدییعب كن ەن هدنن و دج.ا مه دا )ج رادیا میاد بارت لاق 1

 هر هد هلبصف كنهددشم اار ومار یاب و كلاد (حربهدلا )رار اچ ود مه دا محدا درا

 | هکلیهلبا هح ونغم هيس راف یاب هر و رپ و ددع نوا هدهدیسراف ردکعد كلي نوا ینعب تاشیررشع هکر دی رعم یسراف [

 هدننیب» محلا دوقلاربس سبني * » ح ربهدلایلا هيفا وخ نیب * وبشا یکیدلی وس هدنفص ورقص كسا ون وبا ظل وب ر د

 | راس اذا لجرلا جرحد لاقب ردهنسانعم عیرمس ریس كتک بورو هلتعرس هدننزو هجرحد (ةجرهدلا) ردقاو |

 ریت ریت قران | قیصقیصیرلمدآ لوق یلع كم روب قشراق بو یم روب هبهزودربهدننز و هجرحد ( ةچهه دل ال امیرسم [
 یکررو هلیغاقوب هنسک هدرولناس ولشاب و عرسا و هو طخ براق وا اطلتخم یشم اداریعبلا مه لاق ردهنسانعم كم روب

 نهدنهایدنک هرزوا ریه رو و دیقی هل اکی شم |ذا عیشلا مهد لاقب رد هنسانعم كم روب رغآ آو هجا هاب
 ولتعسو هدننز و رفعج ( مه دلا ال هدنع نم ینعب هیفدا اد ربلنا مهد لاقب ردهنسانعم كلعاهدایز و مت زوس زار

 (جاهدلا )روني د ه هنسن نال وا میظع یسوبایو یم وروق اقلطم و هنسانعم لس عسا و زونبد هثیش نالوا ولتلومس و

 | هلتعرسقرات |هدرخ هدرخ ینراعدآو و د هثیشنال وا هللا مظع یخ دوهدننز و طالع
 : هدننز و هعحهد ( ته دلا )یدال وا رک ذهکردیفدا موهدننز و ځاهد هلن ون (جیاهدلا روند هنا وبح ونا نانی رو |

 | ذنهد چه دوبشا ردنا كلرهوج عونرب یکد رمز ردتفل هلناصفوهدننز و رفعج ( منه دل ردفدا رم هدن رلانعم هاچ

  ردیا نّوکت ندهرخا هدندعم یاس و هدن راندا شموک و رقاب ردفر امت هلکغد یکن رف نهد: دیکر ر دب رهن یر

 ردهنسانعم كليا تمدخ هب :هسیکرهدننزووم (جیودلاردرا وا وناو یکی وکت لدج رز هند نوت رد رچ رر 1

 | یینأت یک لاج و راکمو مادر وندهن ابا یکم دزو جام (ةخادلا )عادا

)۰۱( 



 یک ی.
 أ ندلورپ عدو ردیعمایراسرف ترش نرو لیفطلا ن عاع معد و روند هب هقان کشد وکنوا نایلوا |
 یاب و هجم نیغ( ةجدلا )ردیع-ا كتعاچج ر عدو روند هن زیا كناویح و ناسنا ندبکب واک ن درب رب دوخاب
 ثینأت موب "لک اهدروا اذا لالا ۶د لاقي ردى اا یاب ز ونک وص نوکر هیازهود هلننزو هج رحد هل ا هدحتوم

 a ر وزپ هلسیفن ب رشو لک او يعفو زان ینیسفن اعاد و ردت رابع ندنمس ٥# ود لام با عالادنعا رب ز ردهلب رامتعا لبا ريم

 هدننز ورفع نم( چ۶ دما موب "لکی تعب لک الا و عنلا ف مهیا یهسفن انو ج۶ دب مهلاقترونل وا لامعتسا هنسانعم كل

 هدننز و هج رح د هلن ون 6 ذصغدلآ لر دعض ومر هد رف نا م هدننزو رفعج (یجغ د) روند هناویح وناسنا ناعشیش ید

 | شعش رغآ هدنص وضخ مایق و تکرح بول وا ممظع و یربا یدوج و ندکلزوعهرزوا طارفا یم تروع ةصاخ
 رد هنسانعم كم رو قرات 1 هدرخ هدرخ و قیص قیص یرلعدآ و تلقا و تنمظعاذا ة ًأرلا تعد لاه رد هنسانعم

 ت رک اذا لبالا تغد لاق رد ةنسانعم كلا م وح “ه وص ندروغوار راهودو 2 لجرلا مجد لاقي

 تلاد (ةجدلا]) و هلنیتمف ( دلا ريدا و لبقااذا لجرلا عد لاق رد هنسانعم كمك ب ولکه توا یرب و ءامل اللغ

 .دنل وا كهصکهلبرسکنهزمه (جالدالا) ردراعما هکر وند هنا كقكه لوب بوقلقهدنل وا كنمصکهلبعف و یعض
 تنهددشم لادو كنهزمه 6 جالدالا ) لیلا لوانم ا وراس اذا احالدا موقلا حدا لاقب ردهنسانعم كقک هلوب ب وقلاق
 : ام ول ےل دالاق یکراک دا ردندنباب لاعتفا و و رد هنسانعم كف هلوب بوقلاق هدننقورخآ كندصکه لب رسک
 دیک هلیعط تلاد هدو كقک هصک نوت بوقلاق ندماشخا هد هلی تلادو حمد هلنیتصف هدساسا لیلا رخآ نم
 ندا و اهاک ةلدلا | وراسدا موقلا خدالاقب ندن اب لاعفا لعفندل وا و هرز وا قل وا عسا هنب رلانعم كم هدنرخآ
 نوت قالطا خدموا هدفنق یح ردم وس رم هل رابع لنللارخآ اوز راسا ذا ددشلاب ا لاقت ندناب لاعتفا

 للاب یوطن ضرالا نافهح.دلاب مکیلع هد هب امنو رد نیبمهرز وا هجو وپ د هدح ابصمو رد ین هتک اتو بوک

 2 و هرخآنمراساذا دیدشتلاب ج داو لیللا ل وا نمراساذا فیف اب خدا لاق لیبل اربسیه هدنشدح

 الا ناف هلوق هبقع هن ال ثید اا ذه یف دا رمل ا هناکو هلک ل یال دیدشتلاب جال دالا لعحم نم مهنمو محل او طلاب ةِجدلاو

 + رکبلا و تاجا ىلع حاورلا ین و × رصسلا ىف جالدالاوریسلا یلعربصا * هنع هللا یضر لعل اودشنا ویوطت
 ها هدن و ځد باهش اعقا و ردشلبا راعشا یتغیدل وا هیف فلت هلغل وا روطسم یار

 1 وا ل رکر هنانس كه هک اقلطم رد هلعضو هل که دود هب وتسرد نبا تحردشلا عرمصت ینفالتخا

 :ارول وا مصاقینای كفل و«سپ +ردشلیانای ینکیدلیا طیلغت یبلع ماماهدیابوب و صیصت و دنوسل وارخآ رکو
 و هلوارروتکهض وح نوچ ا كک و د بول آییهغوق ندنشاب یبوق هکر د هک ل وش هدننز و جراخ ( خادلا )
 هم ندانعم ییاوبشا هدننز و حول و ( ج ولدلا روند هب هسک ن دنا لقنهرلباق وی هد هتوا یتیرادوسنلیغاص
 غا لقن هرلباق كج وی هد هغرالآ ی راد وس نلیغاص و كم رونوکه ضوحنوجما كکو د بول آ ی هغوق ندنشاب یب وق
 وهیفاهخ فیل ضو ا ىلا بلا سآر نماجم یشمو ول دلاذخااذا ل والا بابلا نماح ولد لج رلا ځد لاقب رد هني رلانعم
 ] وصل وق رد راناکم ےس | هلبصف كرالادو كريم (فطدلا )و (خدلا) نافل ىلا لب الا تبلحاذا نبللالقن اذا حد

 بو لک نود :ER رکو ارد هدننز و نسح هک( لدم وبا )و( دملا روند هننیبام ض وج كج هکود
 6 نانلواربعت ك لوکی یه هبلع كوپ ل وشهدننز و هسنکم( ة دل )رد هلیبق ر ند هنانک( د مون )نوچ ا یکیدبروب
 4 7 هج دملا )ر ولوا فلاح هسابق ر وک ذمیانعم هلغلوا تل آیسانب كن وب نکل رونا وا لقناک | دوس نلیغاص هکر ون د
 ههآ هنسانعمیشحولا س انکر ونلوا قالطا هننبا رواج یثحو هل دمو یدنلوا رکذ هکهت ردناکیما ندجولد هدننزو
 هر یک غلو ه هز نانل واریبعت نیمز ریز و روند هنیاشوح و یخدوب هدننزو رهوج (ع ودلا ) یک یغات
 لطم هلیصف كنهددشم لاد و یعض كيم ( خدم)ل رونلوا قالطا هرلهکرکچ قوچ هدننزو ناضمر (ناچدلا)
 دلا ) ردندلاح ر ءاعسا هدننز و ناتک (ح الدالو هدننزو رب ز (عید) ردندننثدحم هکردیعم!مادقلا نیاهدننزو

 والا بابلانم اج ومد "یشلا ځد لاقب ردهنسانعم تاعش رب مکح هدنآ بوریکه رخ " یش هنسنرب هدننز ولوخد

 تزنکبودرکس هلتع رس قرات [قیصقیص یرلعدآ و سانکلا ق نشول دلا وهيف رکعتساو "یشلایفلخد
 راس و ربعب ردلاثم بن را هروک هننای كح راش + ضرالا یف اهم ا وق براقت ع رساف بن الا تحد لاق ردهنسانعم

 | (جام دالا) و هدننز و لاعفنا (جامدنالا ردینمهنلوق یصصخت هث قم كينرا ین تلف ردلمعتس هیج د هدنانا وپح |
 | هک هلیدید-شت كيمو یرممک ك نارو كنهزمه (جامردالا) و هدننزو لاسعتفا هلب رک كن هددشم لاد و كنءزمه | ۱
 کرک دن آ بوریکه را هنسذ هد رنب ردوا ماغداو REKÊ نونهدننز و ماجنرحا یدیا جام ردا لصالاف |



 هه ۳۹۹ رقی

 ریبعت نغاب ةصاخح و نولو كنر اقلطم هزبد هدیس راف تاغل تلذکر دشلنا نا و د رار د هزید هدیسراف اکا و رول وا هايس

 ردقج هل وا ضابهروک هنناب هرز وا روک ذم هجو كفل وم» ردقج هل وا نغاب یخ دل وا هکر د رمبفم هما زوب قتما رقو هلنول نانلوا

 هراق کا هکردننال وا هایسلت یراکدند زیدبش هدیسراف و رول وا ید هدراج و بئذ ضمب ردلکد صوصخ هاو و

 | رول وازغاب نالوا و وق یسهرهچ بول واز وب لوک ق تما رق یماضععا رب اس هروک هننابب كفل ومتیاهنرونل وا ریبعت ناب
 | هدننزو نسح ( عجسدلا) ردقج هل وا زغاب هن هکر دشځاریسفت هلناویح نالوا كنر هايس اقلطم عمم بحاص و ۱

 | زوبهدننز و لاعفنا (حاسدنالا) ردیا جن یک ك جرو ا هکر دیم" | كجو كچ وک ع ونرب هدننز و ثدح ( ج7 دملا) و ۱ ا

Eلیدی دشت كلاد و یعض كيم ( جدل ا) ههج و یلع بکنا اذا لجرلا ج “دنا لاقب رد هنسانعم كمش ود بوناپق هرز وا  
0 

 مسا ندجاسڏا روک ذم ظفل ردموسرم هلیناونع چ“ دملاک هد هه ضعب رد هبانعم لوا عی ردیبک ی هلک جت ۰

 ردلعاف ےسا ندجاسقنا ردنا جر و و ردشفل وا ماغداو بلق هلاد لاعتفا ءات یدبا ج دتا لصا ردلعاف ۳

 هلیصف كلاد ( هصسدلا ) ردشغل وا قالطا ندانعمو هکجوب نانل وا رکد روند هنسهلوقم شاک و زب شلوا چه |

 ۱ هکر د جج زم + ر ولکې اس د یعج ردت رابع ند هنسن تمد رب و هضبق رب و غابرب هکرد هنسانعم همزح ر دی رعم یسراف ةتسد |
 نارود هدلا هکر دی رعم تسد هلرصف كلا د ( ېچ" دلا )رول وا برعم ېچ د ندن آهک دهد هنیاص كن هنسن ر هتسدهدیسراف

 ۱ ردینبم هکوب قالطا یتسد هکجم وک اچ وکی رلکدت | عض ویس هل وقمزەكچ و وص روند هباق نانل والامعتسا هبا لاو ندیا
 ردیرعمهراب هکر د هنسانعمقراب هکر دی رعمهنیتسد هلیحصتف كنون و تلاد (ج 2 “دلا ) راررد یوبساک | ةصاخ هدیسراف ق

 تلاد( هچدلازلو هلرصق كنیع وثالاد (يعدلا) رار روک هنب را هیکلب برع ناوسن هکر وند هنغاب لوق و هکز البیصی
 ۱ یکی زوکو هآ ردندنویع نساح ردهنسانعم قل وا رفا وو دیدش یهایس قرهلوا عسا و زوک هلی وکس كاسع و یعص :

 ٤ راصاذا عبارلا بابلانم احد نیعلا ةد لاق ردموسرم هرزوا قلوا مسا هتد و ردصم ےعد هدهراس تاهما |

 [ یتحردنیب هلغل وا هرز وا لاکیدا وسو یضابب لز وکه حد وع دهدل وصا ضعب هکر د ح راش + اهتعسعمدا وسلادیدش
  ۱ہلا ءاحمد نیعو ےعدا وه و شم هلیترابع ندش مشچ ہایس مد هدیدالا مدعم نکل ردموس رم هلهج و و هدساسا

 [ دوسا روند هب یشکنالوا هايس كب یسهرشب هدنزو رجا (معدالا) رولوا فصو هنبحاص و هنیع هلغلوا لیذم

  ۱هب یثک نالوا مشچ هايس كب هلفلوا فص و ندرزوک ذم جد جدا هروک هننای كحابصم و كن مشخمز هنسانعم

  ۴2عدا ازای هثیش نالوا هایس كي و ءا د نیع و ءاګد ةارما لا رول وا فص وجد هنیعو رون د ءاګد هدنن ۇم روند |

 دے د دینیع ف مالسلا هيلع هتفص فهد هباهن و رولوا زاجت یریسفت هلبا دوسا كفل ؤم سپ دا لیل لاقب راردیا قاللطا

 اهضای ةدش ىف نيعلا داوس ةدش عدلا لیق و ادیدش ناكه ينيع داوس نادرپ اهریغو نیعلایف دا وسلا هدنشیدح و

 رول وا تقیقح یریسفت هلبا دوسا كفل قم نیل وا هنسانعم داوس تدش اقلطم هروک هل وا لوق هلغل وا نیم هلبترابع |
 دلا داوس ىلع ثیدا اذه باطما لج دق وچ عدا لجر مهتا ۴ جراولنا ثیدح هنم و هدهیهن هن نکل 1

 هلا دوسا هلغل وا دراو هل رابع دوسا لجر مهتا رخا ربخیف یوردق هنال دلخاداوس ىلع انل وات امنا لاقو هعیج |

 هاب كحراش * ردهنسانعم نونج هلنوکس كنیعو ىح كلاد (ءاحیدلا ) رول وا زاحم نیفلوآ لی وأت ریسفت |
 نونح ج وعدم بیرقنع رایدل وا بهاذ هنتب ردصم كنس هلک ءان راضعب هکهت ردردصم هدشنزو ءالعف هروک

 یجنزکس یمرکی كنآ هکرونل وا قالطا هنسهصک لوا كقاحم “هليل رول وا فص و ءامد و ردنوم ینوب قلوا هنسانعم |
 ( مجیک دز) رارید دتلفهلیل رخ رارس ه یحنزوقطیجرکی رار, د حد ءامهد رد هک یغیدلشاب هداوستدش ردیسهصگ م
 حوعدملجر لاقب ردشل وا لئاز یلقعرون هکروند هنونح هدنن زو ج ولفم (ح وعدم ا) ردیلع كلجرربهدننز و رمز[

 ( ذحمعدلا ) عرسا اذا لجراا ج ۶د لاق ردهنسانعم كلا تعرس هدننز و هجرحد ( ذصعدلا ) نونح یا

 ةياهنلا ی لاق "یجلاو باهذلاب هیلاددرتاذا هيلا مع د لاق هنسانعهدشدمآ و دد رت كلک ب و دیک ت وا یرب هدنن ز و هجرحد |

 هطل وا سی یل او باهذلاب نا ددر ینعبنافلتخ یا د رادیلالیللاب ناجع دان الف وان الفنالع د زاهنتفتیدحیف و

 رد هنسانعمقلآ قوچ یبهنسفر و ظااذا لیلا ممد لاقب رد هنسانعمقل وا وک ارق هج د و رونا واقالطاهدهفهر وا |
 رد هنسانعم كلنا عج وص ندفارطاو هجرحدیا دم عد لاق رد هنسانعم قلراو و ارشکه ذخااذا "یشلا معد لاق

 بو كنر اکنر هکر ونید های نا ولا و روند هلا وچ ولط یچ ما هدننز ورفعج ( عدلا ) هیف ېجاذا هض وح ف هلع د لاق

 روند هلا ويح و ناسنا لک الارثک و روند ه هسک ندیا راذکو تشک ی رس سس راکب و هد وېب و ردن رابع ندشاق و |

 م راقلشوخو هرهچ بوخ و روندهرباچو هغلتواولت وق شمل وا ناوارفو روک هلکمرب و توت بونکیوس هنر یر و "



 ( هتیفد)

 ۱ ردذوخأم ندنسانیش هکرد هنسانعم لق رطضم هراذکو تشک احتاج قالوا هجا سس هلکلیا رار و بیام

 | هتسهآب وروش ود هنسهسک | نسير وابناویح شء ضوط یکی و ضرالا ىلع جرد: هکرتیتح هقلقا اذا هج ردتسا لاق
 ۱ لا للامن فا جاردنسا و امنطبنم هلقل امدعباهدلو تعبتتسا اذا ةقانلا تجردتسا لاق ردهنسانعم كعروب ا

 3 نعهچردتسنس وبشا ییعب هتغاب ال و اللف الیلق هذخأب ناوا رافغتسالا هاسنا و ةمعل هلددح ةطخ ددح اک هنا

 عو لج قح ترضح هک دلیا دیدحت یتس هیطخ و مرج هدنبرب یهلا جاردتسا عقاو هدنس هم رک چ نوللال ثرح
 هلقسردت وا یب رافغتساو هبوتو رکش بودنا ددحت ییناسحا و تمعن یسهلوقم تل ودو لابقاو تعص مادا اک |

  هدهاشم یرثا ید هدایند رظن عطق ندنرخآ ردنرابع ندکلیا بیرقت هجرد هجرد هنباذع و بضغ یلاعت هّللاذاعم
 ٠ . [ ردترابعندکلیالاهما هلکتالیا ذخا ةتفب بودیالالهاو ذخا هلی ردن الیلقالیلق یبهدن لوا ضعبلادنعو رونل وا
 _ [ هدهلیتزابع باذعلا ی الیلقالبلق هرج هرلا هل جا ردا و هدریاصب فلوم + یک ك معا داعصا هنایدرن هج رد هجرد
 [  ندنرالافغا هکر دشلعا لق یتفیدل وا مسغم هلترابع باتکلا "یط موطنس ندراطعب بغارو ردرب لأم ردشلما ناب |

 بوتاق هنکو ا هلغغق وط ندنسهقرا هلتدش هن هنسنر اي هب هسکرب لی جا ردتسا و رول وا ترابع
 2 :ییکر روب هسفن كل رهدب

 9 .نآریغنم ضرالا هج و یلع نمی هه جرد هناک هتلعج اذا څرلا هتجردتسا لا ردهنسانعم كمتر وب بودیروس

 ] نامر جا زدو یصفكناح (جادلا ةناموح) رددآ شوق رب هدننز و هزمه هلیعط كلاد (هجردال آوهلا ىلا هعفرت

 :تافرع هلبا قرعتاذ هدننز و مظعم (ج زدم ردیدآ عضومر هدهرصبقیرط رددززابز هدننز و ناتک ًاضعب ردهدننز و
 .لوش هلیص كلاد (ج ردلال ر دیس هنکك ر وهشم ثذح مان دم نب لع هدننز ونامر(جا دو ال ردعض و مر هدننب
 هدننزو لبج (ج ردلا) ردشلنا را رکتینوب فل وم» هیلاهدنامورفوزجاع یران دیا ثبشن ۵3 هکر ون د هب هلکشم ةيظعروما
 احردنالف ءاع لاق هل وا ط وتم هند هقرف یکی دوخاب مدآیکیانوچا حالص وص هکرونل واقالطا هب یچلبالوش
 یضعب یکی راهمدق نایدرن وا قالطا هتاقبط ندرادبن مو هاب هلناصتف (تاحردلا) ملا ین نیب اریفسیا

 | هدعب روند هتس هیات نابدرت هلتاصف ردیعج كن هجرد تاحرد هر وک هننای هد راصب كفل وم * رول وا دنلب ندنضعب

 راد تئیهلها ردشفل وا هیبشت اکا جد موحن تاع ردهدکلف هکهتن ردشفل وا لامعتسا هد هیلاع بتا ره و هعیف رٌذل زنم

 : رره هک ایدلیا عیزوت هج رب یکیان وا ید یرلناو رلیدلیا قالطا هجرد هن رب رهو سقت همد شقلازویچ وا یون
 هرشاعلا ىلا اذکه زدن رابع ند هثلاث مشقلا ھنر ھو هبناث رمشقلا هقبقد ره و دتنفدرمشقلا هجردره و هجرد رزوت وا

 وبشا قیتحت لها هکهتن ردربتعم رونل وا قالطا شرع هدعرش ناسل هکهدمظعا تالف هر وک ذم تاحرد هکر د جم
 ردشقلازویچ وا هدیاسح عیفر اربز رلیدلیا مرصتیتفیدل وا تراشا اکآ هدنس هم رک چ شرعلاوذ تاحردلا عیفر#
 .  بورواص هرزواهناخ موسرو ران آ راکز ور ددش هکرونل وا قالطا هغاربط هزوتلوش هدننزو ج راخ (جرادلا# |
 ق رابدلا موسرحابرلا هیشغت راص اذا ج رادبارتلاق هد روب بوتاق هنکو ا هج ر ارب هرکصتدکدلیا هطاحا بوب روب مامت

 | ردهنسانع»قلوا عالموقفر بویشا وب ۰ رکصندکلنیتچ و ندکلشکس سهدننز و هج رحد(فح ردلا) ه جردنو هرتو
 . ترا ذا ةقالا تجب ردلا رد هنسانعمقلقاب بویلز وا یتیدل و هقانوهب وعص دعب نال اذا سرفلا وا لجر لا جرد لاقت
 : ] طبالع(ماردلا )لابد تبداذاةقانلا تح ردلاقب رد هنسانعم كمك بوبروب هرز وا تن وکسزستع مو قطب واهدل و
 هحرحد (ذحد ردلا) هشم قر لات یا جا ردوهلا روند هب یشک نیرو ییلاص ینلاص هللا ادا و ک هدننز و

 | یر هدنتهج تبح هک یکیاو اهدل و تمر اذا ةقانلا تجدرد لاقت ردهنسانعمقلقاب هنسرر وای یدنکه قان هدننز و

 احدرد دق لاش امتد وم یفاقفا وت اذاف ردن ابعندکموس هلت وفص و قدص یرکیدکی هکرد هنسانعم كلبا تقاوم

 جارد (جاردلا) تج رد ییعع ةقانلا تع رد لاق یدنل وا رکذ هکردیفدارم و هدننزو هګ رد هلو (ذحم رداا)

 رک هناحاتسکز مت زاحا هریرب هلنسهدش كم و یرسمکكنهزمه (جامتردالا) یدنل وارکذ هکر دیفدارمو هدننز و
 3 PR دام ورد هکیدیا ردا یلصا كنس هلک ج ردا نذاریغب رمد اذا م لع ج ردا لاقب ردیدا فالخ هکرد هنسانعم

 3 (يساوردلا) هنازتس لخد اذا هيف ردا لا ردهنسانعمقلقوص قر هل واناهنپ بونل یکن دفا رطا هرجما هنسل رب و

 ولفرط یکیا هکر وند هرب هحنرا و هنن ویب ندنشاق ك وا كن ربا تآ هکر دی رع یس راف هاکه زا ورد هلی كنيس و كالاد
 | یازو كلاد (جزدلا) یدنل وا رک ذ هکر دیفدا رمو هدننزو جارد هلون ( جا ردل ا) ردیکنا هلضف كنسهفت كلربا

 | رایدلق ح وتفم یلاد هدقدنل وا بیرعت رد هلبرسکت الاد هکر دیبرعم یسراف هدو و ردندنعا ونا تآ هلیعتف كن هم

 ههابسیراقاد ود و یزو هکر دنآ لوش مغدا هدي باب نکل یدلنانای ییغیدل وا فصتم هلکنره روک ذم لیخ فل ژم
 | ینوشروف قلهایس نالوا هدندسج راس هلوا دن شا ندقلهایس نالوا هدندسج اس قلهایس لوا و بول وا لئام |



p=سو ۳۹۷  

 هبهنسنرپ یمدآربابیئیشرب وامرذ هب تقض یا رمالا وا ماعلا ۳ ردکنا غالبا هتنحم تياغو تفاط تیاهن
 هب یو هدننز و ناتک جا دل ا) هنم هاندا یا اذک یلا هح رد لاق رد هن سانعم قنردواو هان اتهج رد هحرد |

 رول وا قالطا هز ونا نال واریت یرکو نوک: دلیا لاقملقن بوزک للبت, سل هتسانعم مامونل واالطا
 | بیرق هک که دهثجر دیعس| شوق نانلواریبعتجا ۳ 7 هلش رحم هدب رت هدننز و نام ر(جا ردلا) رددآ عضو م رب حاردو

 ورذت هن ولکوس و جارت هجا ردهدیسراف ردهاشم هنواکوس ردلکد یرلکددنولکوسو وردشوق رب زان یاو رظنثوخو

 قالطا هنسیشید و هنککر ا یک هماج و ماج هلیاه ردتغل ځد هجارد هدجا رد و رار د چ ردن قر هلو ا ترعمراب عو

 ملا هعب مسیا ج ورد مر لاق روند هاب ندبآ نارذک بوسا هلتعرس تیاغب هدنز و روبص (حوردلا ژ رونل وا

 عضو تا ودرخ كنا وسن هدننزو جرب (جردلا) ردهنسانعم هشرط و كلسم ردناکم سا هدننزو جرم ( جردملا |

 رولک جاردا و هدننز و ةبنع ردهج رد یعچ هلباه ردهجرد یدرف هنسانعم ءاسنلا شفح روند هب وط وق یراکهلیا
 راب ع هکر دن دانعموب یک بابسا و ببس رولک جا ردا یعج هنسانعمقیرط روند هلو هلنیتصف ( ج ردلا) هدنن زوسارتآ

 رایدنا تیا ور هل رسک كن هزه راضعب هدن وب رار د هجا ردا عج ر هدر كج هد یدک بون ودهنپ ندلوب یکیداک ن الق ۱

 یا یو و رامتعا قی رطرب یّورج رهدوخاب ةفلابمر دیعچ كجرد هرز وار وکذ ه هجو روک هک
 مج رلاش ردععفا هح نکل رول وا ل وأم هلبناونع هح یا هجا ردالثم عجر بول وا رابتعا فاضمفذح هروک

 .یدنکب ول وا فلتو ردهیمد رارید حایرلا جاردا همدبهذ رب صع تالذک هنع ءاحیذلا قیرطلاییارسسکی و هجاردا |
 | (فجردلا) رد هج رادیدرفمرونلوا قالطا هن راقابا ییعپ هنم ا وق را وط هدننز وج راوخ (ج راودلا) هدرب كج هد

 تدمر راردا لاخدا هنربد و هنجترف كن هقانین [ هکر وند هغادنوق شار ود ب وطرد ندءر واع لوش هلبعص تالاد :

 هدنیحلوا هلغتوط یروب یکی سيروب تدالو ییهقان هک اتر اردنا كلرت هرز وا لاح لوا قر هلوا ولغاب نور و یزوک
 یکر که نس هد وکك نسير واب كن هقان رخ رب هرکصندکد تا جارخا نیهر واچ لواو ب وز وچ ینیرادنب كننور و كنبزوک

 رولیقایاکابودباسایقیدل و یدنکه لا سح نس هار كنمدل و یدنکن دن آرنردیامامشا هب هقان لوا بوروسیک
 یتیدوس هلتهج وب هکات راردنا هدکدلیا دارم قاب یتسیدنک هیر واب رخآرب بول وا عیاضیسیر وای كنهقان یل غو [

 شعبلادنعو رار د عاقص هن رلقدلغاب هننورب و هماع هغاب یراقدلغاب هن نا رول وا هرز وا راردال والا ناک ب ویکچ |
 كن هقان بودا عض و هبسانم هی ودا هنا هدک دلیا ر وهظ عج وو درد هدنج رف لخاد كن هقان هکر دەر واچ لوشەج رد د

 یشنح قرنا اومش ةجردلاب نثعب نک  ثیدل ایف ءاعامو هدشنز و د رص رولک ح رد یعج رار دنا لاخدا هنج رف ۲

 نانل وارکذ یبهقرخیراقدنتوط قرهلوا هوشحمهللا هبن لضیاح ینعي چ ةقانلا ةج ردن فس رکلاب ةوشحم ضال اا " 
 | یتعب یدنلوا رک افنآ انس کرد ومد هلی ا ون نیم رو نم ظفل و رایدلیا هییشت هب هقان هجرد 1

 |(ةجا دلار ونلوا م نظ مهونکلردشلبا طبض هلتاصف ابدی وبا یضتوردقج هوا یروطوقتاودرخ كلام

 هد ر هه هچرک هکر د حراش» رارد ا لعت هلکن آ هدقدلشاب هکع ر و هج کروند هنس هب ست قو

 | لاح هنسهب ع قج وچ ابلاغ ح راش هکر د جزم + ردعوق رم هلی رابع ةلعلا ہد کح نکل ردموسم هلنناونع لاطا

 هاب هحاب بونل رک هننلآ كن آ هدنکنجراصح هدفلس هکر وند 4 هاد هجا رد و ردشطالوهذ ندنفیدنا واقالطا |
 | تاه (ةجردلا) و هلبع تلاد (ةج ردلا) یدنل وا نایب هدنسهدام هک یدا رارراو هد راصح كرەروس " 
 روش دهنایدر هدننزو هفکسا (ذح ردالالو ردراج هلددشت كج هدنو و هدنز و هزمههلبحص كلاد (ذج ردلا)ل و ق

 ونوس اولتقشءولتج ز هدننز ورکس (ج دل ) ردندنلببق ضعبلا ساب لکلا ةیعت هکر بد ح راش هنسانعم تاق رم 1

 ارومالا یا ح ردلا بکر لا ردیبم هنس هظحالم غولب هتفاط و دهج تیام هجرد هجرد رونل وا قالطا |

 ۳9۳0 بسا هتسلیا دقت هلبا مکر نکل یدایا دقت هلن ز و رکس یو فل وم + ةفاسشل|

 ی هسکر هدننز و لاعفتسا 6 جا ردنسالا لردصوصخ هراب ع ردا لزاسعون وب هیبش هروبنط هدنز ونیکس( چ دلا )

 ندکلنا بیرقت دوخاب جرد هماد و رکم یکیدلبا بیت رت ییهسک لوا هک رد هنسانعم كلغ هتشرف هلا هعدخ و كن ر

 داعصا هارخا هجرد ندهجردرب هتسهآ هتسهآ ین هنکرب حاردتسا لصا هعدخ اذا ات الف ح ردتسا لا ردنرابع

 | داسخ بنر یعیدلبا لیوستو یخ هلی یکم و تان هداروب نمپ و وو رقن اشف اثیش هثیشرب تلذک ۲

 ندراضعب هدساسا رول وا ترابع ندییرقت ه هب رم ٌفط رو هلسالتخا هتسهآ هتسهآ ینبلق دوخاپ داعصا کاله و

 ییهسکرب جاردتسا و رول واذوخأم ندج رد نالوا هنسانعم لاله و توم هکردل وقنم هنمانعم تا دارم نک اله
 ییهسکرب و هنم هادا داف لا هج ردتسا لاق رد هیات نا تی رقت دج رد هج و ىك نابدر هیتر

 اطم



 منا با عابتا هیادلا الاى لاتو راصلاو ناوعالاو, ونو راکلا "جادلا ال ولالاق % یا اوسنل و ادا

 ۱ تک رام هللا لوس رابلج ر هللاقام اما و رفسلاف نوعسپ ونو دیا ضرالایلع نوجد ما ناما و ءارحالا و

 هاح وة جال عابا حاد و کز دق و الا یصاعلا نم یسفن هبلا تعد اتش تکر تام هانعف تنتاالا ةحادال و هحاح نم

 (یوجد) فیفصلاب رومشلاو نومجازلا ةجادلا و تیبلا نودصاقلا هجا ناطلنا لاق دیدشنلاب ةيا ور ىف

 | کرد هنسانعم قفلن و لب ییالباق یزون لوک هدننزو لیعفت ( چ دنلا ) ردیدآ عضومرب هدناتسب ع هدننزو یلویه
 . ] رددآ غاطرب هدندروب یسهلبقسیق هدننز ور وبص (جوجد ) تهغاذا اج دن ءاعساتسج د لاق ردمزاتسم یتلط
 | رگ كن هل یاو صف تلاد (محدلا) هنسانعم هلوج روند هنسهود كوب هلبصتف كرلاد (نایذیدلا)
 ك ا عاجتو هبصس اذا ثلاثلا بابلانم "وکلا جد لا ردهنسانعم كع روس بوکج هرزوار یهنسنرب

 ۱ ر انعم قل راو هل رسک ت لاد (جارحدلا) و هلیعف تالاد (فجرحدل ال اهعماحاذاةي ادا محدلاقب ردهنسانعم

 ودح یف عباتت یا جرحدنف اجارحد و ةجرحد "ی دلا جرحد لاق ردهنسانعم قفل راوب هلیصف كنات (جرحدنلا)

 دم ۍش لاق یکیغلاود بوط ردندنناش قفل راوب هکر ونبد هب هنن قلاوب هلیسهینب لوعفم عسا (جرحدلاژ

 )اوب یکیدروئوکب ویلراوب هدنزرط قدنف كنکح و نافرص وا هلرعط كلاد ( هو ر ر ودم یا
 انا ردو اج ورد لجرلا جرد لاقب ردهنسانعم كعروب هلتاصف «ناحردلال و هلبعط كلاد (ج وردلا)

 ناد وعص هنس ها نابدرن یتعی ه هج رد هدام وب هروک هتنایب كار و كفانا اکرم حزاش» ئم ادا لوالا

 ۱3۳ ا کربلا صّیطف دم روب تاخویش و ناییص نوهنکلا ردغوض وم هکع رو هتسهآ هتسهآ
 ى ٩ قلوا ضرقنم تعاججو موقر ناجردو حج وردو یهتنا ردمو سرم هم روب جد هدحابصم اعقا و ردترابع
 دافو قرهیلاق یتیرذو لسن الصا هدوربک هسکرب و اوض رقنا اذا موقلا جرد لاقب ردهنسانعم كفکوت بوک
 بوش واص یرغولم لر ها لودعو فقوت اعطق هنلو نالوا یکولسم و ضعبلادنع و ردهنسانعم كلا

 | یربرهلرتوبهدهاس تاهتا هکر د حراش » هلیبسل یضموا السن فلخ اذا نالف جرد لاقب رد هنسانعم كقک
 نارذکی سهنس هقان ۲ در ا زمه هدنس هلک وا هدا رون سب ردم وس رم قر هل وا ص وصخ یانعم |

 جت مل وةنسلا تزاح اذا ةقالا تجرد لاش ردهنسانعم كلنا لاسما بوطا لج عضو زونه بودیا

 ذعموت هدهراس لوصا نکل هاوط اذا باتکلا جرد لاقب ردهنسانعم كمرود ییهنسن یمهلوقم بولو

 ی هکر یدلیا قالطا جرد ید هثیش نالب رود لوا ینح ردهلنوکس كنار و ىح تالاد هکر دهوسم هلینا ونع
 باقع السا بو هاب قو موقر هکر دهنسانعم ضارقنا دو هه راو نام جارد نالا رد ردفا

 كنار و ىح كلاد ( جردلا )اوضرقنا ىا موقلا حردنا لاق یک هیسابع ءافلخ ردن رابع ندقمالاق یرلفالخا و

 یضماذا عبارلا بابلا نم احرد لجرلا جرد لا زدهنسانعم كقک بوک هلو یرفوط هکر دو هلن وکس

 ا وا یونعم ل رکو یک یرهبب نابدرن نوسل وا یسح ك رکرد هنسانعم كلت ادوعص هر هبن مع و هجرد كاسکو و هلی سل
 كلتا تمزالم هصصا و قیرط ندمالک دوخاب ندبهذم و نیدو بتا را یف دعصاذا نالف جرد لاقب یکه یلع بارم

 رد لا رد هنسانعم كم یتا جا رد اياد و مالکلا وا نیدلا نم ةجحا مزلاذا نالفج رد لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم
 اا وهی هنس لوا هکهل وش رد هنسانعم قما غوا بوسا هلتدش هرز وا هنسنر لیوجا ردلا لکا ىلع ماد اذا لجرلا

 رر جاذآ ل والا بابلانماح رد یصحلاب ع رلا تج رد لاق هلیق ردیک بوک هرزوا ضرا هجو هدنکو ا بویم ردلاق
 0 ف هدنوب و نوچکیدلرود روند هراموط ۍراقدزاب وزاب كرابناک راسو كراطاظخ جرد واد دشاب رج هیلع

 ونل وا قالطا ه هنس شا رود رد هنسانعم كمر ود نس هلوقم بو و باتکح رد هروک هننای كبغار ردزراح
 لا ریبعت جرد كراطاطخ ابلاح سپ راردبا كيرحت اضعب نوجما قرف یتنس ردصم هلا رد دحفبوب ید "ی

 هم دان هک ید وب هلبرممک ك نە هزم (جاردالا) ردیتبم هنغیدنلوا ۍطو عضو هرګادغاکر خنآ نوڪا هظفاحم

 1 دغاکو جنت لو ةنسلا تزاح اذا ةقانلا تجردا لا ردهنسانعم كلا كاسا بویمغوط توت اونو او

 كامرود جاردا و جرد هروک هننای كحراش+ ها وط اذا رام وطلا ح ردا لاق ردهنسانعء كمرود یی هنسذ یسهلوقم | 0 ۱

 ۸ هتسهآ هتسهآ یبوص هلا هغوق ندیبوقجاردا و یمنا رول وا هجرد هجرد كمر ود ی هنسئر ارز ردزاح هدنسانعم |

 ۱ قاب وراص ییراج وا یم ه6 كن هاو یفرفامم ح*اذا وادلاجردالاقب رون وا لامعتسا هنسانعم كيکچ هلی أت |
 _ | ردهنسانعم كىرود دوب هدننزو لیعفت (عجردنلا ل اهفالخا رص اذا ةقاتلاب ج ردا لاقت رونلوا لامعتسا هنسانعم |

 | هجردهج ردهکاب وک ردهنسانعم كل نآ و و بات ی هلغمردشقص تباغب ین هسک رب و دا وطاذااج ردنباتکلاج ردلاش |



 بوح یک حاد هجاید هروک هنن ناب كتامامم حارشو التاسا ردشلنا ناوک ندنظفل هجابد فلم هکر بد ۷

 و ِ

E | 

 قشموب یرای وت رونل واقالطا ه هقانهزانو نک جابیدو رد ینبم هفالتخا نانل وارکذ هلبا هدحتومیاب ر ولکه بد و |
 شغل وا نییزت هلجاب د ینعب شفلج ابد هدننز و یظعم (ج. دال ردشغ وا هیبشت هروکذ م شاه هلغل وا فرطل یمادنا و

 هلا ویح و ناسنا نالوا حج و نیکر چ یمهینب و تقلخ و یشاب و جاب دلاب بزم یا ج دم ناسلیط لاقن رون د ههنا
 م دم ورداعس هل دض دوخاب ردن و چا هلازا یسانب كنوب ارهاظ نا وسأراا حیا جی دمریعب ولج ر لاقب رونید |

 ۱ هکر وند هنشوقوص عونرب و رد رلکدید قالپ هدیکرترولوا وي یشاب هکرونل واقالطا هعوئرپ ندنعاونا شوهاپ
 ردذوخأم ندنظفل جایدوپ و ردهنسانعم درف و دحا هدننز و نیکس ( چ: دلا) رول وا نیکر چ یشاب و ختم یراکلپ

 .هدنعقوم راسخر كنهديصف و باتک هدعب روند ناتجاید هنسیکیا رونل وا قالطا ءراسخر نالوا شکلد و

 هلنس هقالع دسقت و قالطاو نوچ رقدل وا نت نع وربح با عیادب عیانص ردشمل وا قالطا هجاید هنر نالوا

 ةجاسد باتكلا اذهل لاه و هادخ امه و هستجابد نوصي نالف لاق راردا لامعتسا ید هدراسسخ ر اقلطم

  یناثلا بابلایم اصجد جد لاقت رد هنسانعم كع روب هاب دعای هلصف تالاد ( عج دلا) ةربح تناک اذا ةنسح
 زفل وا لاستسا هددحا و ردص وصخ هتعاج مچ>د هرزوا یتیا ور تیکس نبا هکربد حراش »ربسلاف "بد اذآ
 لاقن ردمزاتسم یرفس وریس هکر دهنسانعم كليا قلناکر زاب هسکرب ج7 دو یبتنا اهجد نومتدب موقلا م لاقیف

 و هدنزو مح ( جدلا زسلایج را اذا لجرلا جد لاق ردهنسانعم كمرویلاصیهدرب و رحاذا نالف حد

 تدش قلوک ارق هلشهدابز هلنبتص € مج دلا) فک و اذا امت د تیبلا جد لا رد هنسانعم قیا ندر وب یعطس

 | عج ندنظفل ج وجد هروکه کوب روند هراغاط نالوا هایس یغاریط و یشاط مجد و ردعما هکر د هنسانعم تا

 ( حدجدلا و ردهنسانعم تلظ تدش قلوک ارق تیافب دوب هد دشت كيج و یعط كلاد (ذجدلا) رولوا

 دوسالاق رونل وا داربانوجما داوس دیک ًاترونید هثیشنالوا هايس تیاغب هلی تلاد (یحاحدل الو هدننز و دهده

 هلتبسن یای و صف كلاد ( یوجدلا )و ( ةجادجدلا) و هلیصف تلاد( جوحدلا) كلاحیا ساجد و جدجد

 ىلع جادجدرح لاقب و |ظمیا وجد ليل لا و ةلطمیا ةجادجد و ج وجد ةلبل لاق رد هنسانعءظم و وک ارق

 | نالوا هنسانعمزس ءاخرا زونل وا قالطا ه هقان ولم رک همای ندرب هلیصتف كيج و كلاد(ةاحوجدلا]) لظمىا هییشتلا

 | هدننز ومظعم (ي دملا )و هدننز و ثدح ( جح دل ا) ضرالا ىلع ةطبنم ىا ةاجوجد ةقان لاق ردذوخأم ندهجد

 ثیدحیف و ةياهنلا ین لاق حالسلایف اشیا مچ دم 2 مے دملج رلاق رونل واقالطا ه یثکنال وا هتسا رآ هلال

 ه یطغتب هن ال لیقو هلقثلادب ور یش یا جد هن ال ه یم" مات ح الس هيلع یا هک ح اللا فاحت دم تولاح ج رخ بهو
 هدننزو لعفت (مجدتلا) رونل وا قالطا هروناح نانل وا ریبعت یپرک مچ دمو متدم و تيغ اذا ءاعسل | تجد نم |

 رد هنسانعم قف وک ارق هدننز و لزازت (جدجدنلا) هحالسیف لخد اذا هتکش یف ےجتدت لاق ردهنسانعم قفل لس

 | جدع دو لظا اذا لیلا ج دج د لاقب رد هنسانعم قفل و کا رق خد و هدننز وهل زز (ةجدجدلا ) اظ !اذا لیلا ج دج دت لاق

 ۱ هلک تلاد ( ةجاحدلا ر حد جدب ةجاحدلاب حاص اذا لجرلا حدجد لاقب ردهنسانعم قە ضاچ هجاحد ود

 | رونلوا قالطا هنسیشید و هنککر ا روند هشوق یکناخ فورعم ردنغل هد هلبالث تاکرخ تلاد نش رول وا تلو

 عجب هبا د رفع کیک هطب و هماج ردنوجماتدح و یان نس رونل واریبعت قواط هنسیشید و س ورخ هننککر ا هدیکرت

 ید خیاجداضعب و یک ب تکو باتک و قنع و قانع روک مج د یعجب هر وکه ناب كحراش + ردن وا قرف یب یسلج

  قالطا هنلابع كنيشکو رونل واقالطا هکلباقءهورب هجاحد و ردذوخأم ندنسانعم كع روب هتسهآهدام و و زواک

 هجاحد و لایع یا ةجاحد نالفل لاقن ردنرابع ندصاضتا نالوا یسهمزال ٌهفبظ و یراهقفن و قزر هکر ونل وا

 نب هلادعس و یاجدلا نبا عانغلا وباو ردیبقل لرعاشرب ندنتعاجچ ثراا نب (جاجدلا وذل ردیعما كنه سکر

 ردندنیتدح نویجاجدلا نسحادبع نب مادلادبع و نسا ن, قطادبع یدیفحو نسح و دم یرالغ وا و صز

 بوبرو های هاب هدنس هسک | كنسان ] هکر وند ه یرواب شادو لوش ندیشاوم هدنزو ناضمر (ناججدلا)

 | هتسهآ هکر دلعاف سا ندنظفل مجد یدیا ےجاد یلصا هدننز و "جاح ( جادلا) هاه رد هناجج د نم هلوا ردیک

 فوب راب رع هدعب رونل وا قالطا هب هسکندیایعس وریس جاد هلغغل وا لامعتسا هدکع ر وب اقلطم هدعب رد هنسانعم كم روا

 هرزوا رفس و ریس وهنلا وعا و مدخ كل راجت و جاج و هرایجا رکی عب نوراکم هللامتسا هدنسانعم عجب یکی م هلک جاح_

 ءال وه لاتق اه رکنا یه مھل ماین اموق یأرهنا 9 رعنا ثیدحیتعی ثیدا هنمو رلیدلیا قالطا هرات نالوا |



 ہک ةا لا دلا لصف زب

 -یرابسن رونید هتعاج و هورکن الوا هبتشمو لوکشم یرابسنو لصاو ردد رفم جچاخ روند هرل هسک
 ؛مش و كش هدنن هدامرپ هلتبسانموب رد هنسانعم كمردشکچ هدننز و لعافت ( حالا ) نوچغیدل وا هع زانم

 هردنرابع ندکمردشکچ هن وا یرب یلقوید ردیلبوش هسخوب ردیلنوب اب هکر ونل وا لامعتسا هدنسانعم كعث ود
 اج هد یدنا باعیتسا ندفرط ره مومه و مومن یب هک رب هکر د حراش + هیف تککشیا یش یردصیف حلاخت

 لبلق هلیسهیب لومفم مسا (عم) رکچ هفرطرب یرب و هفرطرب یرب كغ هک ایوک راربد مومهلا هتل اخت هدر,
 لع دیعب هدننز و راف ( ما ) ملا لیلق یا ملتح هجو لاق ردع تنم یتا هکایوکر ول وا فصو ههج و نالوا
 رک هدننز و فتك( مخ ردندنیعبات عابنا څخ نب تاللادبع و ردیعما لجرربهدننزو لمد ( ملخ آل رونلوا قالطا

 | ثراح ن سیف هلی كناخ (مل) ردسقل صاشرب رول وا هلا هروسکم یاخ یرکید هکرددزناب ز هدهروک هنتفل
 نذر یرطاخ هدننز و هلعاف» (فطاض) رد دآ شاخ وللق هنوکر ب هدننز و باتک(جالللاا) ردمبقل كن هسک مان
 (ياخا و ا )ر کف هنم عزان یا را یلق اخ لوقت رد هنسانعم كمردشکج هت وایرب یسهشیدنا و رکف

 دنع ( جاا ) ردندن راف دیشر نوراه لیفعلا جلخ و ردبس هبنک "یهرمضلا عرش نب دن اع ندنیمبات
 : د یسهلوقم هطاوف و قانج ندنآ هکردیجاغا ماچ عو رره رولک الخ یعج رد رعمو و رد دار“ رب

 2۱ ردب رعم یسراف كنلخ و و رولوا ندنآ یروموک یژکا كرابجرومد رول وا هیبش هنجاغا نیفلیا
 ریبدن و رکف و یأر نالوا بیصم و تسارو ردم اوبو رد وتماخم بع رود قارش هلوض و ههاس هلي كوم
 ردزاح و و ردنوحا هغلابم د وخاب هیعما ءاه هدنو بیصم یار یا ةجولخم ءاح لابش روند هجولح ځد

 ردکعد ردناص رکف و یأر شفلوا عزو مخ هلدیس یتباصا و ماکحا و تعص ندنسهلج راکفاو ءارآ هکایوک

 ف منا رد ینبم هنتبسانم یراکدلبا ریذپت روص هلبا هشیدنا برض هنلوص و هنغاص كتعلمصم د وخاب

 > لجرا جحخ لاقت رونا وا ریبعت قلوا زسرف هکرد هنسانعم قلوا رتاف و تسس یشان ندبعت دوخاب ندض رم
 زوی امرخ و قنا اذا ملا مخ لاقب ردهنسانعم یت وق تاو بعت وا ضم نم تعب فاذا عبارلا بابلا نم
 یرشمو یوخ دوخاب یهذم و هدیفع و ند كن هسکرب كلذک د فاذا رقلا 20 لاش ردةنسانعم

 انعم كلغا حدقو مذ هلبا رک ذلاب ءوس یب هسکرب و دسفاذا هقلخوا هند مهخ لاقب رونل وا لامعتسا هدقلوا |

 دنساضق نب زراک هدسراف هلیعص كناخ (ناحاجخ) ردیعما كلحررب مه و هرک ذءاسا اذا انالف م لاق

 ڳا وص اعطق یشان ندتلع رب هکر وند هب هقان لوش هدننز و هح رف ( حملا ردیدآ عضومرپ هدنبرق زاریشو
 : اح لج ر لاه روند هن هنسن شلوا هابتو دساف هدننز و طعم( اال ةلعل ءاملا ق وذنام یا ةمخ هان لا ا

 1 ردهدلب رب هدنسهکل وا سراف هدننز و لفق (عجخ)ردیدآ هلبقرب هدننز و باغ هلون (جانخ) اهدسافیا

 39 جزخ کت ادا انیلع جانخ لاق رد هنسانعم ّریکت كلا غامدو ربک هدننز و هجرحد هلبا هم یاز

 مان اوتسا ندنسیحا و رواسبن هلیص كناخ «ناحوخ ) ها هبتحت یاب رار د ید جریخ اک | ردعض و مرپ |
 روا نایاحومنا یناوتسالا دجحم نب دعاص و ینارعلا ورعونا نالوا هیفنخا حس هدر وناس ردیعسا یتهبصق

 لاق رد هنسانعم كلا نییونو شقن هلینوکس كناب و ىح كلاد ( جدلا )سج ةلمعلا لادلا لصف زی ۱
 ر کردی رعم یسراف یایدوب و ردیعسا فورعم شاف هدنزو راند (جایدلال هشقن اذا لوالا بابلام اد

 | راصتخا هدعب بول وا فابوید یسیسراف لصا هدنابرعم و رول وا كہا یحترا و شرا رونل واریبعت ابد یخد
 هدعب ب وديا لیخت جابد هلنا هددشم یاب ینلصا ذځالادعب راب عو ردموسم هرزوا قمل وا جابد هل رعت هدعب |
 ۱ ید هدنس هلک راند هکهتن رایدلبا بلق هاب یال وا یاب هک بوک ن وجعا: ساسلا مدع ءردصم نالوا هدننزو |

 رع هللامعتسا تک هدمب بول وا برعم هرز واروک ذم هجو جاب د هروک هننایب كحابصم و +راردا ناب
 هلا چد قرهلوا ندیناث باب الثم رایدلیا لامعتسا هنسانعم نیب زتو شقن و ذاا هغیص ندنآ بودا

 2 ها راکن و شقنرپ یرب هلبا رلهفوکش نوک انوک ییعپ تابنا هفلتخم راهزا بودا یس یرب روم رایدید اجد
 . | هلفیعضت ردجابد یلصا لوق ىلع و ردهدناز ءاب هکرد لاعیف یزو ضعبلا دنع ردشفل وا فالتخا هدننزوو هنسانعم
 , | یاب رد جاابد هروک هب نت هبا هبنحن یاب رد باید یعجج هروک هل وا ردشمن وا لادبا هاب یرب ثكنهدح وم یاب
 | رطلا جد نولوم الثم ردزاحم داوم نالوا فرصتم ندنسهدام جابد هروک هنناب كساسا تالذک هلبا هدحوم |
 هللا هبنح یاب روک ابد یعجچ كنظفل جاسد و یهتنا ضای رااب بنیز اذا اجا دت اهمتدو مضلاب خدب ضرالا |



 ۱ غازاذا هفخ جذخا ا ر وا E E A SL هنر رهن اش
 ۳۳و لیدنف (ځرضخحلا) ۰ هوضقن اذا مالا اوهطخا لاقت رد هنسانعم قمزوب هلبرىك كنم ( خاش ال 5

 مطب ار ز رده یدا وا هلغل وا موس ص هدنناونع رزحطم هد هڪ ضب هنسانعم هم ز وند هنیاتس وبنوا

 هروک هننایب كحراش * ردض مر ص وصخ هنعق ءود هلیحف كنافو كناخ ( ما ) رد هانعمرب هدیسیکیا خو |

 ا تابلان ء [ییفخ ریعیلا ج لاقب رول وا ردصم هدانعمو خو ردیشان ندفعض هکر ول وا ان ءزرل یراقایا نک راقلاق
 لد رخ ناپ هدنادرفم رهن ید رف رول وا تب هدنجوم عی کردی تایل عون خو وا هباصااذا عبا

 لام رد هنسانعم قع ضار اکحنا ندقلنغرو و اهعماحاذا ةأرملا خخ لام ردهنسانعم كلا عاج حو رد

 هدنن ز و ریما (مییفطآ) ردد ن نطب رب ندنس هلبق د هلیصا كناخ ( هجافخ ) ابعت هفاس یکتشا اذا نالف
 (عت روت ەمدآنوبزو فيض و ەنمانمم بیر شام یکی لوص نوق اویل هکر ده صلو ۲

iطب الع (م ۳۷4 طناز و هدننز و ذفنف مت دن لاماذا یشلا يک لاقب رد هنمانعم كلك |یرغوط هفرطر هو لوک  

 و و دنا نکا جانخ و ةنخ لج ر لاق رون دهمدآ دنمونت ولتا هرس هدایز یدوجو هدننزو 2

 هدننز و هج رسد( هلوا ما رب هرتش و ربخ الصا هلغلوا هبل وچو كوپل وسو تسس هکروند هبهسک لوش
 مان یا چ رفخ نصغ لاقب روند هثیش كزانو مرن هدننزو لجرفس (ج رفلنا) رد هنسانعم قمل وا سیفنو بوش
 یتاثلاتابلا نما خ۶ یشلا لخت لاق ا وطه ودنکی هنن ر لوکس ك مالو ىح كناخ مس[

 EDET هر تزاشا قرهدان وا ینشاق اب یی زوک و هذج اذا کک

 تقیقح هدنسانعم عز و بذج هروک هناي كساسا هع رنا ادا یشلا مخ لاق رد هنسانعم قمراب وق بوکچ ندر |

 هنسنرب و هکر حاذا یل الخ لاقب رد هنسانعم كلعا كيرحت مخو ردغرفتم ندنآ هلتعالمررپ یاسر او

 روما هتخ لا و هلغشاذا انالف مخ لاقب ردترابع ندکلیا بذج ه هلغشم هکر د هنسانعم قلق لوغشم هللا
 اهم لاق ردهنسانعم كلا عاج و هنعطاذا خرلاپ هحخ لاقب رد منییانمم نیک اسو غزوا نفش یا ال

 ردهنسانعم كيك, نددوسی 5 وک كنس هقان دوا ییدلوو رد هلمتبسانمقل وا بذج مزال انعم یکیاو اهعماح اذا | 1

 هلرابع هتذج لاق لاک هتمطفاهدلو ةأرملا را هتقان دل ووا هدلو مطف اذا نالف مخ لاق
 لاق رد هنسانعم تم نکس ااا راسو زوک هدننزو دوعق (جوللنا) ردرعشم ینتبزاحم تاذک هلقلوا موسم |
 كع رکس اضعا یخدوب هدننز و لاعتفا ( جالتخالا  تراط اذا لوالا و یناشلا بابلانم احولخ هنیع تج

 دوخاب ندکلشیا قوچ یراکیک ید وج و كنهسکرب تخف ( ا ت تلخ ینعع هنیع تلخ لاق ردهنسانه| .,
 عبارلا بابلا نم الخ لجرلا ملخ لا ند هیساضم قاز بوب غآ یشان ندقلرو هلکع رو یدازوا نوزوا ا.

 ذسف اذا *یثلا ۱ ےل لا ردهنسانعم قمل وا هاب و دساف هنسن رب و بعتو یشم لوطنم وا لع نم هماظع یکتشا اذا

 هلغغ وا عزا هلرببس لالهو ځذ دوخاب طف ندنسیدنک ی کشوک هکر وند هب هقان لوش هدننزو روبص (جوللنا)ا
 هدن ور و تسح تباغب هکروند هب هقان رقابت لتف اهدل و انع متخایا ج - ولخ ةفان لاق  هلوا شملکچ یدوس

 هدل وا یانعماهتعرس نمریسلا جک تناکاذاجولخ ةقان لا هلوا ردبا عز و بذج یکم روت کایوکن کر رو ا

 قرفتم یا جولخ باح“ لاقب روند هد ولب قوچ یږوص لوق یلع هدنک | رپ جولخ و ردلعاف نعم هدینان و لوعفم نعم
 قالطا نوا یکیدنک بولیکچ یدازوا نوزوا هنسانعم رهن روند هغمرا هدننزو ریما ( جا ) ءالاریثکو ا ۱

 لوبناتسا لح ورم زا چ ا۳ روذل واریبعت زف روک کروند ه هعطق شاربآ بولیکچ ندایرد هدناکش رنو ردش وآ

 هاب ردفانچ ك ویدا رپ رو هغانح نال وا ندجاغا ج اخو رحهاآ نم مرش اذکو ربا وھو اطا رپع لاقب یک

 هع جو اربعت ی ودع ۶. ی قوا نداد بذ انس نیر

 لح و راردا قالطا هب یک كچ وک هن وکر ب بوسنم 4 هبرق مان ل ودع هدن رګ هلنیتحف یل ودع و روند ه یک ع ون رب
 1 قالطا ها دوب هدننزو جرعا (علخ الا) ردندآ كغاطرب هدهکم جلخ و هلعض كناخ رولکم خ یعچ

 ی هنس لیقثر هک ابوکر د هنسانعم كم رو هلتجزقرهیلاحو و لر هلیک| هل وص اکو هخاص هاکهدننز و لعفت نم

 هت وا یر و ةسسیق رم ون: انیش بذتح اهاکی عی لیامت و كاکفت یا هتیشم یف ج ولفل | خم لا یکر دا عزن و بذج |
 كباچ و تسج هاب سس كنءهزمه (عجلخ الا دل رتو ب رطضا اذا*یشلا لخت لاقب رد هنسانعم كل غا بارطضا و تکرح ]

 ندع هلنیتعم ( مخا را ر د ید لحم رد رد هکردیناب لدن وار دارمردیدآ تاب رپ مجلخا ورونل وا قالطا هنآ ی وص |
 كلام نب ثراح یرانا دنع هللا یضر مظعا ق وراق نینمملا ریما رایدبا ندنه ورک نالیع سیقنب ناودع هک ردعوقر |

 3 تن



5¢ 

 ت

 هنن a كنه بس هدناسقط و رد هلتهجوب یقرف ندقرف ر ولاق شلوم وب هبابس هلکلک یغوط هنید قاچ
 و وا هدنسهدارا ددع چ وا زون وا الثم رونل وا حض ید داحآ هران و و رد مض بو کون یک کرک یرغوط

 دليا حض دیکشوک ۸ اس فرط نطا یا ا فرط نشا یک ر ولآ هنکیا ندرب هرزوا هج و نانل وا رک ذ

 رزوا سایفو د هراس داحآ ردنا ضبق هرجا یوآ ییاطسوو مصن و رصنخ نالوا یتراشا جوا هرکص
 هذرط كن هابس هکرول وا زو هدلاعش ددع نوا هدانع ردص وضخ هنماهیا و هبابس كارمن عباصا تام دقعو

 ژویکیا هدارمسپ یمرکی هدانع تاذک ردبا تما را هدنلکش هقلح بور دشلیا هنفرط ما كنج وا كمابا حوا
 ا

 2 هنساطس وو مصن و رصنخ كنار فولا دقعو رد هرزوآ ساق لوا ردق هزوب زوقط رولوا
 > ط اذکه رگ زا كاتتا ددارمشب یکیا هدانع و بول وا كب هدارسب ددعرب هدانع سپ ردیلخم داحآ هدانع

 33۶ گلو و دنیا رونل وا ماعضتسا و هرافتسا ناغدوقع تأمو تارمشع هسیارول وا هذایز نانآو راه
 زو لعافت 6 جراختلا ) نيبلا هجولا ىلع ابني نل عذا و نیرکاشلارم نکو ابظفحاف ردقج هل واوب یریکدتنا

 رز وا ض ورع یمکو دون ییکكت هنر و تلذکه رز وا ضرا یضعب و هناخ یطع) كناکر شدا مکر د هنسانعم قهشقیچ

2 

 ورخ هدننزو داذش (حارطا) ضرالا مهضعب و رادلا ءکرشلا ضعب ذخأي نآ وه و جرالب وعتقا لاقت
 رظلا رکو لاوحاو رومآ فرصتم بود متض رد هغلابم ندج ولو هک یس هلک جالو کا رابرع رذلعاف ةغلابم

 4 جورج و لوخد الغلو یفیرط تلوخد هلخمره بوی تالابم و ایح رازدبا قالطا هک نالوا لابتحالاو

 ده رخ ن دج ان رگ ردندیماسا هدننز و ةعرج 6 هجرخال ردندآ و ص ر هلاک (هحرخ) رددآقلامرخ

 ۲ (ناج رخ ) رد و هیعست ثعاب ردقلشاط ه راق و قآ هکر دن دآ لارفمرب هدننب هسصب هلبا کم رو ر ارا

 د یسدرکنأت لیلخ ماما ردهدلبربهدنشيا روبان هلی وکساكنار 6م زراخ ) ردیدآ هلحمر هدناهفصا هلی ویت
 _ | هلی كراخ(یفارلنا) و (یفرفنا) ردنداروا :یحنزرامنا < عشبل اد نادجحا یخ اض کن لنت ناعلا ب اٹک ال وا
 ۱ ۳۱ رزرو ورد تماس شیاذخر هل رسک رلاخ )ا7 6او

 ۰ ]وب هدننز و جرح دم( فرض ال عن "ضغ یا مجارخ رخ عنج وا تان لا رون د هثیشنال وا زانو مرو هزانورت چرخو
 فورخ لاقب روندهلاویح و ناسنا ز N RE ما و یار شیع و ءاعولاش روند ه هنس
 ۳ ا ادا *یشلا نرخ لاقب رد هنسانعم قلآ هرزوا تاک یی هنسفرب هدننزو هجرحد ( دنا ) نیس یا فرخ

 اهرم رد ندناعصاروب زم ردسقل كنهنسکمان ماع نی دز هلبحصف كن هم یاز وكناخ (ج زلنا ارشک اذخا

 بیقلت هاکنا هلغل وا مظع كب یسهثج كموف مرد هنسانعم قلوا هنا مظءحزخلصا ردندنلاج ر یبسن *هلسلس

 هو یک شل وا كانم ر و هک نوک یسیردهدقدنل واطبوروم هکروند هبهقانلوش هدننز و بارح (جازا) ریدلیا
 لپ هلبق هدررایدو ندننابقا سون کردیا كلب بونج لوق لغ اتاي حول هدننزو رفعج 7

 کیا رد هلسق رب ندرلنآ ید سوا کن ردا كنهلبقرب ندمارک راضنا و روند هنالسرا جرزخو رد رلکدنا
 رادان رهش شوند هلیقانا هلتبس هن راهدلا و رد رالغ وا كن هبلعت نب هثراح ندنوناخ مان هلق یرلهدلا و ردراردارب

 و حرح دن هلمال عین رها تفجخ ادا ةاشلا تج رزخ لاق رد هنسانعم قم معآ هدنازو هجرحد 6 ذج رزلنا)

 ردنا كوب هدننز واریما هللا همه نیش ( سما ال عرسا اذا هيثم یف عزت لاقت ردهنسانعم كم روب هلتعرس
 1 بح هدننز و نوبزیح هلاافو نیس (جوفسیلنا) رولوا مکحو یوق هکرونید هچلک و هبابآ دوخاب هفچال آ شفت وط

 رشع ره لوق لع وند هنسهتسا رک جاغا لروج و رونل وا رعت تیکح هکروند هنکد رکج قوع ییعب نطعلا

 رول وآ لصاح ندنآ مشعلا رکس هکر د رجش رپ تبان هدسنع و زاج هدننزو رفز مشع و ردص وصخ هنس هتسارک |
 ةفسلا ناکس یا ةجوفسیا دنع حالا دعق لاق هلال هم اس روند هند یک هلاه تج وقتا )لا

 e تمه و تاج اإ :اشلا تمضخ له ردمانعم قیسخآ هدننز و لعفت طالب اش (منغار

 س ِ



 ی ۳۸۱ رب ت

Eندراضعب ارایقو موز وام واک 7 رک الا مهرون هللا بهذ اریز زردمصال "والوق ال وق رکد  
 ۳۰ "لک س بل و × هبهذا دقف ؛یشب بهذ نم لک * لثلا هنمو ردشملا لمن یتنیعا كنهزمه

 نوصتم ییسانعم كاتس ا و باتا ردراټهاذ هنغیدلوا غلبا ند هزم كنه دعت هلا ءاب یواضم و یرمشحم زو |

 ات رهام تایر ار مارا یا رد را شعاع رصت هدنږیسفت كنهموق رم تیآ کهن نوچچغیدل وا
 داطصا اذا لجرلا جرخا لاق ردهنسانعم كلیادبص یش وقود هجالآ ولهراق ولق | و هحا رخ ىدا اذا نالف جرخا

 ]ی نوتاخ نالوا ضاب برشم ههایس یول و ماعنلا نم جرحا | ۱

 روید هیسالخاک | هدس ع ردص وصخ فنص رب هکرول وا عقا وی د هدراب ع هایس اضعب و رول وا هن وک لوا هدقدل وا

 هدرلنایماد رکب نانل واریبعت ییاطخ رونل وا ریبعت یشبحاک | هدزج الطصا ردشلنا س التخا هبامرب , ندضاب کاو

 نالوا قلتق یرادقمر و قازوجایرادعمرب هییک رو ةت اخ جوزا اذا نالف ج رخا لاق ردلوبقم تیپ و
 ییرادقر ولک ایی د رادقمرب ثكع الت وا یشاوم و خر وذ ماع هب ماذا نالف ج رخا لاق رد هنسانعمقما غ وا هبهنس ۱ ۱

 نا لمتجرخ دا ةت A شل ره خود تکرا رووا یا ها لوک || ۳

 هدنید كغاط وه ما یش روت هرم را روم ا

 هدننزو هلعافم تح راخلا ) ردیعما ین وم سرف وک مان ےشالا نب ةبرج هدننزو ماطق ( جارخ ) ردروفح ا

 یبزخال) وا رسالا إل هضعب تکرت و عترملا ضعب تلک اذا ةيعارلا تجرخا لاقب ردهنسانعم كن رت ق

 | ندی وق رد دزنا ز هدل وتعم و سوسح ردهنسانعم قمراقبج یغوط ه ودنک ییهنسن رب ندورجما هدنن ز و لاعتفا

 ق یس هطشتسا اذا هحررخا و هج رکسا لاق یکقءراقیج یناعم نداتک و قارط ووص ق 3

 | نف هکر دع واطم ندروکذ م جر نالوا هنسانعم قمراقیچ هقشب داتسا یدرک اش هدننز و لعفت ( ج رار

 | تدالا ف ا لاق رد هنسانعم یقهبچ هقشب نیکمر و روتسدو نذا یذاتسا هلکطا لاک لیصحت هدننفرحو

 فن ردل وعف» یععو و روند هد رک اش شمتتچ هتشب هرزوا روک ذم هجو ءدنش زور ینع ( جز ر حرف |

 هدنفص و یرببعت هلا هغلایم هج رخ یا نالف رخ وه لاش رونل وا قالطا هق وشعم وٍقّسأم ید ی .هک قیشع

 لیس همش لعافریس | ندلاعتفا ( ةج رحم ا لر دل وعفم ییعع جد څرخ نال وا لوادتم هدشدح دانسا "نف و ردا

 یر ندهن نال وا دوهعم هدنرلنب الثم ردکع و ی هنسنرب هلی اسح قمرب هکر دهنسانعم عباص الاب هم اسم

 ید هدهانم ردکلتا زارفا هرزوا باسح لوا خد یرکید بودا جارخا ه ودنکی نيرا دقمرپ هلیاسح قمر
 | تعبفو تاتسح هلغمال وا تیاتنک دنا رعآ اط ماودلا ىلع اص وصخ ہد رع هدلئا وا هکر بد جم * ردهبانعم وب ۳5 ۱

 زر EERE هلماسحیقهرب نالوا د وهعم هدن رانی یراهنسن یسه] و 7

 | ددع ندن | بودیا برض هلبق رط ةاذاحم برض هرزوا دوهم عضوو راشتعا تارت ییارسی و داحآ نان ا

 | هکر دىتهج د وقع نالوایمق رب كعبرا "لا ود یراکدتبا رک ذ هد ه وک بتک قیرط رب و را ردا جارکسا بولطم |

 هدسماخ و ردا عفر یرصنخ نامه بودا كر :اموعضم ییاطس و و رصن هدنسهدارا عبازو رولوا تراشآ

 يوآ نجوا و عض یلصف یغاشا یتعی یتلفسا دقع ؛لرصنخ بولوا عوفم یطسوو رصن هدعباسو |

 یاطس و هدعسات و ردنا هرزوا روک ذم هجو ید یرصن هدسنما و رد هلتهجوب قرف هلا دحا و ردب ادم هرڪا ۱

 | هدننتبه جرف لذ چ ب.وردصف هنعلارا یطس و هلا هابس جوا ثكمابا هدیمرکب و رزسوک هدنلکش هقلح |

 | هنکو ک ندنفرط یراسپ كماهما حوا كن هبابس هکهلنوش رروشآ هجرادتمرب هرزوا هبابس یماسا «دقرقو رول وا

 | هئارشع دقع یا او هبابس ردص وصخ هداحآ دقع یطسوو رصن و رصنخ ندنعباصا انعد هکر دو لک

 ددم سپ ردص وصح هف ولا دمع یطس و و صن و یصنخ و هت ام دقع ماسپماو هباپس ندنعباصاارمیپ دو

 . رامو ید ردا مج هرچا یوا ېر هج زکلای بودا طسب یمباصا جت ته هدنس هدا را دحا و

 ) فیط] بلطم ( هددع حج وا یع كح واو هکرام وب ید ناطسو هدنسهدارا ثلاو بومو ید یر صن هدنسهدا را نتئاو

 دی عفر یاطسوو رصنخو مط یرصن طقف هدسداسو ر دبا عفر یرصن و رصنخو عض ییاطسو

 توردشلبا دنف رط 2 كنحوا كما ینجتوا یتنرط كن هابس هدن وا نال وا تا رجع لاوا و ردا درب وا ید



 ۱ ۳ مر زنا وا ال بر هبانک لوا هسلاق قیجآیراربوبغ وادق یباوبا و لوصف كباتکر کرد
 | | كلشیا نوک انوکف لاح هنر یرب بويللا بولساك و قس كن و كنرکی یتعنص و لع ج رخت و رونل وا لامعتسا
 [ هدنازو لمق « جی رلنا  اضعب هضهب فلاخ یتعی اناولا و اب ورض هلعجاذا لمعلا رخ لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم
 ردو ځد هم هجو رارد جارخ جارخ هدشنزو ماطف هرخآ امهدحا هدنآ ردندآ بعل رب هدنرانب بص لافطا

 ق )هح رف نافیج هدند اقلطم هدننز و بارغ ( جارما )ردنا مما هلیجا رخا هرخآ بودناذخا هنسنرپ هدنلا یسیرب
 | كافاومهدنانیلعت ضمب رونل وا قالطا جارخاک |هسلغابن یا بویل وا للص"یسهداملزاحمر و عبر وند هرانابچو
 ورح ود ردالوا ندنآ یسهرابع هدماقم وب كحاصص مو رولا خب یدرفمهنت رابع ح ورقلا حا رظنا هدا روب

 شل وا ریسفت هلا عج یعج هلغل وا هجا رخ یدرف ءو عج جارخ هرز وا یغیدل واح رصم هدحابصم» ردشلیاقل زادنا

 نالوا رافیج بوریکی ژکا یکی نادختکریج وبق بوی مارآهدن رقم هدننز و هزمه هلیعض كناخ (ةجرطنالرول وا

 ۱ a ردیمزال كاج ورخ لوخد جولولاو ج ورنا ریثکی ا ةجرخ لج ر لاقى روید هب هسک
 : ۱ فرش هدنناذ و لصا هکرون د ه هسک لوش( "ی رانا )ل ردقلوا هم وا یخدءهدام یاضتقو ردقمم و مضنم ید

 1 ماب فتورخ ندنارقا لاوحا هتاذب هلوا شلتا اد تدایسو ناش هسفنب نکیا هبام ورف ینعی نکیغو تدایسو

 هذ و هسیا شفا ج ورخ هش هر كن غا نددنکرکا رول وام هکرولوا هاکر وک ذم فص و وارد هیممل

 6 یان )روند چ.راخ هداتبسن ردف ورعم نطبب ندب رع (ةيج رانا ون ل هسیا شم لا ج ورخ هادا هل ريم رول وا
 ندنآ هلسف رفا و یتف یدا یامنم كنلتم + هجراخ ما حاکننم عرسا ۷ هک دنانوناخ رب ندنس هلببق هلبح هد هیلهاح

Fy۱ یسیدنک هسید بطخ نالواییهاح حاکن ةادا هنسردنکب واکه ښکر نامه یدنا عرساتیاغب ی اکن  

 _ | یسهفطن راا مک نکل ردیلغ وا یردص كنهروب نم هجراخ یکیدلیا انتکا یدبا رول وا ملسناکابوید ےک رکن ی

 | لوشهدننز وروبص (ج ورطنا) ردن البع سیقن ورع نب نا ودعن رکشینبرکب زيبا رم

 | هدوشرف نکرد هلکهروس هنکز د قرهداز وا بورک هلتوق یتنوب اٌماد هلغل وا نوزوا یت وب هکرونل وا قالطا هنآ
 ۶ :زالآ هخهقشب ندراه ودر اساماد ج ورخ و رد هيما ثعاب یب ورخ ندنکن داماد هلس رقت و هلواردا “إےمضصمو

 ی تو یک دن هاغل وا لعاف ینیععلوعف و و هلنیتعص رولکح رخ یعجرونلوا قالطاهب هقاننالوا راتب ب وکو چهدلح

 ا اار نیر نیک £ هکر دیعجكن هج راخ ( جرا ولا ]ل رد واسم

 اعب ودنا روهظ یب ورو دشر هبا و و یتماحتهبامنال وا زوک ی هدنناذ كنا وجه زانررب راب ع هکر دندانعم و

 ۳ رادتا و عورشهروما قتفو قترو هریبدن و

 جرا وخ هلام یسهلوقكشا قحناق و ه راځو تآقارسسق راب ص ورد هل راثتعا راثآ و لاعفا و لئاصخ یتیعجب و هنسانعم
 ندنتعدب وءاوها له اجراوخوزردبا رابتعاو دع جراخ نان رالامو تلم هک اب وک هل رلمالیا لامعتسا وب راردب!قالطا لاما
 نایذه هلام صوصخ هن رایدنکه دنتهج تهذم رایدلیا ج ورخ ندنیلسم تعاج یتعی ندا هکردف ورعم موق |

 زرد راځه هسک ندا ج ورخ هن رز وا كقح ماما یراکدت |قافتا تعاج هرز وا هک هل وامولعم» ردرا و یرازریمآ
 3 ۱ ج راوخ هنش وطو هج راخ هب هفت اط ل واو ن وسل واهدنق وره ك رکو هدننامز نیعبات ك رکو هدننق و هب اعص ج ورخ لوا رک

 3 ریدلیا حج ورخ هرزوا ههج و لام رکی لع ماما دیک تق و هکر د همکح یل وا دق رف + رد هقرفیدیرلنا ورونل وا قالطا

 3 هدصوصخ و ردشم لا لتق و عطف یی درب و تسد كنآ جاج ردیعباوت و صیهلا ن سد هکر د هیسهسب هنات هفرف و

 ۱ نیت کردنادحهعبار دو رف * ردیعابنا كص مات یقرزالانب عفانران : وب و رد هقرا زا هثلاث هفرف»ردشل واعفا و یدع

 ۳ قرف + راردبا دع روذعم ی ان هدننلاهح بع ورف هکر ردناقالطا ه رذام هنضعب ك ران وب و ردیعباوت یی الامام

 a دقرف* ردیعانا ضابان هللا دبع هکر د هیضابا هسداس قرف * ردیعابتارفص الانئداب ز هکرذ هر ضا

 rge *یلیصفت ردراشلوا بعشت 4 هقرف هن یر رهندران و وردیعبا وت د رغنت ع رکلا ذبع

 1 الاردا وا مولعم + هز را یا هج رخ لاقب رد هنسانعم قمراقیچ هر شط هلب رنک كنەزم(جارخالا)
 أ بهاد هداحنا یژک |ریدلیا فالتخا نوب وح هدنص وصخ قرف كنهزمههلبءبنالوا هدعت فرحهرزوا یغیدل وا
 1 | نوسقبچر ار . ماکتمل رکرد هنسانعممدراتیجه مشطندن رب ید ز ان یزورقدب ر تج رخ وادی تش رخت نوا

 ۱ دابا هلبا ج و رلنا ېلغ هتلج نل وقاد ز تجر خا هلغل وا بهاذ هنق ره دربم ماما نکل رايد د ن وسمغیچ هلرک

 ندموهفمو لولدم ی ورخ هیعلاب كمکرول وا هلبا لع اسد وخای درط هب عفد ردکم د مد راقیچ هرشط یدیز نب

 E م هجر ارب ب 0 زداننانسمدزاچ سالم و نزافعهج ورخ مب هدک ده تج رخادا رایی راځ



 سگ ۹ ۱

 یر ردع ونیکیا جارخ و ردضرا یکیدلیا طابو دقغ كماما هلیسیلاها دواب نالوا رتا

 نال وا بجا وهکر د هفیظ و جا رخیرب و رده روکه نلمګ و تقاطكض را هکر دج راخ ضعبیکس دسو سج و فصن |
 | نالوا غلاب وص هنع هللا ضر رع ترضح هک تن ردنال وا تمذ هدهع ردهلقلعت هننکم عافتنا ندهروک ذم ضرا

 | ردییرعم تیزکن ال وا یمراق ضعبلا دنع یظفل 4 زج ورد شل لا عض و مهردر و عاص رب ندریجشو هلملعب هال ودر | ۱

 اردد وجا ندنیهدام ءازج نالوا هني رلانعم تیافکو  ءاضف دوخاب ءزج نالوا هتسانعم هف اط ردیص وک الادنع و اا

E1 هب رض هزج و هدض را ةبرضجارخ نکل ردشغ وا قالطا ریسک. نامل وا باسۇم له 5 جارخ  

 | هلا ببسب ىرشلل دل قلغ یا ناجحا جارو مو هیلع قا یلص لوق و ندا روا ا ۳

 ندرخآ هسکر ,هکردوب هلسم ر وصت + رولوا كن رشم تعفنم و هلغ نالوا لصاح هلیلع كنارتشمدبع ییعی هناعیف
 | كاروي نم دبع هر :دکدلیا لاصصسا تعفنم و هلغ رادقم رب هللاعا یتعی لالغتسا ینا تدمرب بودا ارتش ادبعرب

 فقاو هبیعلوا یرشمیدا لکدعلطم اک ادوخاپ بوداافخا و بس یعیاب ینا هک نع دق بیعرب بج وی ید زاعرش

 دبع و ردبا دادزسا امامت بها یکیدرب و بور و وریک ی نع عوجرو درهنعیاب هلن مات یروب نم دبع هدقدل

 | یشمدبعا رب ززل وار داق هبلطین یاب رول وا كنتشم لج هغ نانل وا لاص تما هليل عةرز وا وکذعهج و ۷

 بوت هنسنر هرزوا عیاب بول وا شلوا ندنلام یدنک هلغل وا هدنناعض هسل وا ءلاله و فلت هدندم شیدلوا هدندب

 | ردهسیس هاپ هدنلوق ناعضلاب ردندنماسقا ملکلا عما وج یک یییدح + منغلاب مرغلا و۶ موق رم ثیدح و یدبا زا ق
 | ردف وذح فاضعم ور دن وچ ا هلباقمءابدوخای ردهدنرب دقت ناغضلاب قسم جا رنا هلغاوآ قلعت هنس هک قسم رق |
 ۱ هيلع مزاللا ناعضلا ةلاقم ىف ىرشلل یی نفيا میبلا عفانم هکردهدنریدقت ناعضلا ةلباقم ىف جارا ءاق ]

 | روپ نم مکح ماظع ءاهقف و ردبراج هدک الما نایعا راسو هما رد هلیق رط لبثت دبع هدنوب وارن می 8 1

Eبتک ی لع كنار وک ذر اسو ه زج و هروک ذم "یضارا لرک و حارخ هل رک هصالخ رد راشطا انب ه هریثک عورفهرزوآ  

 دم : عجاریلف مارنم ردشغل وا لاجا هجردق و ادا رطتسا هدا رود هلغل واح ورشم هدن "[یهاکحا و لیصفت تول وا هیهقف :

 ها هدنیح یکیدلیا تشن و روهظ زونه حرخ و یدنل وا رکذ هکر د هنسانعم جارخ هدننزو جرس € جرطا )ل ۱

 رونل وا قالطا برخ ځد هدزمناسل ردیلباقم داربا ولخد هکرونل وا قالطا هفرصمناتیچند هسیک و رونل وا قالطا
 هدیس راف هکر داق ف ورعم هلی كناخ ( جرجا رددآ عض وم رمد همام ج رخو لخدلا فالخ یا رشکح رخ هل لاق ۱

 رحج هلیصف كنار و یرسک كناخ و ولکه ج رخ یعج رول وا كوي ند هبکه ردف راعت هلبا ج رخ خد هدیکر تو نیجرخ |
 ح یک أ ردهنسانعم قل وا هج الآ وله راقولف | هنسن رب هلنیتفف (ج رنا ) ردیع"ا یدا ور هدهک رايد ج رخن و یکه رج و 1

 | 7 دا

| 
۱ 

| 

E.ردصم نکل بودبایمر هدنتر وص ےسا یاو فل وم + رول وا حراخ دحا و نول ندقلهرآ هک ایوکر دلمعتس» هدنا وی  
 علظ وا شیک اش رونید ءاجر دن مرند یا و هال وال دن رجا(حرشل) باقلوا  0

 حج رخا وردعیاش یریبعت جرخاهنآ نالواهدنوط لوا ځد هدزعاسل ءاح رخ ةماعت لاق و داوس و ضاب یا حر ۱

 هدنن زوراربجا (جاحرخالا لو هدننزورارجنا 6جاحرخالال یک هاکم روند هشوق نانل واریبعت یا دلآنابوچ
 هدننزو هشقنم (ذج خلال جرخا ناکاذا حارخا و ملظلا جزخا لاقب ردهنسانعمقل وا هجالآ ول هراق ولقآ ناوبص
 هعطق ندنراقلهرآ هک ابوک هل وا قیچایرلرب ضعب و بوا وا تاب هدنرارب ننعمب هکرونل وا قالطا هض را لو
 ییهنسنرب هدننزو لیعفت ( جرج ا) ناکم نودناکمیف اهن راصاذا 2 جرم شنای هل واشغ وا جارخ ت 1

 ناشلوا رکذافنآ هلج زا ردشف وا لامعتسا هدلاوحا و لاعفا ضعب ازاحم هدعب ردهنسانعم .قمراقیح هرمشط |
 هکایوکر ونلوا لامعتسا ءدقل وا قلتیق مه و قللوبو یلزوجا مه هدنفرظ هنسنرب ثلذک ردشفل وا لات ءداتعم |

 كنامرمیشاوم و ح رح ماع لاق و بدج و بصخ یا جرت هیف مام لاش رونل وا څرک یسبرب كنيتلاح ندقلەرآ
 يعرلا ةيعارلا تجرخ لاقي رونلوا لامعتسا هنسانعم كما اقباو كرت ییرادقم رو لکا قیرادقم ر ق

 ثاذک قمراقیچ هقشب بوری و روتسد هدنتفرح ینیدرکاش یدنک داتساو اضعب تکرتو هنم اضعب تلکا اذا
Êرونل وا لامعتسا هنسانعم كلی هحا وخ یک یدنک بوریو تزاجاو نذا رطسنلا لکت دعب هنبلاط یدنفاهچاوخ  

 :اح رخ هلعخ هلع و ه رد اذا بد الا یف هحرخ لاق رول وا هرکصندقدل وا لماکد اتسا هدنتعنصو )عیربرهرثو

eRرونلوا لامتسا هنسانعم كلا هلرت تیر ضعب و بو زاینی  | 
 | سرد بوليس ینا عتلادعب بوز راب اک |یتیرافشم وینی د راس رد بوودناذاحا هح ولر رب هدناتسب عاص وصخ بتکملافط| و

 هدساسااضعب لرت و اضعب تتک |ذاح وللا مالفلا ج رخ لاق لرد ریز هجاوخ ,رزومآو نوری بتک یی ۲ 1
 ع



 لطم

4 1 

 د ۳ و صفان دلوب تماج اذا ةقانلا تجدخ لا هد ها مام لج تام ردقنره ردهنسانعم كل انا |
 نوجا راهذا شیوشتنکل بول وا یزاجیتآ یانعمو تیقح انعموب هرزوا د ورسم هجو ندنظفل جادخا هچرک

 رب كج ه دیدلوا صقان ولیلقیرومخیكفيصعس وم وبشاراب ع ور دب رات داع با رطضا هک تن ردشلب مع دقت ی یزاح
 ا رکد هلن اونع ةوتثلا تحدخا هدبع وبا یلاشوب ردراعتسم ندرو نم یانعم هکر اربد ةفيصلا تجدخا
 ا ضتان دن زو نم (حدضلآ )روند هکلتفج هعیض دیر رک هلت رابع ةعضلا تحدخا هدباسا و
 غول هقللنا صقا هدنز ومرکم ( جدلا )نوسل وا ناصقن لرکو مات ىلج تدم رک روند ه هقان er وا

 جد لجر لاقب رونل وا لامعتسا هنبمانعم صفان جدخ و نوسل وا صقان رک مان ینوک ك رکر وند هنکشوک هود |
 ۱ ید عیفر ندنیثدح ردیعما كن ردب نطب رب ندنس هلبق هنانکتث را نب جدخ ردندیهاسا حد وامصقا یا دیلا

 | نالوا نوغل وط یک یسهلوط قبق یراردلاب و یربلوف هلبصتف كنهددشم مال و تلاد و كناخ ( ةطدلنا ) ردندربنآ
 وكي( را )ودنزو لوخد ( جب ورال ) نیقاسلا و نیعارذلا ةئلثم ىا ةطدخ ةأرما لاق روند هنوتاخ |

 ۳ ۳ ۱ اجرح واج ورځ هغض وم نم ح رخ لاق رد هنسانعم غنج هرشط ندناکمرب رد ردصم کهلیک

 ورخ هروک هنا هدرناصب كفلؤم + اغبطل اجرح جرخ لاقب رول وا ناکن مسا یسهلک جرو هم زر اذا

 اوا بو رکو هدلب وراد لرک يعد یرقمو نوسل وا ندنلاح كرکو ندن رقم نوا جراخ رک ر دهتسانعم | ۱
 ارد هنسانعم قمراقبج هرمشط هک حارخا و نوسل وا یلاح هجرامنا هابسایف رکو هسفنیف رک ید یلاحو |

 وک رد هیلعف تفص هکرون) وا لامعتسا دنهقوم نب وک و نوج رخ یکنا ا یلاعت هلوتک ردلمتسمهدنابعاو رهاوج

 : ۳۳۳ مولعیزک | ردلیعفت E ىش ا E 1 ا

N REE 7 سر ا Nea 

  ۱رووا و هلکنآ نر یو حورخوا 1 8 ۱

 e هوانا یار فل م رد پر رهاظ ۳ ی ا ۲
 بودیاریسفت هلتمذ لهآ سؤر مسرو هلضرا جارخ یی هبزج و ردنعض یرود هکه لا حارخ یبهوانا و |
 1 تا هلغل وا موسم هلبنرابع ةيابجا یا ةواتالامهللع تبرض و هضرا ة واتا یدا هدساسا ردشماطا نیت هرز وا | 0

 ۱ م لضف و عیر لصالا یف هلغل وا ذوخأم رد هنسانعم ضیف و لضف و عب ر هکندنسهلک انا بعشنم ندنسهدام یت اب |

 خو جرخ و ردشفا وا لاتعنسا هده زج و جارخ نانل وا ادا هناطلس فرط موسرلا بسح هدعب بولوا هناا

 وصح هسأر ےس رج رخ هکر د صخا ندجا رخ ج رخ ضعبلادنع وی کلاون ولونردهبانممرپهرزواروکذمهج وا
 4 ندض را ءا لص الان جارخلصااو رد سکعلایلع ضعبلادنع و ردنا ندضرا مسرو سر عسر جارخو
 ز وا س را ندناطلس فرط هلمتهج هفیظ و دوخاب همام هدعب ردا كن هنسن نالوا لصاح و جراح نددبع لع

 نان واعض و هنسور تم دلها تاذک هموسممسر نالوا ذوخ ام هب یریم بناح هنسر م بونل وا برض

 ۱ rii ةم لا لها یدا و هضرا جارخ یدا لاف یدنل وا قالطا |

 |ثلاث» ردکلس تلم ینان+ ردهاشداب تامل وامسف* نینجا راو هب مشع ضراو تکل ضرا ردم ج وایضارا|

 ]  ردلکدزاج ءدل واق رد راج هللا تافرصت یس هلوقم ثرا و تیصوو فق وو هبه و عی هدنبربخآ ردتمذ لها تلم

 ال وا مبسقتةازغلانیب بونل واح ةونعدوخاب نال وا بسم اموطیناکس و لها كاذکر دبع ضرا همثع “یضاراو
 هدنآ یناکسو لها ها بونل وا  ادعام ند هکم تالذک ردقارع داوس !دعام ند هرصب ه هیجارخ "یضاراو ردضرا ۱

۱ ۳2 0 



 هک ۳۸۷ زوم

 1 را مات اس رول وایای وی وا و هکر دتفل هدنظفل ج وح هلو کت ك ناب و یف كناح ( یا )رذشل E هلکنآ ۱
 سل هکر دح راش +رد هاو و یدنل وارک دانا هک هت روند هننکیت هود هدننز و جاس (جاطا) جوع چاح یتعع ین ۱

 هدننززو هماقا ( هجاحالا ) و ردهرز والصا هک هلت مک كنه زمه ( جایحالا )رول وا شا وا عفادتم یرکد هده وا و |

 ریز ( جا ر جاخا تشنا ادا تحاحاو ضرالا تح ا لاق رکا اک تانا كلنکیت نانل وا رک در |

 ب دما ءاللا لصف ری ا وکس كناب و ی كن ( جا j ب دلا ءالنا لصف = ردرغصم ندنسهلگ جاح نانل وا رکد هدنزو ۱

 ۱ ا نی لاق ردهنسانعم قلهطرض و هرضاذإ لوالا تابلا ن نم اصخ یخ لاش ردهنیانعم قمر وا

 | فی ر باشن شک لد كفلا و ىق كناخ  ءاحابمنا ا اهعماح اذا اھم لام رد هنسانهپ كما عاجو |

 روند ه یثک زفیکبس و قجا و روند ه هود كکرا و هرفیآ نالوا راشآ قوچ ه یشید هلغل وا ول هبام و ولت ّوف |
 رد رعمو و هنسانعم ند روند هیوک هدننزو هذفنق ( هنا روند همدآ قجا دو هدننزو فک( ج ) 1

 قفل وا ینالطا ه وک كجوک سد ردب رعم ندکشخ نالوا ی رغصم كنظفل بنخ د وخاب ندیسپ اف هم عب

 هنسانعم عا مسج رونیدهندب زانو مرا هدننز و لجرفس هلن و هلم6*ءار و هدح وم یاب 6 څر ) دات یاضتتم |
 تام دا اروک ذمدح ونال وا باوص ردطلغ یر هذ نی هئاس هداروب مان یا چ < مسج لاقب ۱

 رد هتسانعم قوا سنت و شوخ ع نری و نوت سروش نوا لوک لاه ( ةحريلا رددیتم ها

 یشیو رو كمدآ ندا هابتشا و كش هدقیرط یکیدلیا ولس هدنز و هجرحد هلی وکس كنابو یحی باخ ( هجا و
 ةیشم یشع یا مي نالف بهذ لاق ردهنسانعم كع روب رق ردك هج هتسهآ قره قیص قی یراع دآ یک

 ا اب ارا ,Eg دیدش و درسهلسهدایز هدننز و روبص ( ج وجا ) بی را ةيشك ةب راقت :

 جو ججا بهت لاقب هل وارسا قشالوط ولیروب ولیروب بویعمآ ه هز ودرب یرغوط لوق لع هلواړ دبا عفدایو قو
 رح جا )ارد هنسانعم ج وصخ ی د و هل خف ك وج و كناخ (ةاح وا )اپ وهى ةيوتلم اوا را دل عراوا

 ی رج لاقب ردهنسانعم قمراب و هعفداذا اسخ "یشلا رح لاق رد هدنزو

 رد هنسانعم قمرعج هللامسا و اهعماح ادا اهعح لاق ردهنسانعم كل عاج ویوتلا اذا هدعاس ج لاق رد هنسانعم

  هدننزوهآزاز 6 یا بالا فیس ادا اهلج رب خلاق رد هنسانعم قمر واص ین ریط و هم یمراذا مخ لاقب
 یا ال ا رو ارج ئارا م وار ب ولی زو هلسس هض رام ي٥ هلوقم فوخو مت |

 یا من خرلالاق رد هنسانعم كما جب وجخ عر نانلوا رکذو سا اذا نالف ج لب ا کو

 نالوا رم هدن ورد و اعب رس اهوخانا اذا لبالا | وحج لاقبر د هنسانعم كمت رکوچ كباچ یی ود واجوج بهت

 ءأرلا ج لاقب رد هنساتعم كلنا عاج REE لاذآ لج را خج لاق رد هنسانعم ایا متکی هشیدناو لوق

 هکر وند 4 یثک لقعیال قجا هدنزو هراثرت جام )و هژب دن دشت تيجو یھ كاج ( جالا راسا او

 كی اک یا ر زاما ا ةجاج و ةحاصح لج ر لاش ها زلا كارداینپزوس ر خاو کیدل بوس

 ی وجخ لجر لاقب رول وا اب زا و قلصت هلغل وا هصبقیسنرقو هکروند ه هسک نالوا نوزوا كب یراقابآ هلی
 كمروش ودینکشوکم دقم ندزل وا مامن ینوکد قان هدنز و باتک (جادلنا) ل وطلاق طلا یتعی نیلج را لی و طلای ۱

 وب ها هکزب د حراش + ماالامامت لبق اهدل و تقلااذا ییاثلا و لوألا بابلانم احادخ ةقابلا تحدخ لا ردهنشانعم |

 كما د هم اونع ةبادلا ءاقلا فل وم هلغل وا ماع هدرفاح و فلظ ا 3K ردلکو ندا حادخ

 ۱ 1 ردصوصخحهدل وءاقلا لما ةدممامت لبق هرز وار ذمهج ورد الت هک ادخ ردموس و مخطب وا دیک کت یدال وا |

 صفا ردد نم هک ج ادخا و روند څځدخ هدل ول وا و حداخ ه هفانلوا نول وا هغی صقان رکو هتل ا مان رک

 ه هقان ل وا ر د شلاح رمصت چ د فل قم هک #* نوسل وا هدملا صفات دل رک و ةدلا مام لر کر دص وصخ هناا دل و هقلنا

 | هلغلوا لاد هناصت حادخا و حادخ هدلاحره روند جادخت ه هقان نالوا هداتعمو روند جدخ هدل و لوا و حد

 یاجادخ هتالص هنمو رونلوا لامعتسا هنسانعم ناصقن حادخ و یهتنا رارونل وا لامعا هدناصقن اقلطم هراعتس الاب |
 باتكلاةاف امف ار لقالص "لکو حادخ یهف ةدارف امف سیل ةالص لک وبشا هلا رو ملاثم فلم * ناصف |

 جادخ تاذهبا فانعم فذح هلغل وا ردصم هرز وا روک ذم هج و یظفل جادخ ردشلنا تراشا هن ردح وچ حادخ

١ 

 ىلج تار دە ەقان لوشەدشزو ح راح (حداا ار ردغلوا فص و هلا ردصم ةغلابم دوخا بول وا هدنلیوأت |

 , هد زو ریما ( مدال ردیبست لعاف دوخاب رداد هح فاصواو و هلوا شا اقا یتکشوک مدقم ندزا وا مات |

 كش وک هقلمنا 9 سی هب رک نەرم ( حادجخالا رونی هتکش وک هود ناجا روهط دقن ندر ىلج تدم |



 1 "رم 6 )رپ راغ ینیدلوا یان ندرت ملک مونا و ینیدلوا غوضهدزواآ ۱

 روی هدف هدرخ همت كناخ عین "لټ مھ یا جانحو جنح یش دو راه دا ر اسا
 : رنا )ل ردع وعان یدرفم جزا متنلزو دینخ دد ھا خبال و | م وسم یدرفم هنسانعم |

 الز جدنحو رددآ لجررب هدننز و ذفنق ( جدنح ) ردیدآ وصرپ هدندرو یمهلسف نع هلیس هين |
 اف موق نالوا فال وطهدنازو لیا رس (ج دانا هل وارد ا تابنا تاب ناول ا یک ب یط بارت زون چ لايم وق |
 د كناح (جدانطا) هلبعص كرلاح ردهج ودنح و حدنح یدرفم روند هراقلموق نال وا هصبق هصیق لوق ىلع

 هم و هبل وچ تعبطتسس و كش وکل وش هدننزو جرب ز هبا دج داض (عجضنح روند هرل هود نال وا هجا مظع
 )د رخ الوخر یا جضنج لج لقب هوا لک تعفموریخ دنا و بویمزر هيا الص هکر وند هن یک

 اجوح نولوه ردت رابع ندقلوا ماس ند هینطاب و هب رهاظ تافآ هکر د هنسانعم تمالس هلی وکس ك واو و ی كنا-
 ۱۳ لا عااد هنساتقم لزا جات جوح ورد هیاج تغل و هر وکه نایب كح راش + ةمالسیا كل

 ۱ دا ندیئالث هک ایوک ر ایدلیا لج هذ وذش ردبحت لعف کس هلک هجوح ام رضب هکر د حراش » جاتحا نسع
 روکذمهچو هسیا نیل رلیدلیا باکترا ییفاکت غ وص ندنسهدام جاتحا دنا وژلا قذح دعب راضعب و هلفمالوا ۱

rs 

 جد رد هرزوا یلصا هکهیرسک كن هزه (جاوحالا) جاعنا ی لا جاتحا لاَس رون وا لامعتسا ته كلیا
 | هتجوجآ لوقت رول وا یدعتم هنسسانعم كلبا جاتحو جاتحا ینعم هلا جوحا لاقي ردهنیسانعم قلوا ج
 جات كنيشک هکردمولعم هح كجج ( ةجالا رد هنسانعم هقاقو رقف هلبعص كناح (ج وال اجاتحم ا ۱

 ام یفیص عج و زهر وک جاسیسنج عج رونل وا ریبعت واکر ک هدیکر تو هتسیاب هدیسراف روند هثیش یغیدل وا
 ا ردهدل وم تغلویذوخاب هرزوا سابق ریغرولک ا وح و هلیصف لوا و و یرسک ك ناح رواکح وحو
 مو و 0 هی نارو مداوم جرات « لیدلی چند دا 6 اب وکییعبهرز وا
 ان رنم فیفا ىلع از ز مود لاق هدنلصف حار هدنباتک لیلخ ماما وردشل وا دراو هدنن دح هک سانا

 کرد جیم » رد شلبا ت تايلا تعص هلی ابع خاوح ىلع اه وچ مهار الا فال نم ةجامحا اوففخا |

 دهی هلاطادب زا ندتجاح باش ةدنح رش ن نکل بت بویلبایهوت یی راکدید جا وح هدنعج كنظفل تجاح هده رد

 | نکل ردع ومسند رع یناونع هحثاح ورونید جیاوح هدنعجب هلغل وا هاج یصا لیللنادنع كنظفا هجاح
 ا اجوح څاوح راضعب و یدلنارامتعا درفم ار دقت ین هحاح هلا راکنا ینتیعوع نج ناو ردردات

 ی وفور یس انعم

 ۶*1 تی هن وردشلوآدراو هدنمالکهاحتفو محک میاوحءرزواهروک ذمنالثلاوقا لصامارول وا یا وح
 ۳ 1 :احوح. هيف لام لوقت هنمورد هنسانعم همز الو تجاح ځد و هدننز وءآرصص (ماج وا )که وج ولا ناسحدنع لا ولا

 ۱ ردا متع هنر اتعمتجاح ہدیس ها ول هدا روب ة جاج یا ریغصنلا ةغیصب ءاح ول ال و ءاح وح هبف یلاملوقتو ؛احولال و

 ورد | ریز راردبا دارمتسانعم "كشال و ب رعالراربد ءاحول ال وءاحوح یردص یفام راب عو ردتیبم هدنسهدام هک
 3 هارد ءاحوح دراغهنک نول وقبورایدلیا قاللااک | ةغلابم هلغا وا لا الا جات ناو هر نالوا شراب
 | جاطا)ردشوشمہشنوآ فل یربسفت هدارو كفل وم + ءاد وسالو ءاضب لع دراف هتک نول ساک ةنسحال و ةت

 ھ رد هجاحیدرفم راغابیساولح تردق هن رز وا هکردب رکدید کیه ود هدیکر / ردندآ تالنکیت حوت رب هدننز و چاس

 ۱ الا بلطاذا لج رلاج وک لاقب رد هنسانعم قمل وا هدنبلط همه و تجاح یغیدل وا جاتح هدننز و لعفت (جوصتلا)

 نده رط یکیدلیا لولس یکلاس هدننزو لیعفت  عییوحلا ) هجاتعام بلطت یا جو نالف جرخ لاش و
 ی ایا تارطضا هدامون هج وعاذا قیرطلا نع ۰ A PEY ردهنسانعم قم ردیاص هلا ليو و فرص

  یتمیانعم قلق جاتحم هرخآ یقیرط جوع وبشا سپ ردینتیم اک | هاب هروک ذم "یناعم هلغلوا عوضوم|
 | هل تج وح لوقت و رول وا كلما بلس ین ةتجاح ندش رظ یعیدل وا ولس جاتح هلفل وا نوجا هلازا یسابن دوخاب
 1 ا یدنل وا رک هکهتن رد ریغصت Nê هلی هاب رغصم (یاعوحا ) هاوه یف قیرط تکر یا نالفل یا

 وح دخ لوقت رونلوا لولب اک[ هداضتقا نیح هکروشل وا یالطا هلو جافروب فلاح هبهداج ءا وحو
 . [ هیسابع ءافاخ لوا هکر دببقل كن هسک مان ذقنم نب .مها ربا نب دم ( نینجا وذ) ایوتلم الا اب رط یا دای

 1 هاب. تونی ی نم تم وارد ا ۱

3 — 



 تگ ۳۸۵ زی

 هدرارابد را ردا یخ را هد ندقوم ندقو دارم هکر وتد ه هلا قج هیلجالح قوم و ردیعما یمرف | ۱

 هذ رط هوا بول کو د هفرط یر یرل 4 ادرار ر وچ بورب ودن نغا كن یی هب ول هنادر ردخ رجتهزرط رب رونلواریبعت ریجریچ

 | رونل وا قالطا هکشا نیکشا یخ دوب هدننزوربنم ( ملح ا )ر دقج هل وا خرچ ل وا ج الح هتشیا رولیک و دیس هبنپ صلاخ |
 | هاه( حا )ر وند هنکیا خرج و هرکب و یکر یصح و شاطو هتخن ر وند هن هنن قج هیلجالح قوم هدنرز وا وا
 روند هنتف رح قلج الح هل رنک كناح (ةج ال ۱)هنساتعم هيلع ملام ر وند دلش ىج ناجل وم هدنرز وا دو
 | رز وا نار آش غقلاچ هدشاب لوق یلع رار دبا لک | هکر ون د هد وس ش نا دلصا ام رخ هدنجا هدننزو هضدخ ( دصلط لا )ل

eقواو لاس انعم ءان ةراصع رون د هنسیدنفص هنق و روند هنسادنقص  

 لعفت( عود عامل هلیتباصا سعش کروند هب اه ندا نامل هدننز و روبص ( ول )روند هنغای .رک لخاتم دو
 ترطضاو قرتاذا جوللا جك لاقب رد هنسانعم كلا تکرح بوبا وا لر هدنا ناعلهق راب تاس دا

rدیف تع راض ماعط هل ردص نن ال متاح نب یدع لوق هنم و رونل وا لامعتسا هنسانعف بلق  | 

 مالسلا هيلع یبنلا هل لاق یدع ثیدح قو هد هان هک رد حراش * فظن هاو یش هنم كبلق نلخدنالیا ةي ا

 ا د وسر

 نالوا شاپ رد و رضاحندلا ریت هدنن ز و مر کیا تحتخا و هیف تککشامیا لردصیف محام عد لا هنمو
 روخرپ و لوک ا هلنیتعض (ملحا) رضاح ویا می دقن لا رولوا هدنل نم هبنپ شم اکچ یسهناد هکایوکز وتد هب ی

 لح موق لا ردع وا دییشت هرانکح هناد ندهبنب دوخاب هب هق راب باح” رد حولح ید رفمارهاظ روند هراس

 ملح هکر د هنسانعم كلا ذخا و صیلخت ینقح نال وا هدفتهذ كنهسکربهدنن زو لاعتفا (یالتخالا) لک ال: 3 دا

 قاب هکید هکید هلقدو تدش هب هنشنر هدن زو لیعفت ( عن هد دوح نالفلتحا لا , ردذ وشام ند

 تصح لا رد نان قلا قیاب ورا بول زوتچزوکو شب هلند هل لج را مس لاق ۶

 ح راش ×+ بضعلا نم ریغتادا ههج و خم لا ردهنسانعم قمل واریغتم هرهج یثانندبضع و مثخ و ترا |

 قرهلوا راف ه ورا زوکو ربغتم هرهج یشان ندبض چک هلکلنا دع دحا و یانعم ی هلالث یتاعقوب راضعب کرد ۱

 ۱ | لوقسپ ردا دیہات یینانلوق یتاونعرظنلا ةمادا وا هللا ندرت فرح كفل وم»رول وا هنسانعم قغاب هکید هکید لا ۳

 ۱ عزف و فوخ ندهسک رب دوخای ند هنسن رب عید عبلادنعویبن رول وا طیلخت و شیوشت هرز وا یتدام هروک و

 | | قرهریآ بودرلب ی یی رازوک و كر هر وچ بورادقآ ییهایس كنم رازوک هلسیس دیدهتو هنت همدآرب دوخاب هل
 ةراداو نینیعلا مخف عم رظن )| ع دن یا ناالف جک لا زام لاق ر ردهنسانعم قفاب هلتفد هيف هیف و هکید هکید نامو :

 (جوا) لز هاذا لجرلا ححح لاقي RAE زا و E NS جم و ادیع ووا اعزف ةقدحا

 0 كنفصو كنوهآ و كنا ریجهروک هنن اب كح راش * رون دهنسبر واب كچ وک كناویح یس هلوتم نفصو كيکءدنزور
 | كکوبم Xz ییاهدننز و هج رح د ( تیم )هل دسحیرافدل وا ردیارظهرز وار وک ذم هج وردص وضح هنبر ایر

 ۳ ا غباصلاخافنم روند هنکوروک ی حویق هل سک كناح حالم ) ادیدش هلتفاذا لبخا ملح لاق رد هتسانم
 < عج ا رانلا هنا افلاوه و حالما یف ین عت امن اکو ددرس نا ۵

 ییا و هلاما اذایناثلا بابلا نم احح یا مح لاقب ردهنسانعم كک | هفرطرپ یهنسنر هلنوکسكنون و ی كناح

 ۱ | رد هنسانعمقل وا ثداح و ضراع دمو تجاح رب ه هسکر بو ادیدش هلتفاذا لبا چ لاق ردهنسانعم كکو

 او هل رسک كنهزمه ( جانحالا) ردبلاغ قل وا ذوخأم ندل وا یانعم و و هل تضع یا ةجاح هتف وا ته |

 ,لاماذا* یشلا حلاق رول وا مزال هنسانعم كلکآ هف رطرب وهلاما اذا هصحا لاق ردهنسانعم كکا هناح ر یر
 ۱ ؛ كلنا ثعرضوهافخا ی aft لاق رد هنسانعم كلربک و نکساذا "ی هلا حا لات ردهنسانعم قلو نوکوآ

 | لا ردهنسانعم قمروبق بورو یک ندا زن یعالک هدماکت نحو عرسااذا لجرلا حا لا رد هنسان
 هح ىلا ذاع لاق ردهتسانعم دابن و ساسا و لصا هلیرسک كناح ( جحا ثنخل ه ولی اک هاولاذا همالک حا

 ۱ 7 هلاما هی تشد د یتشب رونل وارببعت یعاعس رک ذم هکروند هن هسک ثنخحم هدننزو ناتک (جانطا ) هلصا یا

 یشلا جت | لا ردهنسانعم كلا لم هفرطر دول هدننز و لافتفا (میانتعالا) ز زادعف وا قالطا نود لوا

 ۳ وا تلآ تل فرار یر اع ندیم کن زر نماوداهدنزو هسنکم (ةخحا) لاماذا
 دفنق (عنخا) یبکلق ردبردارب كنریپ هکروشد هت هدنن :زو جربز (جنا) یکی رتلآ | یرلکدید هکک ك رانا وجاب |

 :Behara SRR اسر ون د هلاوبحو ناسلادنوق نوغلوط یدوج وو یرمو هدنازو طالع (جانخا) و هدننزو

) 4٩ ( 
۱ 
 ل



 تب ۳۸

 شب هکر وند هرونچ هم وا قلخ نالوا هدرلغاط ضعبو یرافا قیقرلا زوکلاب جرشالا اتم لوقت
 کهف وکه هکرد هنسانعم ضرالاناذکو ردندسان مالعاحرمشحو رول وا یناصویروط یک یزوک هنروط بولیکر ا

 غ رضترولوا ردصم یک هجرحد هج رشح و هلباه رد هج رشح یدرفم رون د هراشاط كشوکنانل وا
 ا بکرمو سفنلا ددرو تولا دنع غض اذا ضب رلا ج مشح لاقي هنسانعم كلا سفن هغر مدنلاح |

 ۹۳ روص مما حاسسیرانوب فلوم + هقلح یف 4 وص ددراذا راجل ا ح رشح لا ردهنسانعم كلا دد رت هدنزاغوب

 E e 520 تا (میشطآ) ردرردصم نکن رتا سر

 بر ( عطا )جن یا هنم ججضح یف لاقب ردهنسانعم هیحان و ردتغل هد هلی كناح روند هبوص نالق یاب
 لا ونان قمرواو اهدق وا اذا لوالا بابلانم اصح رانلا جصح لاق ردهنسانعم قاب شن زا هدننزو

 ۰ طح لاق ردهنسانعم كلو هقفرغ ادا ءالا ین "یشلا جصح لاقب ردهنسانعم كلا قرغو ه رض اذا هصعصح |

 هنم شن داک ام هنطب لخدا اذا ریهصح لاق رد هنسانعم ققوص هنس قح هلت رب بو التج هنراق و ادعاذا لجراا

 N ENREVIEDS TEE یکسوک كجهرچل وا شت آ ہدنن ز ورینم € جم 3
 ] شآ ر ندیضغ تیابهدنز و لاعفنا ( جاضح الا ) ی رطلا نع لاح یا عیضح وهلاق رولوازفک هلو کروند

 پولیب هن زوبریو ابنضغ بېلا اذا لجرلا جضحآ لاقب رول وا فرم هفلت رب بویالتچ هکر د هنسانعم قلوا

 ( ذرب هکر ونید همولوط لوش هدنزوباتک ( جاضلا ) طلا یا جضحا لاقب ردهنسانعم قلوا طسبنم
 هل وا قتیچ همشط ین راق و بولدک | یرغوط هنس هق را یلب هکر ونید هب هسک ل وشهدنن ز و با غ( جاض ۱ هلوا شفایط
 نمی ردییکم بچت هدمالکهدننزو لیعفت ( جلا ل نطبلا ج رامنا رهظلا سوةتملا ىا حاضح لجر لاقي

 . ] مالکلا جصح لا ردهنسانعم كلئوس رصاقو كسک | قرهلوا وللیمو ولما هفرط رپ بویطا ادا هلیمامت یزوسرب
 1 كش وکه دزو یدنلع ( ی روند هیجان کردندنمانمم جفح نان وارکذ ویو عیجضتاهبشوه واضح

 ( ج2ا ) هیفعفنال تعب هدنعءانغالوخ ریا یصنفح لجرلاقب هلوا ما رب هشیارب الصا هکرون د ه هسک هپلوچو |
 ههم الو اس ینراق واوا نمی هدنزو طبالع( جافا )و دنزوسارد(حاضنل)وسنزویرز
 ت رد هنسانعم كمر وع” هدننز و هج رحد ( هح طف ال رد هنسانعم جضفح هلی رسک ناو كناح ( جاضتفلحا )ل

 کق را یشیآ هدننزو طب الع ( ع افلا ) و هدننز و سلع علف نعام یا لوهجا ءنبلا ىلع عجضفح ام بوصعم

 ه هکر ودوبهدنز و لیدنف ( عجل ا) رد هنسانعم مش ارول واقربآیسهچاب بول وانيق هن ر یر یراقایا هکر وند

 ۱ هدننزورفج (ملفح) هدننزوسلع ردیدرف فح رون درا مود هدرخ هل رک ك مال ویځق كناح ( اف رونید
 _  یشماذا هدسج كر ناکا ذا ملفح وه لاقب روند هب هسک نالوارروب قر هلاص ب ودنا كيرحت هت وا یربییدوج و

 2 ۳ ۰م وکس كم الو صف كناح ( مخ )لرون د هب یشکرود وب هدنزو سلم هلن و( خا ر
 __  ندنفیدلوا رهاظ یسانعم هج رکه نع با ضلخاذا یناٹلاولالوا بابلا نماحح ن .رطقلا لح لاق رد هنسانعم قم راقي

 ۳ ا دلت یر اسوصخ ندای کت ید | توکس ندنربسفت فا وم

 زمیددح الح مز روت د فدل هغمت قوم ویدنلوا هجرت هنوکل وا هلکلا نایب رد هنسانعقمراقیچ ینکدرکچ كغوع

 ] كتک توبمزولن زدنوک نوت دوخاب ده ناو یارونل و لاهعتسا هدنماقم رخآ امهدحا اضعب و ردقجهلوا فان
 سورخو اهوراساذا مهتلبل موقلا لج لاقب رول وا شلجالح یروب نم نامز هکاب وکر ونل وا لامعتسا هنسسانعم

 رشناذا كيدلا ملحلاق رونل وا لامعتسا هنسانعم كم روب هنب رزوا هلیدصف قعصاب هنغ واط قر همای بورکیتیرادانق
 الح هک اب وکر ول وا لامعتسا هنسانعمكمر وچ هفرط رب هلبا وغالق وا نکر روشپ یکعاو داف سال هانا ىلا یشم و هیحانج

 :سهقالع قالطا و دییقترونل وا لامتسا هنسانعم قمروا و جالحاباهر وداذا ةربا لح لافب ررر وچ یغوم هلا
 :زا هجزا و قبحادا لجراا علح لاقب رونل وا لامعتسا هنسانعم قل هطرتض و اب هب مضاذا اضعلاپ هح لاقت
 1 قو (حالطا ) البلف البلف یشماذا لجراا ملح لاقن رونل وا لامعتسا هنسانعم كف بوب روب كيسک كيسک
 یکن د جالح هدرارایدوب روش دهداتسا ناراقیچ ینکدرکچ ینعب نیلجالح

 ۱  ردهسک نان قوع هکر دفج هلوا فان

 ۱3 ید هدنعفوم رخآ امه دحاو ردهقشب فادن و هقشب جالح هدن راتعم ناتسب ع 0

 | ا لوقترونل وا لامعا هنسانعم هفاسم و هزیسم هلل وکس كمالو ىح كناح (ةحح) روند هغو شفلج الح |
 :Ses رٹ یت رونل وا قالطا هکشا نیکشا كباچ یغابا هدننزو جارعم ( جالحلا ) ةريسم یا ةديعب لح یوا

 كنهن مان لب ل اد ر ااا کف راولو یالطاه زاوا قجاچآ دوو اجا قی هکایوک |

 1 یسرف)
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 هیلع دشاذا ریعبلا جدحا لاق رد هنساتعم كمك جدخ هه ود ځد وب هل رک ك ن هزم (جادحالا) رد راشف وا ذخا
 ردیس هک نشوف كلکل هدننز وریب ز(جدح وا رول وا هیبش هنشوق قلت رغب رد دآ شوقر هتاف (ةج دلا ) ج دلا |

 رد هنسانعم قغاب هيف هیق هلتدح هدننز و لیعفت ( جدلا ) ردندیاصا همالس ن جدخ ثابشوبا ردنداعما مدح و
 هدننز و هج رح د( هج ردا ردندلاح ر یاسا هدننز و ناتک (حادحا) و ( ج ودحم) هقدحیا هرصب هحدح لاقي

 زودب ود یزو هدننزو جرحدم ( ج ردع اا هما و هلتفاذا لبا جدخ لاق ردهنسانعم كکوب مک ییاهتسفرپ |
 ر ودود هماقلا ریصق هل رسک كناح (ناح ردطا) روند هب یچاق و سلما یا حردح یش لا روند ه هست سلما و |

 .دحا یا ج ردح نم رادلابام لاق رد هنسانعم هسکو سک هدشاز و رفعج (حردطا)ل رددآ لجرر و روند هک

 راناب وچ ندنغلقیص یک نامروا زلشلا قوا هکروند هرب راط نالوا نا وارف و قیص یرلجاغا هلنبتعف ( جرطا ) |

 مزلتسمیجغل راط رونل وا قالطا ههانکج رح ورصشا رثکلا قیضلا ناکلایا ج رطایناولخدلاق هبل وا نکء«قهرا و
 | یل عف ار ز هرزوا بس روند جراح هراکبنک هکر اد حراش + مالا یا حرطایف عقو لا رد هلس هظحالم قل وا ق

 ۱ یید ورو هلی رابعمناذا عبا را بابلا نءاحرحلج لا جرح هدحابصمنکل رول وا منا هدنسانعم ما جرح سپ ردقو |

 | یرقدردلاق یدسج شلوا و روند ه هقان ولم رک هعاب ندر و روند 4ب هقان هنا یلب حرحو ردشلنا م رصت | 1

 ردقج هل وا یربکذلیاریبعت هرکست رارروت وکب وذلکو  ه رز وا یتیم یک ت وات بویلغاب هن رب یر کروند ه هتک

 ندنظفل هجرح جرح و قوما هيف لمگ بشخوهو جراب هلقن لاقت راردا ریبعت هجالص اک هد یک رت راید ضمب |
ir SG ةج رح هب لاق رد هنسانعم همرح قلما رح ور وند هنس روس هود هج رح ور وند هنغل وز وق جاغا قلتح هکرول وا مج 

 اجرح ضيا | ىلغ ةولصلا تجرح لا رول وا قبض یلعف هکهنسانعم قمل وا مارح رول وا ردصم جرح و ةعرحیا

 هود تاکرا و بویلت# هنسیدنکن وچا قغ وب زوعم و یل واط هکر وند هب هقان لوش ج رح و تمرح یا عبا زا بابلا نم
 ندف رط رهو تراحاذانیعلا تج رح لاقب رول وا كنترصب ذفانم هکردهنسانعم كفل هربخ بوشاق زوکح رح و هیچ مآ

 قیصیخدوب هدننزو فتک 6 حرلا) ضنا اذا رابغلا جرح لاق ردلمعتسم هنسانعم كعثرکب وشتیص زالط وزوت [

 كنم الصا ندلانق و برح هکر وندهرداه وريل د لوش و هيا وا نک<قل وا لصا و نابوچ ندنغل راط هکر وند هغلجاغا |

 ۱ (حرطا) لاتقلا نم حرب داکیالیا جرحوهلاق هل وا رر و هقناضم هنسیدنکل وکن ندکنج هکایوکه يلوا موزهمو |
 یراروناح یصت ر هلکن | بودا هدنزرط هکبش هکر وند هراپا لوش و هنسانعم ملا روند ههانکی دو هل مک ك نا

 روند هنغګ وب رطاقحرحو هدننز ولابح رولکح ارح یعج ر ون د هو شرس هرز وا يبان وجا قم روق و رار دنادیص |
 ندراکشیکیدلیا دیض كبلک هکر بد حراش» روند هب ھه هصح یکیدلیا نییعت ند راکش هب یزات لدایص و یک هعدو ۱

 رد دا عضوم ر هلبعت كناح (حرطا)لرارید دیصال یعدا هناف بلک ج رحا هد ر كج هب دنیسقنات هکر و هصح هد هنسپدنک 1

 ردروک ذمریغیرکید و ردندنس هلسق ثراطانب ورع یب یر رد هسک ی کیا هلیس هینب هشت و یک كناح «ناحرطا)
 دلقمیا ح رح بلکل اس هلوا یمهطلاخ شلزید یفحنو رطاق هدننوب هکر وند هبلکل وش هدننژ و مظعم ( حرا 1

 اتم رح یا ضیاحا ىلع ةالصلا تجرحا لوقت رد هنسانعم كلتا مارح هلي رسک كنهزمه (حارحالا و حرطاب ق

 رد هنسانعم كتا راچانو رطضم ه هنس ر ی هسکر و هتم یا ان الف تجرحا لوقت ر دهنسانعم قم وق ههانک ین هسکر بو
 هب هک ق غوص كب هلیرسک كم ( جا رحم ) ردذوخأم ندنسانعم هقاضم یمهلجچ هن ایا هیلا هتجرحا لوق

 ردعضوم رب هدنع ( جراحر) قلا ةدیدشیا جارح ةلبل لاقت رول وا ثعاب هفلق وص هرارب راط و قیص هکر ونلوا قالطا |
 كجرح نانل وا رکذ جارح رونل وا قالطا هتل نالوا ک ارم و فشک هلیسهدایز ہل رسک كناح (ءالظلا جارح ق

 بول واز وم هلع كناح (ج وج رال ابنم فثکام یا ءالظلا جارحیف | وقرطلاقت ر وند هغلجاغا ق يص هکر دیعچج |
 روند ه هقان تالشیا ولکر و شت آ شما ر وللب ها د وخاب هننالوا دیدشو زواب لوق لع رون د هب هقان ولع رک همای ندر

 هج رح لاقب رد هنسانعم كلتا راف رک هب هق اضم و قم ردشقصهدننز و لیعفت (جر هلا ) روده راک زور ددشو دراو |
 | كچ وکه دننزو هعرج ( هج را ) ردیعما یدج تالاله نب بدنج نیةرعس هدننزو ریما ( ج رخ )ل هقیضادا اع رک ق

 هکی دلیا لامها تسهدام ج رڪ ندن اب لعفتنال وا لاد هنسانعم بنحم فلؤم کرد حراش * رونل وا قالطا ه هغوق ۳ ۱

 | هبا هدح ومیاب عج را ]مالا یا جرا بنګ اذا دز ج ر لاق رد هنسانعم قغ ب ودنا ریه ر ندهانکر دروهشم

 | كنه یا ز و یحصف ك ناح ( ج زار 1 ) روند هئیشنام زرد و یربااقلطمهدننز و سابرد ( جابر خا )و دنن ز ورفصع [
 هدرب وللقاچ هدننز و رفعج هلا هم نیش ( جرش رونل وا قالطا هب وص هنر هدندر ون یس هلببق ماذج هل رسک |

 هل وا رز وس یتیوص هلغل وا فیظن و فیطل و لزان و هقف ون یکی تاد رپ هکم هکروند هغاد رب لوش ور وند هر ةع نال وا |
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 وا لس هاج بول وا مجامن یلصا رده نور یننلک جاج لابو
 ا مب لادا هبای قاق فرح > دش

 جز مش كنلوق جالا رباس مدق كنب ررح هدهرد و یک اعلت و ععلتو اسد و سسد و یتظت و ناظت ردندلامعتسا *هلج

 وا خد درف جاح تالذک یدل وا جک یتفاضا كنظفا راس نوچگنآ ردمچب مسا هنمانعم جاج هداروب جاح
 ۱ یکذ رفم یظفل جاح هلکلن مهر وند یکم اسو رضاح
 ۱ زالوا سابق ارز ردفلام هسابقوب و رد هنسانعم كلا محهرکرب ردم مم ءانب ورک كا او دعا ندنسانعم
 دکن یکیا لماوک ج ثالث تضت لاقب یم هنس هقالع لولح رونلوا قالطا هب هنس هجو ردقلوا هل

 هنفشم و كغالوف هج ور دامس هلغل وا یمامتكنهنس رو هش عوج اب وکر دف ورعم رهشهکه جا وذ هل رمسک کناح ر ولکم
 وا دو قحنوب عونرپ هلرصف كناح ( ذبح ) هذا ةمصم یا هنج بارض لاق رد اح هد هلبصتق كناح رونید
 نیم یچلتسمدصفم روند هناهرب و لیلد هلیعض كناح ( هج ) رار دنا هز وآ هنرقالوق بود ا ه وکن اوسن هکر وند

 املای خلع بل لا راندانعم و یضاق تج نوسل وا یعانقا لرکو یلقن و یلقع كرك نوصغیدل وا

 ل لجر لاقب روند هب هسک نالوا رهام هدلدج ع هلیدرسم نیهارب و لئالد هرمسکك ی٣ ( جاجا )|

a gaلد نوجما عح یب هسکرب برک هزه (جاجالا)  

 ۶ لبرج كنبرخآو هخ وتفم یاح و مسقواو < هللا دج ور) ےک هسعِب یا اب الف تحج | لوقت رد هنسانعم

 زوهزز (نیصج ۱ ردهدنکبسمحا ضرفیذلا و رد ردصم هج هدا ر وب لعفا ال هلا ةو نول وق ردندنرانیع

 ۳ كالا تعجر ندما میکیدلیا هجوتو هبماقا اذا ناکلاب ےک لاق رد هنسانعم قل وا قم هدربرب
 ةد هظحالمرپ زوملا ىلع نکیشلآ هناسل یمالکی کیدلیا دارم كمع وس و اوصکت یا اوج مش موتلا ىلع اولج
 ردهدنم وهفم هه هکر د هنسانعم كما اسما و تغارف كر هینبج یاد

 ۱ سفت فاملوش نادا را اذا لج رلا می لاه

 3 | رمز ودر هکر وند هلوپلوش هدنزو ر وزح هلیصف كن هددشموا ووك وج وكناح (ج وج ) هنع كسما و فک |

 1 م ا)یرخا جوبو ةر متسب یا ج وج قیرط لاقت هدیکی رغ وط هاکو یرکا هاک ب ویل واراوهوا

 رای شفلف وب هلا لیمو ةرفح یا مج قرط لاقب رونیدهرلاوب شف ر وقچ یشان ندکمنانکچ بونلوا ددرت قوچ |
 ۳ رکو یخ كناح (جاجما) ردب ردرفم جج هزاوک نان :كح اش «ةزوبسم یا ج حارج لاقب روند |

 سجا نجاح سعا حاج و رول واتبات هدنرزوا نا شاق هکر وند زی شاقهدهرهج و رد هنسانعم |
ERهام  

A 

 اعم ت“ و كیهننز و جزا 6 : رون د هن هسک تعفنمو ريخ ین وسکاو یدهدنزوبفرغ مس"
 1 7 72 !سرفلاقت روت دهن[ نال وا زلرت الصا یشان ندنتناتم و تب الص و بلص یا ما ا

 نارعوا ندناوربق ءاقف هلیسهش DR هدنسهیحان قهب و رددآ لجررب هدننزو دادش

 | را یریره هکر د هنسانعم كعشدبا عازن و تموصخ هدننزو باخت ( جالا ) ردسبقل یمافلا ماحیبا نب یسوم
 روند هن زوب رف لهج و | هلدیتحفف (جدا) اعص انا دااعاحتلاق ردت رابع ند هلداحم ر هديا تج

 2 ا بلتع زرکه اها شتمپو نطق نالوا هج زا و راربد ځد كاكه کر وند هنکل ود هزات كچ وک

 اح هدنوب و رول وا ولنکیت هدیسیکیا هکر دنابن یراکدید یغارط نابوچ بطع و روند هنجاغا قوم بطق روند
 د اريعبلا ىلع دش لا روند راب هدیسراف هکنسانمم لج رونی هکو هلبرمدکك اح (جدلا) رد اج هد هلی

 .(هجادح زولکج ادحاو رواکج ودح یعج رددآبوکرمرب ضصوصح هناوسن هدنزرط هفح و لم لایا 0

 وج و ناوسن هدزاجقیرط هکر دقج هل وا یراک دبد هت رشا رهاظوب روند هب وکرم نانل وا رکذ ید وب هلیرسسک
 دح و رونل وا قالطا هد هن راکدیدوجوق هدم ور الاح و رول وا هفحم هلکلنا ناب هللا یراع راضعب رارول وا راوس

 6 رو م جدح 4 هودهدننز و ب رض( ج دا )یکی راسو نالوقر وند هنس هم زال تا ودا كم وق رم ب وکر م

 دا هجدح لا رد هنسانعم قمر وا و جدلا هيلع دشاذالوالا بابلانم اجدحريعبلا جدح لاق رد هثسانعم

 i TEES وهام راذا مهسلاپ هج دج لاقب ردهنسانعم قم آ قوا نوجا قمروا ه هسکر بو

 . هجدح لاق ردهنسانعم كلا مازلا ربرغت و نیغ هب یرتشمو اه هام ر و هيلع اهللجس اذا ةمهتلاب هجدح لاق رد هنسانعم

 . 3 ردعرفتم ندن آ هرناس "یناعم ردلصا هدنسانعع لظنح هر وکه ناب كحاسا هيف هنبغاعی همزاا اذا ءوس عاتع و ءوسعیب | ۱

 3 us ر هل ك ناس چدحو ردشلوا الا هلغل وا ینآ تبن هبمود ردروکذم بوکرم هکهجادح و یدح ال |

 هلي ت کیا یا هدقم | هنس یون قیقج هاما ر ردقبت آ لظنح

 (ذخا)



 | یرکسعرس كن رکشل مور هدنس هعقو كلومرپ هتاف ( هجرج ) ردیبرعم اکر کر دیتا كرهش نالوا یللاراد |
 ۱ كن ههیطح عاش یرازفلا جرج نب سیقنب ثبش ردندیماسا هدننز وریما (جبرج) ردشل وامالسا بایف مش هکردیعما

 (ج زامزج هقل زاذا ارج هج رج لا رد هنسانعم قمردناط و قمردناققایا هدننز و لیعفت (جییرصل) ردیح ودم |
 | یتیرلتا شید هضععضم هلبا ی وبطم رد هنسانعم لئالا ةر ردیب رعم هل زامزکر ون د هنشع كنج انا نیفلیا هلرصف كج |

 | هکر دبدآ ف ورعیا ود هلي وکس كن هل«** نیس و ىح كيج ( ج ريم ) ردلیدعی هدنیکست نسی ضآ شیدو تب وقت
 (ذحمجا ردندنس ه ودا زوک رد وراد نانل وا ریبعت نزهعشچ و كعشج هکر دی رعم لریعشج وب ردعفان هنیع عجو

 ۱ رونل واریبعتیکیک افق ردن رابع ندکیکن ال والقشم یکه ساکی شاب رونل وا ریبعترس ساک کر د هنسانعم همسچ هتاف |
 میم زیا (ةجاجا) رونل وا قالطا هد هسان یاس ۇر ا زاح ردیعج زساه ےلج هتسانعم سر روند جد هشانو |

 | رددآ یدنه یاودرب هلبصف كناه و كيج ( منه ازوج ) رول وا تی یب و قچلا تیاغب هکرونید هغو عون ر
 . كنهسک نروتک هبوص ینسهود هلبرسک كيج (جج ردا ود نانل وا ریبعت یدنه لبج هکردیبرعم كنههالبجوپ 1 ۱

 اد وخ ام ندتس هک می و هتخب دوخت دا نیت رھ هکر ده ا کمد ېن ې نالوا توعد ةادآ هنسەو 7

 رهط ابكت هنسنرب بن وكس كتابو یصق كنا ( جا چچ ةلمهلاءاح | لصف ]اج رد یب هنب رال وف رانیلطادع
 | رد هنسانعم قاچ بوشلقب كب 4 هنسنرب و ةتغب رهظ و ادباذا یناثلا بابل | نم اج ح مالا مجج> لاق رد هنسانعم كلتا
 م رو كب كپو هفنتک اذا هصح لاقب رد هنسانعم قماش وق ینه روچ و كلما هطاحا ییالباق و ان داذا هيلا چچ لاق
 اانا وواو اچ ےل چ لاقب رد هنسانعم قل هطرض و ادیدش راس اذا لجراا مچح لاقب رد هتساتعم
 | برم (جابحالا) روند ه هسک نزهطرمض نال وا راهطرض اماد هدننز و فتک (مجحا) ه رض ادا هح لاق

 دنس هنرک كم ر وکو ةتغب رهظ وادب اذا سالا جحا لا رد هنسانعم كلا ر وهظ نب زسنآ هنسن رب ډوب هل مک
 راردا بوقلاق یرارمط دوس كنم و یؤر یتح فرشا و برق اذا "یبلا چحا لاقب رد هن انعم قعاچ واک |

 | روند هن یلاسنا تعاج هلیرممک كناح ( چا ) تّردو تصضت اذا قورعلا تصحا لاق رد هنسسانعم كلتا

  هلغم الت وا تاب یراکدید مف هود هلیتعتف ( چا ) رد اج هدهلیصتف كناح رونید هنب رلهاکییعجج كن هلببق و

 | بابلا نم اه> ریعبلا ج” لاق ردنابن یراکدبد قمرپ شب ندنعون نکلدوس عفر ردهنسانعم كعشیش ینراق
 رولوا یشان ندتلع هکر وند هغیق نالوا پوطروط هدننطب كنءود ج> و جثرعلا لکا نع هنطب زنا اذا عبارلا

 .ردسیعما كغاد عون رب صوصخ هنب راروکوب كنم هود جج و رول وا لاله هلغم ایچ ندنجرخم اضعب یتح

 هکر دیعما بیعرص هدشنز و باح ( جابح ) ردعضوم رب هد هدم هلنیتعخ ( جا ) ردیدآ یزاچ رج ر و
 رولک رابح و رولکج رابح عج ردیعا كنشوق وص عونر هدننزو ذفنق ( جربطا رل یدنل وا نایب هدنسسهدام
 كنهآو دصق هلیدید-شت كيج و یصف كناح (ما ) روند هنککر ا كنشوق یوط هدننزو طبالع ( جرابطا )
 لا رد هنسانعم قلقوب یهراب هلا لیمو مدق اذا نالف مح لاقب ردهنسانعم كلک ندرپرب و هنع تففک یا مال ۱ نع تحج لوقت ردهنسانعم كلا تغارف ندهنسنرب و هدصق اذا لوالا بابلا نم اج هج لاق ردهنسانعم كل
 هد کر و دا هبلغاذ ان الفرح لاقب رد هنسانعمقل وا بلاغ هللاه رپ و لبلد هض راعم و جایحابهربساذا حرا ےک
 یانبم و ددرتلاو فالتخالا | وژتک | اذان الف نالف ون مح لاقب رد هنسانعم كلک بوراو بودا ددرت قوچ هلع راب |

 هجوت و دصق ه همرکم هکمةص اخ نوچ ا ادایض ورفم كن نال وا یسهدام كنکر رب ندهسج ناکرا نال وا مالسا

 ةماقا هدصق اذا تببلا جج لاق ردذوخأم ندنسانعم ددرت دوخاب ردذوخ ام ندنسانعم دصف هک ردهنسانعم كل

 فاوط و ترایز ةبنلا عم هدص وصخ سوم یی همظعم ہیک هلماغدا كف ( مجالا ) و هلبادیدشت ( جالا ) كسنلا

 یک ۍ غو ئزاغرواک ج و یک را وز ور ازرواک اچ یعج كلذ ىلع للدم ماو روند ه یثکندیا ادایج كسن و
 "جاوحة وسن و هجاح أ ما لا رولک جا وحیعج هلباه روند هجاحهدننن وم یکلزب و لزاب هلی كناح رواکمح

 زونهبول واهدنددصمح ءادا رک ا و هلتفاضا راربد هللا تس "جاوح هرناراشلنامح ءادا هکران وتاخ لوا هکر دح راش

 ردلکد نّونم هچرک ارهاظ هلغل وا فرصنم ریغجاوح ظفل زستفاضا رار د هللا تیب حاوح هنيا رايد مج ءادا ۱

 كنم ابیکرت | ورع براض هلن ون و ورع براض دیز هلتفاضا هکهتن نوچ هدافا یروب نم یانعم ردظ وهه ن وت نکل
 | هلوق و ةفاضالاب نالف بوث قراسانا هل وق نیب قرفلاام ندفسو وبا مامایاسک هکر د جرم * رد هن وکو ب یراقرف ی د
 ءازج ندنغیدل وا تقرس رقم هلغل وا هنسانعم یضام هدننروص تفاضا هدکدلیا لاّوس وید نالف بوث قراس انآ

 دیس تاج 6 ۱تود افا تو یو دسر را وا طه

 ردراشمر و باوجود ردلکد مزال هنسن ندنغب دل وا هد ددص تورتس هل وا هشت لیقتسم هد هفاضا الب زدمؤألا

 سی ةل 4لا ءال الصف زوم



 چا ہا لصف و

< ۳۸۰ Be 
(FDیاب ادم  i Rsہم نوح و نانا نالوا  
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 قاجار وارا جابری ها و ارزو رس هت )م 7

RAهج نو یئامقج یا باشت افت لجر لاقت هل واهرمی ندکآردا کیو هی مک هم  

 ق« ردغابراق رول وا ردصم حور د فرب هدیسراف هکر وند راق هلی وکس كمال و یھ كنا ( ملا )رددیک ا
 مث لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم قعتالصا و انیلع ملا ترطما یا لوالا بابلان م ایل ءاعسلا انتحل لوقت

 ون ت قابا ایا نقادن دم وردندا رعش لشن عب ر ردندیماسا ۳

 وجالح (جآلثلا) ردغاطرب هدن رهاظ قشم د (ملثلا لبج) ردهلبقرب و ردعدتسم و دبقف یا عاصش نب |

 د هرب نالیصاب راق ردناکم مسا هدننز و هبت رم (ةحمشلا) ردیعما لجر رو روند ههه سک ناتص راق

 راق هلیرمسک كنهزمه (جالثالا) نوسل وا هنسننانل واریبعت قلراق رک و نوسل و اهدر هلرکر ونل وایت |
 اقوا وله راصاذا انموب حلا لوقت رد هنسانعم قمل واول راقو حلا انیلع تقلا یا ءاعسلا انتحلثا لاقت رد هنسانعم

 2 رونل وا ریبعت قموغوص كروب هکر ونل وا لامعتسا هنسانعم قلوب تنوکسو مارآ بولوا "نم ندیارطضا
 730۳1 رفح لاقب رونل وا لامعتسا هنسانعم كمريا هغچماب ولت وطر نکردیا رفح یب وقو تنام یا یسفن تعلثا
 ثا لوقت رونا وا لامعتسا هنسانعقموغوص ینکرو بودارورمسء و داش ینهسکرب و نبطلا غلبیا ثا یتح

 و عطقناینعب ملقا یاب ملا لاقت رول وا شلاق ی لفل وا هک ایوک رونل والا یس هنسانعم

 )كاإل هحلفا یا هحلثا لاقى ردا دربتمو "یمطم ند هغدغد ل وا یتبلق هکر د هنسانعم كلما بای رفظ هنب ولطم
 هکرد هنسانعم قلوب نانیمطاو ما را ات لتر وف نانا و هغدغدرطاخ هد رانو هني (جتا) ومدنزو

 م ام و اجو لث تحلو یسفن تحث لوقت ردنرابع ندقموغوص روب بول وا عفدنم بارطضا ترارح
 : ردمزاتسم یقموغوص یکروب هکر دهنسانعمقلوا رورمسمو داش هلنبتحتف ملثو تن ًامطا اذا عبارلا ول والا

 3 رونلوا قالطا هناداننال وادیلب ودنکی ریو نهذ (داوفلا ج ول سلال ح رفاذا عبا رلا بابلا نماحث لج را

 و ییارغ (ی الثلا  دیلبیا داوفلا جولتملجر لا رول وا فوص وم هادا وف لاعتشا و دقوتنیهذ و
 ق هش وغوص هدننزو فتک ملا ) شالا ددش یا الث لصن لا رونل وا قالطا هتک ناو یا تا

 ]اب "ثلا مت لاقب ردهنسانعم قردت راق یی هنسفرب هدننز و جد ( عملا ) دراب یا مث ءام لاقت رونل وا قالطا

 ۱ ۱4 2 روند ههالج نیلشپا هجال اهلا راکت و شفن كنراکنر هدننزو نسخ ( جا رز هطلخ اذا یاثلا بابلانما

 ۸ (یش) : RE رد سد شر ریال یشییا يشلج لقب ردذ ری

 RE ندهنسنرب هلیئوکس كل زمهو ی كج اجال یکم لس
 طلا دعب هلی وکسكناب Tot DOE واذا ثلاثلا بابلانماح أج لج رلا ج اج لاق رد هنسانعم |

 ) فض دعب هع مظع اذا لو الا بابلا نم اه هریغ و لج رلا مج لاقب رد هنسانعمقلوا دنمونت بو روع" ّ

 اونم كزالبو كزو زو رس( ربا رد یراضل | عفان نب ر وصنمندنرلدح هدنز و ل هلم كيج
 بار بابلانم احرج هعبصایف مالا جرج لاقب ردهنسانعم قمان وا بون ود هوا یرب هلکلک لوب هناح |
 ردس مت 2 جرج و ردهجرج یدرفع روند هن را هداج ثالو و روند هرار نیکتسو ظیلف جرج و هتعسل قلقو |

 | هعرج(هجرطا) جرجا ف یشماذااحرج لجر لا حرجلاش هنسانعم كع رو هدهداحدوخاب هدر نانلوارکدرول وا |

 11 بر کلش عید فرات دج رک اهالب ردج رج یسنج عج ردیدآ كفرظر هیبشهجرخ هدنن زو | ۱
 2 زدذ وخ ام ندن "آر دیعما لجررب هلباریغصت ی هک رج روند 4 هرب وط و هفج رافط كچ وک هکردبب اعف یسراف "هزرک |

 | ءاهش جرج و ردهدلب رب هدنسهکل وا سراف زساه (حرجا) ردئدح هجرج نب ین و ردهیکم تعاجج رب هجرچ ون |
 |[ تا مزراوخ ناب رج ا) ردیدآ دلبر نر مدشزو نافع (ناجرج) ردیعما یدج كدیعسن دم نیدسلدنا

 (یللاراد ) ۳



f A رس 
 لكنءزمه و ىق كن( جأثلا ) روند هنزاوآ كن نوبق هدننز و جاب ( جاؤثلا )لا لصف ]ا

 هرانوبق ىج هلم (ةجناثلا ) تحاصاذا ثلاثلا بابل نم اجأ منغلا تجأث لاقب ردهنسانعم كم هلم نويق هلن وکس |
 | هرق رب هدنساضف نیرح هلن وکس كنهزمه و ىح كن 6 جأئ) رولکت احتا و جاو یعج رد ځا یدرفم روند
 | یمهنروا كن هقرا هکر ونید هنغلارا كترص هلباینرغب ند هیندب ءاضعا هلی كنهدخ وم یابو كنان (جشا) رددآ

 | نيكتاكنايرد رونیدهنمظمو طس و كنهنسنره و رهظلا ىلا لهاکلا نيبام یا هص رتنکف هبرض لا ردقجهلوا |

 هرزوا دحاو قسن قربقاب هنقابسو قابس یعالکر ولواردصم جو روند هنسکو ک ك نشوق قلترفب و یک یر[ ا
Erاذا لوالا بابلا نم  اجُ مالکلا جی لاق رد هنسانع كلیوس ناشیرپ هرز وا بارطضا و فتو نیولت بویطوم  | 

 i ا سا و مهف ھلغمزاب شوشمو هد روش بویمزاب ځل اوو ن یی وزایو ههجو ىلع هب تايم
 | یک دیا هل رک نوش کر ددآ شوفرب ج ڈ وهنا لرو هاعاذا طا جت لاق یکی راد وسم لرافتصم رد هنسانعم ق

 ۷ ندنکلد مات هلکلنا رفس هن رز وا یدنک یرب ندنیصاعم كولم هکر دیعما كننرپ ندنمكولمو رایادایرف ۰۰ 1

 | ید یعصخ هلفموف ملص زا جراخ یتاتسد رز راس بول وا بلاط هلص هلناعفسا هنلابع و لهاو یسیدنک طف مآ

 | ردشلنا تراغو بېن یمان هاب عقا و هدنتموکح ورلف بويعا دصق هنلایع و لهاو هتسیدنک هرزوا رو رم لوق
 هدنعح تج ی نایلتا عفد ییادعا ر رص ندنمزوف یدنک ردشلوا راش ىلثم + اه هءوق یف ضراع * برعلانب 1

 یتعم ات فن و مالکلا ج لاقب ردفدا مع هدل وا یانعم یکیا هللا ج “دزو لی ( حک ر ر و

 قغابط لبا عضو هندرآ كنآ یتیرملاو هنترص یروقرا یتسابوض هسک یم هلون یهودو نابوچ ےک جش جش و ج 8
 | امار و نم هبدب لعجو هرهظ ىلع اهلعج ادا ۳ لام راردا هیوا هدنتلاح قلتغروب هکردهتساعم |

 هلا هدب رک اصف (دصا) جٹ ییعع اصعلاب مچ د لاقت : ردفدا رم هد ریخا یانعم هلبا مچ هد زو لمت (م ۱

 ری نیوشا یا 6 هح اوز رج ن لئاول مالسلا هيلع هب اتك هنم ورد هیلن ءاهرون د هلام نال وا هدننزک ِ

 ڈک نالوا خاموط و یون هدنزرط قةیچ یضرغب لوق ىلع یلنرغب یصب هدزو رجا 22( لاذرلاو ل
 ترا درا و هد رش ثیدح هک هدننزو ريحا (ج#الا) انوا جا ضرع یا جا لجر لاقب روید

 | هب تئاحناالع مالسلا هيلع لاق هنأ ما ةيمانب لاله نعال نبح ناعللا ثیدح ین و ةيابنلا ی لاق رد رفصم كنس هک 1

 هرزوآ یرلج وا كن راقابا هدننزو برض ( جا ) ردعجار هلج یر ه هعاهج وزا وهف نفاسلا شج جا
 (یاعبثا) هبمدق فا رطا یلعیعفا ادایناثلا بابلانم اه لحرلا ج لاق ردهنسانعم قعروت وا بولموج 1

 قرهلوا یربایدوج و كنهسکرب و التما اذا بای اس جا لاق رد هنسانسقل وا ولطب وط هدننز وام

 دا ریظعم (نییشلا) ی تساو مضض اذا لجرلا جا لاقي ردهنسانعم قلوا وپلس و قلاص

 ردیعما عضوم رهدننزو ناتک ( جاب ) ردیدآ ثاغاطرب هدنع رو هنشوق لاترق دوخاب

 ءالا ج لاقت ردهنسانعم قخآ قر بادل روش وص هلی كنا( جوج )لو هلیدیدشت كیج و عن كن ( لا )

 ندا باب یعزال هدحابصم هلأسا اذا ءالا جم لاق رول وا یدعتم مو لاس اذا لوالا بابلا نم اج وجنو اج |

 یناق نابرف هدف ةصاح ج و زد رسم هلا تکود یره ادلزوشو موسم قر4وآ نو یسیدعتمو
 هدارو فلؤم هکر دح راش + یدهلا مد نالبسیآ هک وم لا 7 ما لضفا 96 ثیدا هنمو ردهنسانعم قق آ 1

 كللا توص عفر هدهیبلت ارز رده وا مت ا هاابا نا وا او نکل بود ریسفت هللا نالیس

 هدر وب هدننزو لزات عین , 3 و هدنزولاعفنا (جاجتالا) رول وا مظتنم هنسانعم قق | یناق نابرق ج هلذلوا ۱
 یک هرا غم و هب هجتاب ل وش هل به كنا ( هل م :EEE والا چا لا رد هنسانعم قة | قرهبادل روش وص

 وص هنیمز ندرانا هکهلوا یرا ر كجهدیا دن ییوص هنوک راس و یرادنب وص و یراضوح وص هدنجما هکرونید |
 هکرونل وا قالطا هیطخ نادنح" و ملکتم هدننز و لپي E جا ) رولکت احن یعجهل وا رولیک ود

 E و وفم یا چ بیطخ لا هلوا لوقلا سلس یک وص
 E روشیاب همولط و هلا هکر وند هنغای هرک نالوا هرچا دوس زو 6

 یا ما ˆ بط و لاقت هلوا شمال وا ع هلغعاب همولوط یغاب ندند ور اب ندنرا رح هکروند هدوس لوش نالوا ۱

 لینوکس كن هل یاحو یمعف كناث( جک هدز عقل ةد ورب وا ةرارح نم هيف نبلا یر نیمی هدیز عقب ||

 ادیدش ار رج هرچ اذا ثلاثلا تابلا نم اس * یشلا ےک لاق ردهنسانعم كمروتک بوکچ هل ییهنسن رب ۱

 ةئ ءاثلا لصف رو



 سگآ دیقوملاءاتلا لصف ]وه

 ۳۳ لاق ذهنم قا وا هدنننورف بولیرو هدننزو ناجوم (ناموبلا) و هدنز و حوم (حوبلاژ
 ثمانعم قم رقبح و فشکت اذا قرلا جاب لاق ردهنانعم ققاچ بولجا كشت و ىع! اذا اناحون و اجود

 و O لا( ایل ذمتزو لب( جو و دوز لععت ( جوبتلا ) حاص اذا لجرا 4
 اهدننزو هار (ذح ابلا) جاب یعع جاباو حو و قربلا ج وب لاق رد هنسانعم قماردلی بولجا كشعش
 ېک هه اص یني ها ود تقتفنا یا جاوب میله تجبابن | لا هنعو رواکمیاوب عجب روتل وا قالطا 4 هیهاد و

 ر هدم ند رهط یراکدید سن ردیمسا هلرمط رب هدفلی وا هدننزو جراخ (جابلا) یا بوالتچ راهیهاد هنبرارز وا
 1 ےک. و ماما و یحابلا دج نب هل دبع ثدح و هیقف ردیدآ هدلبرب هدنسهکل ؤا هه رفا هدننز وهجاح (هجاب )ر ولوا

 یزاربشلا لیععما ندنیثدحم و ردیدآ ةدلبرپ هدنسهکل واسلدنا هجاب و ردندا روا یبابلا فلخ نم ناهلس دبل ولا وا
 هر تارو یمن تات( ما چمدان اک دفورم هلکعد هجاب نیا کردیا كات رد
 3 ووا ly تاسبلانء احر لجرا حر لاش رد هنمانعم قفلعص و كفل رک ت ودارت هلا هما

 شم هتسلر هب تن ,هلنیتصف (جرنلا ) جرب یشاما نم ارجا لثلا هنمو ردیعما هل رب قوج ینالسرارب
 میش هيلع فا اذا عبا را بابلانم اجرا / لحرلا ty ; لاه ردهتسانعمقلاق هدهابنشا و لاکشا هلغ وا

 كنار و كنان مبتلا ) و < هزل او هلدندشت كيج و یعض كنار و كنهزمه ( هج رتالا) و( 7
 2 یا ترهخ و قسم یمط روند 4 هویم نانلوا ریبعت ین واق جاغا هدیکرت هکر دم ولعم هاو کسا

 قروب و څر هدیکر ت ردعنأم یتسمالط ه هوک عض و هرچا باب ینرمشق و لیزم یناک نالوا ثداح ندمناب و نلاع
 1 هک دنارع یریظن هدبرع مالک كنظفل چرت رد حراش» رربد برن هدي رو كنرانهدیتس اف هزیگیدید

 ج هه یغیدنلوپ هکر دندنس همزال فصاخ كننواق جاغا و ردشلنا تباور ینغیدل وا جرا یلصا كنو ثیلو

 1 ا هان دنا نواب نوچکنآ ردلوخد نام ید یغوبف شع روق یتح ن ریکیس هفناط

 د یراریکس هدننز وریما ( جلا ) ةدیدش یا ةحم رت حر لاق ردهتسانعم هدیدش هلیع كنات ( ةع رل |

 واب كنش وف لجنس وط هدننز و د رص ( ملا 9 باصع الا دیدشیا جرت لجر لاق روند هب هسک نالوا

 ها كنوب هيف هلخدا اذا هیف همتا لاق ردهنسانعم لاخدا هلیرسک ك نهزمه ( حالتالا ) ىدا حلو یلصا

 رد رب قوچ ینالسرارب هدنز و مش (جون) ردیدآ شوف عونرب هلباوکس كنون و یعض كنات ( یا یدیا
 یون روح راک دیک هنبرشاب كن هلاس نیطالس هکر د هنسانعم لیلکا (جاتلا) ردیدآ هدلب رپ هدنتهکلدا سرافو

 هبش و هرکصثدکدلیا سفت هلبا جات یلیلکا فلز م هکر بد حراش + هلیرمسک ك نات رولکن اجت یعجب روند
 د هراس لوصا هکیدلاق زدشلنا نایب هلبا لیلکا ناه هداروب بودبا لییذت هد هلی رابع رها وب نب زا

 ص وصح هم و ردیس راف لصالا ىف یظفل جان و ردریسفت فطع یلوق ةباصع هبشو هرزوا یغب دل و
 ءراهاشداب كيلفا ره هدفلس هکر دنوسک یرلکدیک هنرلسشاب نی هللا روز و رز كمح لولم ینعی ردنوسکا
 ما زاد لامعتسا هدنتو سک شاب ول هماع و ذخا ید بص یروب نم ظفل هدعب یدبا راردنا بدن رت هن وک ۱

 3 دن نرارحیفا دعس مس كنت امضح هی اق* نیطالس ایلاح و یدا صوصخ هن راک ولم و ءارما ابر توب شاب
 زنات عامنا ب ثیدلا هم رونی د رفا هجان اقلطم هدیسراف و ردیهاشداب جات هوسنلق عص ممولحوخ رس |

 ییا رس كن هفیلخ هاب دضتعم ند هیسابعیافلخ جان و رارول وا سرا فوشکم هلفل وا نیشن هبداب یک | ایز

 رد هنسانمم کیک جات هدننزو عفت( وتلا )رد هنسانعم كم ردیک جات هب هسکرب هدننزو لعفت (چونتلا )ا

 وک هرب قشمو رب هنسن یس هل وقم قایا و قمرپ هدنزو ج وم ( حوتلا) سبلف جاتلا هسبلا یا جوتتف هج وت
 راو یسهبغ ُهعق ورب هکر دما نوتاخ رب هلباه ( هجانل تخان یا هيف یعبصا تجات لوقت رد هنسانعم قاب
 سر م نالوا یمهدرک انب عانغلاوب | تاللا جات رد ناتسرانم رب هدنرهش دا دغب (ةيجاتلا ل زد ر وک ذم هدنس هدام رفش

 صا هلان دیعس هح>ا ونا هکر دنبقل هلک رفنیللا ندع یاسر (جاتلاوذ)) ردیعما كرېلرب هد هف وکو ردن وسم

 بست( رد بک مان داخ نب تالام و یلع نب ةذوه و ثالام نب طيقل و ورج نن ةر احلاو مام نی دیععو ا
 ۱ ۱ كچ ونم هلیصتف كم ( عج واتلا ال جات وذیا جا ماما لاقت یک نال ورهات ردکعد جات بحاص ردلعاف سا هرزوا

 . ] مان لدنج هک هتن راردیا قالطا جات هب هما ربع | ریز روند هر قجهلب راص قراص هدشاب ردناکم سا هکر دیعجب

 "۷ دال دنا هدنفاضوا هود یکهدنسهزوج زا + ج واما م اذ رح درس » ج اللا نم نیم! نهو » وبشا لرعاش عار

 رد هدیه قراس شلراص دنا هاغنآ هب راسشاب یب زاکوپک تن رخا زمود لوا یمب ددا ی زدشلیا

 -(لصف) 4



 هسکرب هلبرسک كنهزمه (جانالا) اه رج نم تحاص اذا فلا تح! لاق رد هنسانعم كمت وا هدنسهوب یدنک |

 ہدننزو برض ( چل ) مرک ل صا لا ىدا ادا لجراا چا لاق رد هن سانعم كما امدا بایستنا هم رک لصارپ |

 | یس راف ةشفنب (مجسفتملا) هلصا یلا عجر اذا لوالا بابلا نم اجب لجرلا ج: لاق ردهنسانعم كما عوجر هلصا

 | تاذ یماپرعو دیفم هدنناربا باوخ بوخ تم وادم هنعشو عفان هرانل وا جازما ر ورح مامشفسا یتسهزان ردیب رعم |

 | ردر رکم مال هکرد للعف یزو هروک هننای كحابصم ردعفنا تیاغب هعادص و لاعس و هنضارما 4 لا تاذو بنا ۱
 (ةجاهلا  نسح یا ةه! وذ وه لاق ردعما هنسانعم اب و نسح روند هکللزوک هدننزو هجهل ( چهل
 | (ج«)) نسح اذا سمالنا بابلا نمةجاهب مالغلا ع4! لا رد هنسانعم قلا اقل بوخ و لزوک هدننزو همارک ق

  ندیتآ باب هکر وند ه یثک نالوا ناداشو رورسم هشبم و روند 4 وبحم نالوارلد و لزوک كب هدننز وربما اف

Eرد هغلابم هلب رسک كی ( جابه ) رونید + یثک ناداشو نش اماد یخدو هدننز و فتک € يالا ) ردذوخأم  | 

 | مزاتسم یتفاطل و نسح رونلوا قالطا هنعروا هود زوم“ و روند هنوتاخ نالوا رادنسحو بوخ هلیسهدایز
 هدنزو هل ( مبل ) ردطلغ یر هیس هنیعم هدا روب نیم یا جاهبم مانس اهل ةقان تیأر لوقت نوچځی دل وآ
 لا ردترابع ندن' اربا شیاشک و نسح هنسهرهچ هلیساقلا ر ورس هکر د هنسانعم كلا رورسم و داش یب هسک ر

 رد هنسانعم كل كانح رف و داش دوب هلب ممک كن هزم ( جاہالا )رسو هح رفا اذا ثلاثلا بابل نم اچ رسا ِ
 | ضرد) تا لا رونل وا لامعتسا هنسانعم قاوا رظنع وخ بونلتراضن ىت وا كرو دع#ب نعم هع#ا لاق

 | حرف اذا عبارلا بابلا نم اج# لجرلا # لاقب رد هنسانعم قلوا رورسعو داش هلنیتصف ( جهلا اهن جهت اذا
 هب رس اذا هب عهتبا لاقب رد هنسانعم قلوا لانحرفو داش ید وب هدننز و لاصتفا ( جاهتبالا ) ح# و مچ وهف

 ردمزلتسم یفاطل و تراضنو نسح هک ردهنسانعم قلوا ناوارف یرلکچچ كن هجا هدننز و لعافت ( جهابتلا )

 لاقب ردهنسانعم كمردنللز وکو كلا لزوک ی هنسنرپ هدننز و لیعفت ( جا ) هرون ژک اذاض ورا ماب لاق

 هکر د هنسانعم كلا هرخافم هدنص وصخ لاج و نسح ه هسکرب هدننز و هلعافم (ةحهابملا) هنسح یا ههج و هللا ع

 رو رسم و داش هلیببس هنسن حرف رب (جاتسالا) هاهاب و هاراب اذاةجهابم هجهاب لا رونل واریبعت قعاص ٹالزوک
 | نمارب هشيا اقلطم هدننزو رفعج ( حرهسلا ) سشبتسا اذا هب عسا لاقب رد هنسانعم كلوک ی زوک یزو بولوآ

 فیز ةضفلا ؛یدر یا حرهبم و حره مهرد لا و "یدر لطاب یا جرج “یش لا رونبد هثیشزتک و لطاب و ووک

 ۱ هکر ديب رع یسراف رہن ج رج هکر دمو سره هدب رفع ردلوقنم هرزوا قلوا ییّرعم یمراف هرمنوب هکرید حراش
 | قچلآ یشموک هدعب ردکعد زس هرهب لصالا یف رلیدلیا بی رعت هللادبا هیج ییاهو طاتسا یون نالوا ی ةادا

 | یکیدند هب هلطبم ۀکس ندا صا نیا و رایدلیا لامعتسا هدمهرد نالوا بلاغ هنشغ یشموک لوف ىلع نالوا تک و

 طاق سا یون اضعبو یدل وا راعتسم جد هد راهنسن لطابو ردهو لوذبمو رنک و ېدر اةلطم هدعب ردل وقم
 زکو ۍدر هکب ول وا هدنه "هلن لصالا یف قرهلوا لوقنم ندراضعب هده اېنو رارديا ظفلت ید ج رن بويا
 یدیق مهرد نامه هد ران تاهما :ردتشلوا جرم هلبرعت هدعب بول وا هرهن هللا لقن ب یسراف هدعب رد هنساتعم

 مه ردو جرهب "یشسپ ردشلبا ریسفت قالطالا یلع هلبترابع *یدرلا و لطابلا فل وم نکل بول وا موسع قرهلوا
 در لالا تیب ینآ ندنکلک هکر دهقا لوش فی ز هکر دموس رم هع روب هداواتفلا ةرص و ردح یناونع جرم

 .غیردیو حابم ه هماع جرهو یهتنا رده نالوا بلاغ یشغ هقوتسو رد هجا یکیدلیا در راجت هج رمن و هیلپا
 | (ةجرهبلا )حاملا یا دحا "لکل جرهبل اهنا لاقف ةلجد ىلا رظن دقو یبا عا لوق هنمو روند هثیش نالوا

 | شلعا عاقنا هن الطب هکرونل وا لامعتسا هنسانعم قءاص هق رط ےگ ندهدصاق "دا یهسکرپ هدنزوهچرحد
 لوعفلا ءانب ىلع “ىثلا جرهب لاق و اهریغ ىلا ةدصاقلا ة دالا نع مهب لدع اذا لیلدلا هب ج رهب لاق رول وا

 یا نال نجح یبا لوق هنمو رونل وا لامعتسا هنسانعم كلبا رده ىب دنسن ر و قی رطلاریغ ىلع هب ذخا اذا
 برش ال نجح ییا ثیدح یف و هد ه اهن ردشلبا زاحما فلؤم » یتع دلا طاق ساب یتترده یا ییتجر صاقو

 هدننز و جرحدم ( جرهبلا ال ردروطسم هلیترابع را یا اهب رشا الف یتتجرهب اذا اما صاق و یہا نبال لاق رھا
 ءام لاش هی وا عنم هسک رب ندنآ هک رونل وا قالطا هب هعشچ و هب وص لم زسبحاص و یعاح لوش

 | ( خارهبلا إل ردهم یا جرهبم مد لاش رونلوا قالطا هناق نالوا ردهو هنع منعال ةدراولا لم#" یا ج ره[

 تابنو ردوبشوخ هدیعون یکیاو لسشپ و یزمرف رول وا عون یکیا هکر دیعما تابن عونرب هلی كی و كناب
 ردي رعم یسراف مار رول وا یعون رومو یزمرقو ضایب رونلواریبعت قالبل هدیکرت هک ردقجهلوا یخ فالخ

TT ی 

(4۸) 

blی و و و ا او  



 تعح ی غلاب راد تنم جما درب كج هد یدلق تصصل و دن ا 9ا هک نال ابو
 ا)و(جوعبلا) هقش شا ااهعبت دا لاقت رد نیضشیترکهکردهنسنعم قمراپخدوبهدنزو لیعفت ( جعبا)

 اوهرههدنورداکر وند نوا لوش میم ؛ وقوعشمیا ج وج وعبم"ی شلاق رونید هب هنسن شل راب هدننز ورپما
 زا ادا چمبدآ رمالاش رولوا ر ديان هنجو ز ین الوا هدنجم ا بو راب یننراق یدنکه کا وکهلوارداراهظاو فشکه نجو ز

 راروان ویک ناوتان و فیعض لوشهدننز و تفتک مبل )ت ژنواهجوزاامنطبا تحب
 سانعم قل ایهدننز و و لاعفن ( جاعبن الا هیشم فعض نم نطبلا جب وعبم هلاک ےب ا هلوارروب یکهنسیک
 زرد بمب هسل وا جرفنم بولیریآ یرلازجا هلیلا زنا هروب یپردب باص و قشنااذا "یشلا بنا لاقت

 4 هداشک بولیجا كنهرد(فحابل ال ردف دا رم هد زاحم و قیقح یانعم هلا جاعبنا هدننز ولعفت ( بلا ) هنسانعمقدولا نم
 ردنداعساهدننز وهزج( )رد دآ ف ورعم عضوم ر هد ه داب هل رسک ك فاق( ناد رقل |هجتاب )ر وند هن رب نالوا عستمو
 یاقدص تیابج كبلکو ش ندنفرط یسابع ر وصنم سیقن ةحب و ردندنیعبات هللادبع نب ةو ردندباعصا دز ن هب

 هدننزو حرحدن هلنون ( عینغبتا ) ردهف ورعم "لر هلیص كناب ( ذحصبونب ) یدیشلوا یلا و ارومآم هنصوصخ

 انعم كن هوشع و ادا و هویشوزان هرزوا طارفا قوشعم و بوبحمردغلبا و دشا ندنموهفم بج جج
 2 قلوا نشور بورافا یرب حابص هدنزو جول و( جولبلا و مینا نم دشا وهو ةأرلا تصغبت لاق

 ۱ دز و لعفت ( علما ) و هدننزو لاعفن | ( جالب ) قرشاو ءاضا اذا لوالا بابلا نم اب ولب حصا جلب لاقب
 ی ردهنسانعم جولب هلیرمسک كنهزمه ( حالبالا) ےب ینعم متو حلا مبنا لاق رد هنسانعم جواب هدران وب

 الا ) هفشک یا هجرفو هح وا ادا همبا لاقت ردهنسانعم كلا حاضیا بوچآ ییهنسن مهم و جب یتعم جا

 دیک لات نج جاو دته یا مبا قح لاق هنمو روند هثیش نالوا ر رادیدب و حا و كب هدننزو ج عا

 « هدننزو زا ریعشا يبک  هبجاح نیب ملا نیب یا جا لجر لاقب رارید نرقا هبولشاق قتاچ هکهت
 ۱ العفو یمض كناب( مطب ) حضتا اب *یفلا ج البالاق ردهنسانعقلوانشور و حضاو هلیسهدایز
 چ ملا جاا نام ةواقنوا ذملبهب لاق ردیلباقع نرف هکر وند هغلولشاف قجنآو هنسانعمء هوش زود
 ا هنسانعم قوا ناداشو جلا راص اذا عبارلا بابلا نم اجلب لجرلا حلب لاقب رد هنسانعم قلوا ولشاق قچآ
 لا بابلا نم اجب بابلا جب لاقب ردهنسمانعم جا هدننززو برض ( يللا ) حرف اذا لجرلا حب لاقب رونلوا
 ی رون وا قالطا ندا یور هداشک ولتشاشب ولزو خوک م بو ردیدآ لجرر و ردیعمآ كتر , تو هف اذا

 یسکیاهدنزونیکس ( هنیفسلا لب )و هدننزو بولسا (رکسلا جولبا ) هجولاقلطیا حب لجر لاقب رد ردصلاب
 غلام هداج ج ولبا هکیدلاقرد رشا لا توکس ځد راح راش هقشب ندنن وکس هرز وا یتداع ا درعه جد

 وم راف هل چ: و رد هلبعض كتهزمه ییرعم ردب راکدیذیرکش تابن الاح رونا واریبعت ررکمدنق هکر ون دهرکش نانل وا
 درلسقوندرارب 2 یغباقو یک هلکن ون دهفبریص نوز وا یرلکددیماغآ ید صو ردنوک هل یک هکر درهم
 ناب ) رظناف ردشلتا نایب هللا یصت* ود ینوب ی سوم رولرا یصا یر اور رد ا مند
 ملا )ردیعما لجرر هدننز وناتک ( جالب لردیدآ هبرق رب هدنساضف ومو ردندآ عضوم رب هدهرصب هدننز و نابصس

 ۱ ۳ ۰ هه نداطمانق تاج لو یرنا لقرار تاسف هد رادوج و هکر ون دهرا هسک لوشهلنیتمص
 واب هدنز وحذولاف (عج وبابلا) رد درفم ملبا ردشلیا ع دقت یقعمل وا هنسانعم زوب نکل ردشلنا ریسفت هرز وا فالتخا
 ا ا )رد یارک زدوکش نانو کمین نر
 هکر دییماف ورعم تابنرب و ردمدآ هبرقرب هدنساضق دنقرعم هدننزو ج کا ) هلصا یا هج: لا عجر لاق

 ۳۳ ۰۰۱ 0 00 یزید واج روا می دلار شتخ و و رد و
 روش و سرس بودن داسفا یا ردا و لقع ردقج هل وا تابى رک د یم كاب هنمخم و كاب هدیکر روب م تابن

 ۱۵"ردنلف یالطو لابما قروو شیشح و رابغو هجنغو رارسا ر دبادح كنلاح یرلکدید تالیکنب ردا

 عو حواو و ردعفان هنذا عاج واو رو و نکسم یعاحوا ضراع نده راح ماروا ردرا و یرلیماسا یک هتردیح |

 | یللازویشب هروک هنناب تانیحاص بدالا نوناق ردبعوت شاپ لس ردالوا قمرف هد هایم یتبخ رول وا |

 نامز یدنه مان نط رپ هد هباصا ردا ناب یزپ رقم ود یدلیا تعاشا هسک مان ردیح مش ه دب ع هنر را |

 ردشع د یدل وب ترهش هدنرفرط نع ندببسو ب ولک همالسا دالب ءرکص یدلیا داحا هدرابدلوا هدارسنک |

 وف كلعکو ما دعا ادا الف ب را تایر یروک ذع عج هبهسوآ رب دننزو لبعفت (جنبتا)

«۰۰۱۱ ۰ 
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 لبق و نساحل راهظایف جربلاب تهبشت یا ةأرملا تجربت مهلوق هنمو یدنل وا لاهعتسا هدنسانعم قلوا هبشتم «یکلف ق

 ح ربت نج رت ال و یلاعت هلوق هنمو رول وا نوچ ا بلس یسانب هروک هب یناثیانعم سپ اهصق یا اهجرب نم ترهظ

نم ندجاغرا ولرد یکیا فرط |
یحف كناب ( ملا ) هل وا جوس

نسانعم قمراب هلی وکس كنيع و 
 اه! *یفل ل اج! لاقب رد ه

 بص اصوصخ یربک لثاوا رد الوا زسهتشپ وکو زسرابنا دارم کرالوا قچنآ یتسوا هکر وند هنسیک تن ۱

 ةجراپ لجر لا ردنوجا هغلابم ءاه روند ه دسیک اضقرش و ربرش تیاغب و زلوا قفاوم هن رایک رایدوب یرلیک |

 هلاجر یتشیارآو مادنا بوقیچ هرشط ه درکتندک یا نی زا یھی یاو

 .هرزوا دورسم هجو كفلؤم » لاحرلل اهنساحمو اهتنب ز ترهظا اذا ًارلا تج ربت لاقت ردهنسانعم كلا راهظا
 | هلغل وا هتسارآ هیکلف ج ورب هبا بکا وکر وص ردفرصتم ندروک ذم جر یس هی جرت رخام ر رک نامدار

 هنم و رایدلیا ذاختا سابل ندن آو ج شات نوکان وک هلبا ر وصت و شقن ییهیج ورب روص ارابتعا هنتنبزو نسج

 | جرب هدتنیز و نسح بونلوا فیرصت یظفل جربت یتبم هبانعموب و جورب هیلع تروص اذا( جرم بو ) مھل وق ||

 قمراقیچغایهدننز و قیرب | 6 جر الا )ر دشا ریسفت هلبت رابع نکیشم یف نزعت ال و یواض ب هم الا هک یلوالا ةيلهاطا
 درسا یس رف كن هل راح یبا نب نانسهدننزو هع رج ( هجرب ل رونل واریبعت قږاب هکر ون د هاق قج هبقلاچ د وس نوجمآ

 یس راف هدر هل يخف كن همت لاذ و كناب (جذرلا) ر دندا روا یجربلا یرقلا یاد اد ن "یلعرددآهدلب رب هد رفع و

 ( مدرب ا) ردیدآ هبرقر هدنساضق زاریشو روند هنسنج شوارف و لوق نانل وا قاقربساو رسا ندب رح هکر دی رعم 0

 هب هنسننانل واریبعت ز ورب هدیکرتهدننز و قط رق هلا هڅه یا (جزربلا) ردهدلب ر هدنس هکلوا نا رذآ هدننز و سیقلب |

 هلن وکس كنونویصتف كنار (جرابلا) ردي رعم یس راف هزرپو و هنسانعمرئز رول وا هدنس هل وقم شاق و هفیطق هکر وند

 هلبا یلب اک ن رپ ویلب اک ربا ود و ردبدآ فورعم یاودربهدننز و لقره ( چر لا )رد زوج ناتسدنه هکر دیا لیج ران
 هروکه نایب كحراش+ رولوا ضای یلخادوهد رخندلفلف ویآرادقمرب وهایس ور ودمو زود هکر د هناد یا ود ف ورعم 1

 ردیب رعم یس راف ةماترپ روند هزفد نالوا یسهعومج باسح هلك كناب( جانربلا )ل ردرلبر رعع ندیم خیر و جی راب

 ناکرزاب ندنفرط یک رک هلغل وا مسفم هلی رابع مهعلس و راجا عاتم هيف مسرب مامز هدش مش قراشم هکر بد جیم

 راردبا عظنت هروک اک رکو ییعب هک ان رول وا دبقم هلرتاف هکرول وا كعد یرتفد تادرف نانل وا دیق یسهعتما

 | هلی وکس كن هم یاز وح كناب(ج بل )ردت رابع ندن اقلاو ناونع كب وتکم هکر د رمسفم ها همان رس همان رب هدناهرب و

 | قمت رشق هرزوا هسیک رب یبهسچک رب و رخاف اذا لوالا بابلا نماحزب لجرلا حزب لاقب رد هنسانعم هرخافم كمن وک وا
 اذا لج رلا ج زاب لا رد هنسانعم هرخافم د وب هدننز و هلءافم ( هج زابلا ]ل هشرح اذا ان الف لع حزب لاق رد هنسانعم

 ,(جیرتلالارخافت ادانالج لا ج زابتلاق رد هنسانعم كعش دا تاهابم ورخف هل رب یر هدننز و لعافت (ج زامتلا رخ اف

 اعادهدننز وریما (عی لا )هنسح و هنب ز اذااحصربت هجدر لاق رد هنسانعم كلیا نیست و نیز یی هنسنرپ هدنن ز و لیعفت |

 ردندیماسا هلنیتصف ( حب آل ناسحالا ىلع “یناکم یا جیب لج ر لاقت رونی د همدآ ندا تافاکم نسح هدنلباقم ناسحا |

 ر رجندمآ رک باحصصا ردیدآ هدلب رب هدنبرق هدلب مان تیرکت هلیحصف كناب 6 جزا وب ) ردندنیندحم حزب نب دز نب رابه

 | عرکلادبعنب دو یر رطا "یلصلان سان روصنم نداهتف ردشفل واحة هلبدب هنع هللا یر "ملا هللادبع نب

 یسراكرزپ ردندصاصا مالعا ردزئاج هلیصتف كنابو هلیعط كند یازو كناب 6جرزب )ل ردندا روا ناز اوبلا |

 نالوا یر زو كنا ورشون رهجرزب هکه تن ردن دہ رعت تمالع یك نابارهاظ ردکم دیظعو ول وا هکر دیب رع |
 E ییا ود فورعم هلعسا و هلیصتف ك ناب (عییافسب لردندن | رغ ظافح ج رز نب نجرلادبع و ردیعا ۱

 ردي رعم هاب سب ردعفان هن راض مم ماذج وایل وام رد را وت والحو تصوفعهدنم رول وا هنسن رب لشي هیبش هغتسف |

 هنشع كتاب مان ثاغم هلیح كنون و كناب ( چاد راف سب ) ردشفل وا قالطا هباب سب هلیبسح قلوا یلقیحص ېراهدقع
 یس راف كنشوپ هلیصتف كن هلم نیسو یعض ناب ( عجنسوب  یدنل وا رکذ هدنلحم ثاغمو ردیرعم هنادرافسب روند |
 یدوادلا نسطاوبا و قفوملانب رایدنفسا و مامالا ےھاربا نب دمع رد دآ هدلب رب هدنتلایا تاره رهش هدنا ربا هکر دب رعم |

 (چ ۳! ) ردنداروا نیسان دمع ن دجا دماح و |ندنندحم ردیدآ ه رقرب هدنساضف دمرت رش چ" وو ردندا روا

 یاظ و هلل رسک ك ناب ( جامظبلا آل ردییسا كنيدج یرعشالا ماکتلا ثدحما دمع نب دجا هدننز و رفعج هلبا 4« یاط ]|

 یکی هډښزرط منی یس روا دوا لنه یک هنن چ را یکی کد ردد هیون لوش ای

 هنسانعم كلنا انه ودنا ون وزح هرز وا لاک ت ودنا لاح ها تاغا ڊ سام تبحم و قشع و هعش اذا تلالا بابلانم ۱

 دجولا هيلا غلباو نزا هعق وا اذ با هحگب لاقب هیلیا غالبا هنسهجرد قمل وا لااچ هکه ل وش رونل وا لامعتسا



e 
 ے3ا زدند بلا سب دتلفف ارام یا هنج ةحابم ۳۳ لوقت دل یافت خر نم

 0 ۱ كيلوسو قیلاص یا كنسهدوک هلغل وا ناعشبُش هکر هدننزو |
 دیماساهدننز و دهده (عیبج) مفتنم ندابیا ج اجب لج رلاقب روند هب هسک نامشیش هدننزو طبالع یاهلا)
 وند ه یغازو هدنزو رفع هلا هم یازو هم یاح (جزحلا ) ردندننئدحم ردب رغم هک شادخ ن چک | ۱

 ۰ کرو داو لو یراق جزح و روند هجزح هنسیشپد ردقعب هوا یسیغازوب كن زوکاناب هکر دج راش |

 هج رمل ا هل وا یماهدهج رد تیاهن هکرون دهوص شمانقلوش هديا وجرح (عزهلا) روند هم ود جک و

 ۳ ۳۳ )منو :یا یشلای جدخ لاق رد هنسانعم كع رو قزدخآ لیلا هدننز وهج رحد هليا همت یاخ |

 وردنا لحرر جدخ و فتم نیمس یا جدخ رکب لاق روند هناوبحو ناسنا نامشیش هدنزو رفعج |

 5 فك ەچ لاذ وكلناب(عیذبلا) رد زعمیمراف دود ارون دهنس هک وتلکن ولف رط یکیا كنغاتلق رک اهدنز و بولسا | ۱

 ناجذیعجج رول واریبعتشبچ ردفالغ وا یللیرب هکردببکز عم دوتع رونا وا ریبعت یلقوط هکروند «یزوقهدنشاب رب |

 نکلسف ردنا یراکدبد یناسارخ "رت هکردیعما ةف ورعم هلن هلیغق كن چم لاذ (جورذابلا) هلا رک كناب 3 ۱
 ۱ لوس رول زا قداصم هعالضف لکل شف غفل ولیدعب هدنص وصخ تلق تب وقت ردندنعا نا |

 ئوف جرب هللاقن ردیناح نالوا مکحو یوف كن هنسنرب هکردهنسانعم نکر هلی كناب (جربلا) ردیرعم
 ل ردن رابع ندرللح كجهدبا نصح یسهلوتم راصح و هقنالپو صناشو هلق و هیاط هکردهنسانعم نصحو

 لا | كڭاشوكى نعي هلبارصق هد رناصب فل و رونلوارییعتج رب ھن رب رھ کردید رفد كن هیکلف جور و نسح یا جرب یلاذاتا

 3 هطاحا ێبداوسیضابب لوک هلنیتصتف هکر هلج زا ردشللا سر هرز واقل واذوخ امندنآ هب هبنآ"یناعمو بودناریسفت

 دن تالف هیکلف جورب هکیدلاق رکذپساک یک ق لوا یکی کلف ج رب هکی ءانعم قل وا عستمو قلاق یک جر داوسهلکلیا |

 3 بتن دن )هبعاقجاتبه كبکا وک نالوا مت دنآ ردنرابع ندبک اوک ص وصخ مقاوم یکیانوا نانلوا ربتعا |

 | یناطلارسم نب اا حر و یک ءازوجو رو جربو لجن جرب ردراشلوا فاضم هتروص یراقدلوا |
 ان ندنیاعصا كع وا ندنندح رابکو یعاشلادجا ن ناغع ردیدآ هبرقرب هدنساضق ناهفصا حر و ردندارعش

 هللادبع ندید ردعضومرب هدنساضف ماشقشمد و ردیفما د كلذ دلبر درلاددشو ردنداروا دم ن

 نالوا زیار طقس هدبلح راوج هکرد جم + ردیعما اضفر دوخاب هعلقرب هدبلح "یجاون و ردنداروا |
 وردشلوا هنزقرب یشابهبحان رددوج وم یسعلق رثا الاخ ردف ورعم هاکغند صاصرلا جرب ردعقاو هدنساضق
 ر دیمالسا عاش هک ردیبقل ینایذلا لبنح نب مساق جربلاوبا ردیدآ عضومرهدننیب هیق رم هللا سایناب هدنسهکلوا ماش
 4 هناجر 4 2 رد هنسانمقلوا طبح ویدح زا وم اد ماقلابنیداوس يا لزوک هلنیتححف (ربلا)

 ۱ رج ر لاق رول وا مسنم یضای ثلذکر وسف ېک رب یداوس هکاپوک هبل وابا هنسئرب الصا ندنداوس هسلیا

 رود ده وبحاقاهم یبحاص لاجب و نسح رول وا مسا ج ر و هلک اهدا وسباقدح ابضای ناک اذا عیار بابل نماجرپ هنیع |

 رول وا ردصم كلذ جر و یکبابسا و ببس ۳9 :ایعچ روند 4 هنسن مولعم و نشورو رهاظ یک باتفآ و
  لا بابلا نماحرب لج را جر لاقب ردةنسانفم یل وانا وا رف وعسا و یشیمنو هر هاسیس تشیعمتعس و كن هکر

 1 هد رغم یزرطم ردیعما سنج رب ندنس هشاط مور هدننز ونافع (ناج رب لامهریغوبرشلا و لک الا رسا عستا اذا

 ضرا هدهدنرخو ردشلیا ناب ود رد راقم هرانآ هبلاقص دالب و بیرف هب هنطنطسق یرادالب هکر دهش اط ر ندسان

 TT ود ردهلخاد هندناح لاعث یر زاد و ردهیساقو هیغاط موقرب یریلاها ردهعظ ضرا ناحرب ۱

 ةناط و ضرا هدنسار و كنم رهن هنوط هکر دین ناش نار هرز وا یعیدلوآ ٌمهفنم ندایفارغجبتکر اس و ندرانوب |
 فورععرب و ردبلغا یسل وا ییرعم نادغب هرزوا ووک چاد نبل ردلباق هدقل وا یب رعم قاجوب هجرک ردهف ورعم |
 ندلاصف-ا ینرذج و ادجلددعر ب هدنیب باسحلها هلیعض كنابتلذک(ناجربلا باسح ) ردیدآ كنب ضوا | ۱

 ۱ ۵ هن رذج وزار دۍ د ز وذحم هکر ونبد هنفلبمهلددع نانل وا برض هنسفن هدنن زو با رخ هل هم لاد ءادج

 ۱ [زونادخ و نوا رذج هتشيا رول وا زو یعلبم هدفدنل وا برض هنسفن یدنک ددع نوا الثم ردیلصا لددع نانل وا |

 | ا رولیرب و با وج هلبازوب هدفدنل وا لاصصتسا یسادج كنوا وهبانوا هدقدنل وا لاوسیرذج ك زو سپ ردقج هل وا |
 | جرب لر کد نەز (جار الا رد رفع رب ند هيف وص هدنن زو ناسه (ناج رب نیا ردنرابع ندنون ناجربلا باسح |

 ۱۱ اینم اجرت ج رب لاق ردهنشانفم جا ربا هدننزز ولیعفت (جربتلا) اجرب یتباذا لجرلاج ربا لاقب رد هنسانعمقعاب

 8 اغ نرالا ها حال یا جرابوه لاقب روند هب یجمک نانلوق یکداتسا هدننزو جراخ( جرابلا )ا



 و هدنسهحرد ءا مداش هکز وند هن هک نالوا روس تسب نزول متمتسا نس لقا ا

 كنم رسا ردندعبا رباب هکهنیتف رول وا جزا یردصم سیما یاجزا لج رلاقب ردید و هنایفط ردنال وا ۱

 رد حوسو یدرفم ردشل وا لادبا ههزمش وا و ردجم و یلصا كنوب روند هراهقان كياچو تسج هلی كنيس و
 ردیسا ورادر هیبش هکلن وک قآ یتعی هردنک هدننزو غز هلق كنهددشم ة۳ نیش ( جالا ) هدشزو روپ |

 لا رد هنسانعم قلوایّسا هنت (جالا) ردي رعمیسراف شوا ردقج هل وا غمص یرلکدد یغاش وارداچ هدیکرت
 یا كب رول وایسا جاو شطع اداریعبلا جا لاق ردهنسانعم قمهصوص و "رحاذا عبارلا بابلا نم احا مولا حا

 كنهزمه (الا) ر ردیدآ عضومر خاو ردردصلا دیس وب و رطا دندشیا جا فیصلاَم روند ه هنسولتیمرک و

 هلن وکس كوا وو ی كنهزمه (ج والا ادیدش راس اذا لج لا الا رد هنسانعم كم ری هلن وکس كم٣ و ی صف

 ردندنحالطصا نیمح* رد رعم یسراف لوا یسهلک جوا هکر د جرم + ردیلباقم طوبه روند هکسکو و ه هجو
 هطقن نالوا "سام هلماح كلف یبدحم ےطس تنسپ وزج تالف هکر دن رابع ند هج رد نالوا یدعب تیابن هنیمز كبکآ

 | رایدلیا بی رعت رام هدعب رد هنسانعم دعبا دعب ردبدنه یظفل ل وا هدمولع حجآافمو راد ضیضح هنلباقم ردقج هل و|

 | سراف هلبرمسک كنهزمه () راربد نویحن رفا هضیضح نالوا هنسانعم برقا دعب و روند نویحقفا هدینانو هکهتن

 | ندننهج ی هنسن ربدوخان یب هسکر ب هلن وکس كنهزمه و ین كناب (أبلا) چ ءابلا لصف ]2 ردهدلب ر هدنراید

 | لجرلاجأب لا رد هنسانعم قمرقيح و هفرصاذا ثلاثلا بابلا نم اج اب هج اب لاق ردهنسانعم كلغا لی وحت و فرص

 برضو انول یا ادحا و اح اب تاج بلا لعج| لوقت رولکتاحأب یعجب رد هنسانعم هنوکو نولو ول رد ج اب و حاصاذا

 وار السی یا ره ناولا ردیس راف هکر دب رم نیت زا هدانعمو هکر ید حراش ۹

 لاقب و حراشلا لا ءاوسیا جاب ےمایف ا ن ا یا رو اک جأب و راردیا لادا دا وا وه رابتفا

 هنع هللایضر رع ثیدح ین وادحا و اهج و یا ادحا و اح اب مالکلا لعج لا و دحا و یش یا دحا و جأب سانلا

 نسخا ندم هدننز وناماه هلا هدح وم یاب (جاباب) ادحا واسابقو ةدحاو ةَ رطیا ڳادحاواجأب سانلا نلعج ال

 ضراع روف و لک 9 2 ۱ تم E ىد

 دفان E هلغار مو اهتشاذا لوال بیا نما حر لا ج لاقت ردات ق هلیدیدشت

 قمالتج بول وا عصوتم یراروکوب یراوط قالتوا ربع و خراب هنعط اذاانالف م لاق ردکغ رود قلا

 زاحا نمو هدساسا زد نمە م جد یعس وت هکر دذ وخ أم ندنسانعم قش رار د ةیشاملا ءالکلا 7 جم هسردنلواط هدنسهجرد

 ندجاصتبا هدننز و هه ( ةا ردم وسم هليترابع انعم اهرصاوخ قت اذا ءالکلا اهج دق ةيشالل مهلوق |

 لا روند هن هیشام شفلتعس و هدنسهجرد قلراب یراروکو هلعمرلت وا ریاچ قوچ ردلعافیسا درو ۱

 ادا نیعلا "ما لجر لا روند هب یشک نال وا عسا و قش كن زوک هدننزو 26 تیم

 شنلسرپ رلکس شم هکر ددآ ثت رب هګ و رول وا ضزاع هدزوک هکر د هل اوس هنوکرب , هلي كناب ( دل ) اهقش عسق

 قلتفبودا ظفح هرجا را تر یناقو دیو ندنرمط كن ود هدتلهاح هکر ديما دیصفلا مد هح ویدا ك

 ثیدما هم و ندا انا یون یس نال وارکذ یدبا راردا ماعطا هرنام#* و یدغت بوروشل هدنماکنه

 ردیدآ عصر هو ردنا ذم دارم ند ههبج هدا روب لک 2 دل ویلا و یا نم هللا ركحارادق م کتاقدص اوجرخا 9 ى

 + چلا)ردنداروا اسلا "لع ندوعسندن اص ایان ماما ردهدلب رب هدنسهکلوا دنا نزور

 هلي كناب 6 م) ردیعا یف كن دسک مان بانج نریهزو هنسانعم رب اطلا خرف روند هننزالاب شوق هلبعص كناب

 یرلنانکررو ندننکلزوعم هکروشد هب هسنک ملم لوش هلبصتف لب ( ةجابصلا )و (جابعل  ردیعما لجررب

 چلا هجابج و طط عت یا جابحم لمر لاقت روند هنمرخ و هنفی وی و یربا جابح و هل وا برططم بوبهرتد

 | ی یچ هدننزو هلزاز (هیبصلا ) راذهم ؛یدریا ةجابح لجر لاق روند هن زولوم مدا زاغو شو و قاشکی و
 ۱ دام هلکطا ناي هل رابع ی EE لعق یش ا وهدیاپ :SRE یفجوچ ود

 هععشم ۳۹ روند دن رامولط غاب شمالتج بولیرا ها نیت( ما ردحرصم
 ا تی خاتم ةا

 ردهنسانعم یتعشاوض هاو ات ا تن a هنا دیم هل ساتمه و نرق هدننزو و 0 9

 4 ءابلا لصن و



 رولوا ذوخأم ندنظفل ءاسلا ج هكردشم لا تءارق حجب وجع هللادیا هیم ىب هیناث فلا ذاعم وبا و یدلیا تمارق هللا وع
 نالوا ذخ أمهدنلوف ردذوخ أم ندنسہدام ےک و رانابلظا رابتعا زوم#*هکیدلاق ردشلغا راصتقا ید هدنوب فلؤم

 هرشط ندغآ ییوص هکردقل وام لصا رد هحاسم ارهاظ هکی س هلک ےک و ردشمال وا مولعم یمانعم كنس دام یجب

 های كموح میواضی ورول وا شفل واقالطا بم هنبراراشتنا و قرف كر وک ذم موق هلغلوا هنسانعمكم روکسو |

ÇÊجاهدزواروک ذمهجو رد زاب ع لوق یلع و یتبم هنراقدل وا فرصنعریغ رد ایما مسا جوجأمو جوجأی هروک  
 ردیلبم هد راببس ٹین اتو فیرعت هلغل وا یعتا هلبق یرب ره یرافرمص عنم ردل وعم و ل وعف ندنس هدام ملظلا
 تژکر دذوخأم ندنسهدام جوم جوجأمو ندنسهدامران ج7ا دوخای ےلظ جا ج وجي هروک هاب كبغارو

 [ یزو هدنروص یغیدل وا ندجوم نکل ردراش# وا هیبشن ه هجوقم هایم و هب همرطضم ران هلیبسح یرابارطضا
  تولاطر دل وایمحایسا مه البنال وا بلغا نکل رایدلبافالتخ اهرز واروک ذ م هج و هدران و لصاا و ردم المان
 رونا وا قالطا هثیش نابات و "یضمهدن ز وروبص (ج وج الا رلیدلیا ظفلت هلباهزمه راب ع هدعب یکتوراهو دواد و
 كی ورشم هلن وکسكن همج*لاذ وی كن هزم (حجذالا) رن یضمیا ج وجا ره وج لاقت ردذوخ ام ندران جا
 دا م ندارمش هدارو بارشلا برش نم رثک | اذا لوالا بابلانم اعذا لجرلا جذا لا رد هنسانعم كمحما قوچ

 ۱ زاوها جذبا هدنسهدام جذب هلا هبتحت یاب فلوم * ردهدلب رپ هدناتسزوخ هدننزودجا (جذبا) رد ورشم قلطم
 ۱۳ ) و هدنزو جرح (جرالا ) ردا رغ هوهس هدارو ارهاظ هلکلبا رکذ ود ردهدلب ر نهایت
 لا امتحار یا اهن را و امج راو ةمطللا جرا ىنمغف لوقت روند هب هبنط ٌةحار هلباه ( ةحمرالا ) و هدننزو

 [ حافادا عبارلا بابلا نم اجرا و اجرا بیطلا جرا لا هنسانعم قوق كب همیط هحار رولوا ردصم را و جرا و
 ۰ [ هفارطا تسهحار كميط ول عار نیکسک هدننزو لیعفت 6 جرأنلا ل ةميط ةحار هنم تحافاذا ناکلا جرا لاو |
 یدل وا لامعتسا هدنسانعم كمروش ود هن رب یرب یمان هلا شیرح و اغا هدعب ردهنسانعم قققوق ب ودا مشز
 یتآ یرکذ رد هنسنرب قلعتم هلاود باسح باتکلا دنع رولوا مسا ج راتو هشرحو هارغا اذا مهتاب جزا لاقت

 | شیرحوارغایدو هدننزوجره (حرالا) ردنرابعندکلیا بیترت ی هج را وا هکر دف رصتمو ذ وخ أم ند هج راوا

 . | بور وش ودهن ر یرب لخ هاتف (ناج رالا )اج رأتج را یعع لو الا بابلا ماجرا مهنب ح را لاقب ردلمعتسم هنسانعم

 ۰ هدنن زو نابیه (ناح زا ) یعساذااناح را یرفلا ج رالاق ردهنسانعمقروپ و بولپ هت وا یرب هسک ندیاداسفا وارغا

 | رروود هن رب یرب یمانام ادرونلوا قالطا ه هسک با ذک ی حنالبهدنزو دا دش( جا ر الا )ر د دآ هدلب ر هدنسهکلوا سراف

 ۱ مظعم (حرولا) مهن رغم یا سانلانیب جاراوه هلاق و باذکیا جارا وه لاقب رون د هصصم یرفم و دسفم نالوا
 | هنبیرهلبق بلغت و رکب ردیسقل یسودسلا ثرالان ورعدیفوبا هدنازو ثدحم (حرْولال روند هنالسرا هدنز و
 كن هزمه 6 فجرا والا)لردندنیب مصب ةا موق مم هکر دح راش» ردریقلتثعاب یکیدلیا لاتق وب رح ج رأت هلباداسفیاقلا

 رد هنسانعم لقا هکر دی رععهرا وا یسرافوب و روند هن رفد تاد رفم قلعتم هن رانا وند نیطالس هلی رسک كنار و ین

 | موق مرون وادبق و تدثهدنآباسح نالواتباث هرزوا سان هکندزففد قرفتمو هدنکا رپ نانل واریبعت خذیحاارزا

 | یا ود باسح یاضتقمرب و رونل وا لقن هناحارخا "هد رج هدعب رونل وا لقن هطوبضم رفد نانل وا ریبعت هجرا وا
 | قلعتم هنا ود هلاه هرا وا و هللا باسحتفد قلعتم هناود یظفل را وا هدناهرب هکربد مجرم + رولوا ددعتم هجرا وا
 | ردتچ هل وا یرلکدد همانز ور هدهیلع تلود الاح ردب رعم هرا وا حراوا ردشم وا نایب هلرتفد تادرفم هدنک ارپ

 ] تادرفهدنک ار هدعب رد هنسانعم عطقنم و قرفتم لصالا یف هکر دیبرعم هدیحنا هلی كن هم لاذ وكن ءزمه خذیحما و |
 | تلودالاح هصالخ روند ه هد وسم لقشم یا وبا هکر دیرعم كىرا جرات نانل وا رکذو ردشغل وا قالطا هنرتفد

 ء زیحا رازففد راسو تافوق ومو فئاط وو ماهسا وراوخ هفولع و یرکسع و یزنفد تمذندنفرط رادرتفد هد هيلع

 قلاظ و و یماسا كن هقرف ره جرات و ردقجهلوا هجراوا یرازتففد كنس هلوقم هبساحم شاب و همان زور و ردقج هل وا
 ۱ تراع و انب هنوکر هلي كن هم یازو كنهزمه (جزالا) رولپ ق لها یتلیصفت ردقج هل وا یزتفد هووسم دی |

 | لوصا هدننزو هلبف رولک هجزاو هدننزو لاعفا رولکج ازآ و هدننز و لعفا هلدم كنءزمه رولک ج زآ یعج ردیعا |
 ۱ (جزالاباب) ردرعشم ین و هینآ هدام وراربد كنهآ کا هدیس راف هکی کن اخ رد رسسفم لبا انب شلپ ای ینالوط ج زاهدهرباس ۱

 1 اج زأت هج زا لاقب رد هننسانعم قعای ترا وان ینالوط هدننزو لیعفت ( جزا ) ردهلحم رب هد دادغب لنتصف

 ۳ ۱ ۱ لوالا تابلا نماحوزا حزاو لحرا جزا لاق ردهنسانعم كلتا تع رس هدنزو دوم (حوزالا 3 هل وط و هان اذا |



LE ۳-۷ 

  ۱ qkیی ی

smi 

Eطالتخا یف یا ةجایف موقلا عقو لا رول وا بجوم ی وتل روک هکر دسان ا رانا  

 هنسانعم باخت و باز وش یکی ن وصزکد روند هن وص نالوا قلو لز وط هلةلبجا ٥ دیش رھ 6سال

 کم هدننزو برضیو یصت و هدشنزو مس ( جا اب ۶ اج اجا هتلعج یا احاحا ءال ا تحج آ لوقت ردهنسانعم | ۱

 یک یشوق هود دوخاب یکی ولع شتآ هدننزو لوعش ( جوجآبلا  ردیدآ عضومرب هد هفتم لیم زکس هب همرکم ًا

 ندنسهلک 0 نانل وا رکذ اذکهو اذکه ےب یا جوجأی وه لاق روند هن هسک نالوا ررو و بول هت وا رب ۱

 ت کر دل وعفن ج وج امو یدنل وا رکذ هکهت ردل وعش جوجأي رد ذوخأم ندنسهاک جا نالوا رکذ ردب روا ۲

 ران دنا ظفلت هلفلا بوما راشعازوم#* و ردزوم#8* هرز وار روک جو رپ زذ دیم تاب یرابا رو

EO 
 :هشکتسا اذا هاطع ام ثاهتسا لاق رنات یی ر اتم الا 9 افت 3  لت ناف E و

 .هبیناسنا تعاج هدننز و هّسه ( ةثهلا ) هدسفا ادا لاملا ثاهتسا لاق ردهنسانعم كما یخ یهنسنرب و | ا

 | تژثک الثم ه رب یرب هکر دهنسانعم كلا هلداحم لنا هسکرب هدنصوصخ تژک هدننزو هلعافم (ةئاهلا ) روند ۱

 هرثاک اذا شاه لاش نوسل وا یلاح ككرک و یلاق رک ردن رابع ندکلیا هعزانم هدنص وصخ عابنا ت 2 تژنکو لام |

 ریثک یا ثیاهملجر لاقب روند ه هسک نالوا ردا ذخا قوچ ندهنسنر اياد هلیسهین لعاف مسا (تیاملا |

 چ ءابلالصف روس جوجأیو تان همش لر کرد ملا هیلع حنا زو بحاص ها( فای ) . ءالالصف لس ذخالا ۱
 ردیدآ عضومرپ هدنع هدننزو براثا ( ثفابا إل ردراشلوا بعشنم ندنلسن كن آ رد راردب كن راموق حوجأامو ا

 چ علجا باب زا بوک مجلا ب باب و 0

 راررد ججو ےحیع 26 ةف مدرن هک تف جو بت ولو ال نده دهند روتر وا

 ندرعوا هک هنت رارپد جی هدن ر یی الثم راردنالادبا هيج یاب هر دن سلف هلن هر ورم تل ۵

 ل رلنا ردقح هل وا یعقف هک ی دید ےھیقف نه مدلیا لاوس ود ن رسند هل سقف هن ن نس هندآ رب ندهلظنح هکر دل وهم

aلب مات ناوم ےک یک هوش کت شویم کم رد  

 حج ردعقاو هدنراعارصم + جراسا ساز aE لع واو فی وع یلاخ + تالذک دن

 یم هلبق هعاضق تال ذکر دیم ام رح عول رب نر وردهدنمامهیترب جی ربلاویشعلاب مجشعلاب ویلعوبا ج واوى چ ویچ ۱ ۱

 صج رار رد جج رخ جگ ارلا اذه ہد ر كج هد یعم حرخ یعارلا اذه الثم راردبا لادبا هیج ییاب هسل وا عج هاب هلنیع
 ساو كنا ب ودنا لادبا هننع ین هزم نالوا عقاو هدلوا هک تو سیف ٌهنعنع هک ردل وا دنم برعلا نیب هیعاضق

 EA هم نیش هرکصندش وم باطخ فاک هکردرضم و دعب ر ذشکشک ك اذكر ارد لسع و كنع هدن رار

 ب ہ ز4 لصف 2  لوقترده نم مادورهد هکردیفدارموهدنزو دا (عالا) زد زل أ لصف ي رر د شکبتز و

 اهجا رانلا تجتا لاق رد هنسانعم كغل ولع شتآ لب مسک كيج و یصق كن هزم ( ججالا ) ادا یا اعا هل ال |
 تججأتلاق رد هن انعم كفل ولع بوشتوط یدنک شتآ هدنازو لعفت جت ) تبهلت اذا لولا بابل نم [

 و hake رکذ یساک رول وا عواطم هنس هلک مجج ات ےج جات و تبهلت اذا رانلا |

 | دو یک آت ہدنزو لاعقا ( حالا ) تبهلقاببهلا یا تب اف اه جت رانلا تججا لوقت رد هنساتعم
 ااا هکهدننز و باحت ( جأتلا ) رونل وا لامعتسا هنسانعم قلوا يمآ تیفب زدنوک حاج و وج جاتو ردعواطم |
 یو ره زر ی كنمزھخ ۳ 3 3 وراهلا جت لا رد

 ۳و روت سا نشد و ںی لوادع اتا لول و نا باس نما لا جا لا ردت ثعاب یسفک

 | ودعلا ىلع لج اذا ثلاثلا بابلا نم ماغدالا كف لجرا جا لاقي رونل وا لاصتسا هنسانعم كلتا موجهو هلجیک
 قلقش راق هلبصف كنهز م۵ ( حالا ز ردشعا دورو ندشلاث باب هرز وا سابق ربغ و رد دراو هد هلفیعضت هکر د حراش

 هتسانعم رح تدشر وند هنتلاح تالبسا هلسهدایز هجا و مهبارطضا و مهطالتخافیخ یا مولا هجا تعم“ لوقت

 قلوا جاجا وص هدشنزو دوعق ( جوجالا ) رم حم یا جاجا ءام لا رد شمل وا قالطا نوچ غیدقاب یتا ل |

 كلنا جاجا یی وص هدننز و باعا جاا 7 اج زاتط اذا لوالا بابلا نم اوج الا 0 لاق ردهتسانعم |

 یرل ردب كنەلہبق یکیا ی یر ؛ ردهلبق یکیا ندندالوا مالسا هیلع حون نب تفای هکحج وجأم و ج وجاي و رد ذوخ ام

 یلاعت هل و هنمورایدل وا بهاذ هنفی دل وا لوعاف قتشم ندنرز هل جوج ام و میم 2 جوجأي ب وديا رابتعا ناز یرافلا |

 جوج وج وجآ ا هللا دبا هفلا ی رهو هب هزمش یاب جالان ةت ور وه : الاغ ضرالایف نودسش جوج موج وجينا | ۱



 یک ءاھلا لصف لوس

 ۱ | سالا وما را بابلانماةئوعوواثع وثعوو قيرطلا ثعو لقب را رادار لایا رووا
 ردم ءانعم كش ود هلو برص دوخاب هن اکم نانل وا رک ذ یرلکدد ثع و هدننز و باح ( ثاعب الا ) هکولسسعتاذا ۱

 ثعولا ) لالا ف فرسا اذا نالف ثع وا لا ردهنسانعم كلنا فارساو ثعولا ین عقو اذالجرلا ثعوا لا

 ثیعوتلا ) ترسکنا اذا عبا را بابلان » اثع و هدب تثعو لاقب رد هنسانعم قلوا تسکشوضع رب ندندب هلنیتعف

 (دنعرل) هسح و هفمص اذا ان الف ثعو لاش رد هنسانعم كلا عنمو فرص ندنس ههج وین هسکرب هدننز و لیعفت

 ۰ هدعب رد هننانعم هقاش هکر رد ءاثع و قیرط و ءاثع و *هلم ر لصالاف ردهنسانعم تفشم و تجز هلص واو

 و ةتدش نم ىا رفسلا ءاثع و نم كب ذوعا ىنا مهللا  مالسلا هيلع ینلا لوق دنمو ۍدنل وا لاهغتسا هدنتشم
 صفات ناک اذا ثوعوم لج ر لاقب و در مودو تو قالما اکو الوا تسلا صقان (ثوعولا)

 ردشغ وا هیبشت هر قشمو نانل وارک ذرونل وا قالطا هنوتاخزومهليل وکس كنيع و یصق وا و (فثعولا ) بسا
 :نالوارضح ام و لححتسندل اربت هدننز و باغ (ثاکو لا )و هدننز و باتک«ثاکول ال ةنیع-"یا ةثع و ةَأ ما لا
 لآ لکا ندروک ذ٠ ماعط ( ثاکیتسالا ) ءادغلا نم هب لعتسیام یا ثاکو لا و ثاکو لا انمطا لاق روند هماعط

 2۶و رون د هرو غب هجزآ یکی نسچ هلنوکس كم الو یعف واو( ثلول )ثاکولا نمانلکا یا انکو نسا لوقترد هنسانعم
 هر ريخ نالق هدهنکت و دیک اب سیل هنم "یثیادهع نم ثلو منیب لاقت روند هنا ودهع نايل وا دکومو

 1۶ و فبعض و تسس و روند هنس هلضف ذی نالق هدباق كلذک روند هنسهیش وص نالق هدنسهلوقم قانچ و هبرق و
 هتسهناشذ ورا نالقهدزوک ك نسي غاز وکو ةفيعضةدع هندع ویااثل و هل تئل و لوقت رول وا ردصم هدانعمو ورود

 0 2 ربیدت ردنرابعندکلنا دا زا افلعم هنت وم نعي كعد یتوم دعب "رحتنا هنکو لغ كلام هکر د هنسانعم هیجوت وروند

 3 ا ندرویزم یان هدنهدام هیجوت فل وم نکل + ردشش وا قالطا ثل و هلغل وا فیعض قتعو و |

 ماد یا ثلاو مث لاق ردذوخ ام ندنسانعم هیقب ناوتل وا قاغا ھار یگ اداو لدم دو نرو ل8 |

 كغا لغوت هلا رارصاو دج هشیارب هدننز و دعو (ثهولا) لةثم یا ثلا و نید لاق رونل وا قالطا هلیقث ندو
 هنسانعم كافکج رکح لای هنسن رو هیف ثامن |اذا ناثلا بابلا نم ةثه واته و شلاق ته و لاقل رد هنسانعم
 ا ناار هغلابم هلتکر ح رود ار ودهدشیارهدننز ولعفت (تهوتلا) ادذش هتط واذا* شل ثه و
 هنسانعم هبعص هدام ود دشرما هل كن هدحوم یاب وكناه ( ةثبنهلا ]ا هک ءاهلا لصف ]9 نعمااذارمالایفثهوت

 7 ev ره لر ون د هغلوا طلتخ مالکو ردردصم هکر د زم فم هلا قمل وا ت دش ب ولج وک یا رب هد هراس لوضا
 ىلا ثبثه لاقب رد هنسانعم قلوا شروم شراق هدننزو هلزاز (تثهثهلا) ردهبرقرب هدنساضق ناتسهد هدناربا
 تشپثه لاقبردهنسانعم كل لاسرا هلتع رسی هنسنرب و لظاذا یلاولا ٹ ہم "هلاقب رد هنسانعم كلتا ےتسو لظ و طلتخااذا

 د دکل واذا هثمثه لاق رددنسانعم كفکج بوصاب كي هلقابا ییشرپ و ةع رب هتلسرا اذآ اهررطظقن ةباصسلا
 ۱ ۱233 قشنافو میرسیا ثابت برف و لجر لا روند هناویح و ناسنا ك الاچ و كماچهدنن ز و ثاص> «ثابثعلا)
 | بالا ریثک ناکاذا ثاهثه دلب لاق روند هناکمو اضف نال وا قوچ یغاربطو طلتخیا ثاپثه “یش لاقب روند

 |( تملا روند هب یحالب ځد وب هدننز ودادش (ثاثهل ا )با دک ی ا ثاهثهلجرلاق رون د هب هسک یغوردیحنالبو
 .  «ترهلاز بذک اذا لوالا بابلانم اثه لجرلا ثه لا ردهنسانعم كلیوس نالي هلیددشت كناثو یعف كناه

 ۳ ؛(یلهل ال ردیدآ هبرف رب هدنساضق طا و هلبعض كناه (ثره) هنسانعم قلخ بو روند هب هماح یکسا هلی رسکكناه |

 هلا )لو ردزز اح هد هلب نمک لك ناه هدربخا یکیاوی و هاه (هءاثل هلا ) و هدنن زو ءا رعص (ءاثلهلا ) و هدننز و یرکس

 ((ثالهلا )هل وانوریبهدرب یرهزاوآ ودایرف ووب رغهدننعضهدام رب هکر وند هب یناسنا هورکم قم لوش هدننز و هرمز |
 کو یھ كناه (ناثلهلا )رون د هنتلاح لفرق و كاکش وکو تلتسس نال وا ضرام هناسناهدنق و ضع هدننز و
 یرکس (یله) ناسنالا یزتعب ءاخرتسایا ةاثاه وتاله یذخا لوم رد هنسانعم ثاله هلنا هح وتفمیا و

 قجا و هبلوح ردشلبا كرت ردهدنز وس ودرف کیس هلک ث وبله نالوا موس مهدح اصص فل ؤم * ردعضوم ر هدهرمصب

 | (ناتیهلا) وهدننز ولیم(ثیهل ارد هنسانعم هشطعر ون د هغل زسوص هدننز و هلو ر( ةثوهل الرونید هب هسک شوشغه و
 | كم ردو اریسب اثیش هاطعا اذا اناثیه و ایه ثی هلثاه لاقب ردهنسانعم كمرب و هنسن هم ۇزج هب هاسکرب هاتف

 باصا اذا لالا نم تاهلاقب رد هنسانعمقل وا سرس د هلام ردقاضتفا و تجاحو ك رك اذا *؛یشلاثاهلاش ردهنسانعم |
 ردقت و لیکو نز ویبهنسن كج هلبرپ و و هيف دسفا اذا لاملاف ثاهلاقب ردهنسانعم كلتا داسفا یلامو هتجاح هنم |

 تتر لیهت :(شیملا )اني لا ف یاد لثاهرلاقب ردهنسانعم كمرب وفا رجنم یکر قاری بوی



 | رو دن وا بلط یک لاما العشا م د چزم * جم + اهفطعتسا واهلاقس دام رلا لج را ثقت لاق رد هنسانم ۱
 ۱ هل مسک ك نون (ثکنلا) ردنعض ناکت ی ونعم و یروص هتبلا یلط كن هنسنر ارز ردح صم هدنلئا وا هیفاش هک شات

 ههتن روند هنسیتن زوچ و هنسیتن زو نالیزوچ بولیزوب كل راسالپ و كرالکی کسا نوجمن| كليا بیا بوربک | رارکت |
 | رونل وا ریبعتیتن زوب هکر دما كسالپ و كل نالب زوچ بولیز وب لوا ثکت هده روک ن ناب كتاهما راس و تكحابصم
 | ضقت نا كفل وم س یدنل وا تراشا هدنحرش هجاند هکهتن ردل و هب حاسم هداعلا یلع یریسفت كفل وم سد |

 هلیسهرابع ثاکنا لبح و اب رق هکه تن ر ولکث اکنا یعج كنوب ردهدنکبس ةضوقنملاقالخالا یلوف ةيسك الاقالخا
 كمزوا و قهزو ییهنسنرب هدب زو تکم (ثکنلا) رذیس| یردب اش مان ریشب ثکت و ردشلیا میسر ید فلۇم

 | لوالا بابلان ء اشک لبا و دهعلا ثکن لاقب یک ك مزوا یحبستو قمزوب بوزوچ ینیراتاق كیا رد هنسانعم 3

 | هدننز و لاعتفا (ثاکتالا) هسأرثعشتاذا كا وسلا ثکن لاق رد هنسانعم قلغاط یشاب ثلک | وسم وهضقناذا یناثلاو |
 قلوا فاز نم هبا خار هلتغازف ندشبار و یموتا یا کن لب تکت لاق ردهنسانع قلزو و كلز وا |

 هبهقطان سفن هدننزو ةنيخ (ةئیکلا فرصت اذایرخایلا ةجاح نم نالف ت کتنا لا رونل وا لامعتسا هست
 انفال فلش نال وا هدنس هلوقم دهع و مالک دعوو سفنلا یا ةثيكنلا ددنش وه لا رونل وأ قالطا

 هيف فرص لاسقب رونل وا قالطا هنتباجن لرودقم و تقاط و فلخ الا هيف ةئيکنال الوق لاق لا رونل وا قالطآ
 هثکن و ردذوخأم ندنوب هروب نم ؛یناعم هلکع د ه هنسن نالیزوب بولیزوا هثیکت لصا هدوهح یصقایا هتنیکت
 یتیرلناع و دهع هدباب لوا تعاج نالوا دهاعم هکرونل وا قالطا هلکشم و عظع مما ینعپ هب هبعص طخ لوش

 تعسبط ةثيكن و دوهعلا امف اوثک انت یتلا ةبعصلا ةطلنا ىف ىا ةثيكنلا ىف اوعقو لاقب راهلوا راهدیا ضقن و تکی

 ثکن نانل وا رکذ هلبصتف كنهزمه (ثاکنالا ) رونلوا لامعتسا هنسانعم توقو روزو رونلوا قالطا هتیصم و
 ثوکنیا ثاکنا لبح لا هنمو روند ه هنسن شلزوب بولیزوچ و شلز وا ردعج رد هلبرمسک كن هک دنطفا
 هدنرازغآ كنعسق هود هکرد ره ویس 1 هدننز و بارض (ثاکنلا) ردندنلیب مامرا لبحو قالخا بوئو و
 رونی هنتو ناق شل و بولبز وچ كار ونید هنر را نال هد خا بک او سه میم 68

 | لوزهمیا ث کنم ریعب ولج ر لا رونل وا قالطا هنا ویحو ناسنا شفق آن کیا و لس هی لعنسا (تکت)

 اذا مهد وهع اشک اب لاعب ردهنسانعم كعشزوا یناع و دهع نالوا هدن راس هدنن زو لعافت کالا ن

 هک ل رسک ك نه زمه (ثرالا) و هدنن ز وه اتک(فئارولا )و هل رسک واو (ث رولا ) چ و اولا لصف ]= اهوضقات
 ثرولاقب رد هنسانعم قلآ ب ول وا ثرا و هنکو رم لام كن هک ن دیا تافو هدننز و هدع ترا ) و یدیا ثرو ی صا ۱

 یراح هنسارح دقعو دفعه هکر خآ ند هسکر هنار ولصا سداسلا بابلا ن نەةثر وات راوةثارو و اثر وهدعیک ەر هاب

 هکر ت لوا وردشفل وا بلاغ لامعتسا هدکلیا لاقتنا ندیم هدعب بول وا عوضوم هنلاقتنا هسنق و لام زس هلماعم نالوا

 | ردصم هلبرمسک كنهزمه روند ثرا و ردتلآ هکایوک هنقئا رو كئرا و یدبا ثارومیلصا هکر وند ثاربم 4 وروم
 هلکرت ینلام هب هسکرب تیم هلبسسک كنهزمه (ثار الا) یدبا ثارو یلصا هلیعص كنات روند ثارت و یک یعیدل وا

 رول وا نوجما تروریص هزم هروک هنریسفت كفل قم » هتنرونم هلعجیا هوبا هثروا لا رد هنسانعم قلق ثرا و
 ثارپا هدنن زو لیعفت (ثیروتلال انا رم هل هلعج اذا الام هوبا هر وا لاق رول وایدعتم هر وک هن رانا كن یاس تاهم
 لاق یکتیرأت رد هنسانعم كمرچل وا نوجما كفلولعیشت [ثیروتو هروا نعم اش روت هوا هرو لاق رد هنسانعم
 "ع كالا ٹلام نالو ام ادویابهرکصندقدلوا بلقنم هب انف تادوجومعیج(ثراولا)لعتشتا اهک رحادا رانا ثّرو

 | یععس+یتعتما مهللا ۶ یوسلءاعدلا فءاجام ول اءانفدعب قابلا ثراولا هللا و ردندنس هینافصءاعما كن راتمضح هناش |

 یی, رهند ران او بودی ا عفتنمو عنق هلم رصب و معم ینبیهلا ینعی توما یتح یعم هقب | یاد یم ثراولا هلعجاو یرمصب و
 ردموسرمیدوروهد هلبترابعامهعح اومد هبانولیقاق ار هلوا ماس و کک ردق هاو ااغ بناجمزاعن یعاتمادوخاب

 رون د هثیشنالوا هزانورت هدننز و ث رح (ثرول | ردعضوم ر هدننز و نا رکس(نائر ول ردیعج كراو هلناصف(ذثرول)

 ىح وا و( ثط ولا )رد راب وسنم هن راهدلا ورد نطب رب ندب ع هل رسک وا و( هل رولا ون )"یرطیاثرو"یشلاق |
 ادیدش لج ربا رضا ذا یناثلا بابلا نماثطو ضرالا ىلع ثط و لاقب رد هنسانعم قمر وا که رب هلقایا هلن وکسكناطو

 | قابا هلغل وا بک ندنسیکیا بول واق اربط هن و م وق ناص هل هکر ونيد هر قشم وب وز ود لوش هدنن زو ثعب (ثعو لا )
 قلمی راو ر وند هکیکشعافوا بولیربقورون د هلو ټرصولتقشمو هل وا راوشد كی كع روب ندنفیدلوا رولیموک بوت اب
 ثعوو زونید هلوپ پرض و جوک هد رانو هدنزو طعم (تغولا) وهدننز و فک( تیم لازه
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):۷( 

 ب وا ولا لصف ]وب



 ِ روند هیدنزصنارصنده قۇن ولا ا دزو هنیفس( وند زاب كل وب یراق دلعاب

 ارزو ترربغ ه هسک رب و ثحم اذا لوالا بابلا نم اثحن مالا نع ثحت لاق د ردیفدا رم و هدننزو ثحم

 ر یدو هدننزو لعف (تضتلا) م ثاغتسا ومها وعتسااذا م وعلان الف ٹ ج لاقب رد هنسانعم قا وا ها وځددم |

 ۲۳( تم )و هدنزوداذش اجا )تت اذا هنع تحت لا ردهنسانعم قمردشارا بوروص ندنلاح | ۱

 ۱ كا تییتس لاق رد هنسانعم جا رسا (ناعلسالا ) روند ه هسکنداوسج ثداوحو رابخاامنادهدننز وا

 ] یّدصت اذا ء لا ڻتسا لاق ردهنسانعم قلوا هدندبق كن بودا لابقاو یدصت هثیشر و هحرختسا اذا

 Ee ثالزوعس و هجرکسااذا *یشلا ثحتأ لاقت ردهنسانعم جا رضا د وب هدننزو لاعتفا ( ثاصتالا )
 ra صو هدننزو هثین ( ةا ل هنعس رهظ وفا اذ زعلا ثا لاقب ردهنسانعم لعشبش بورابق |

 ۱31 لک رب رولو ا قالطا مریخ اسان وج نالوا عیاشوشافورونبد هغاربط نانل وا جار خا ندنس هلو قم رېن و قرخ و

 و یلع هتي تغلب لاق هنمو رونل وا قالطا هتقاط و بات نانل وا غارفا و راهظاندنتردقموعسو |

 | هکلسیناو ردیعماهرسعونرپ ورونید هلا ويح وناسنانال وا هکر طا "یطبهدننز و ریما ( ثيل )هد وهج
 1 وک قارس قچدنل وا بصنناشن هکر د هنسانعم فدهوروند هزارنانل واافخا و ےتکو رد شل

 كيج ویعص كنون (ثجلا) عم بارت وهو فدهلا یا ٹی یناوم ر لاقت رونل واریبعتدیسهدنندب رزادناربت
 هه فالغ ردقج هلوا راز هقفوب نال وا طیحمیکروب هکروند هنسهدرپ اکر وب وهنسانعم عردرونید ههرز هلیعض و |

 ۱ تن ر یر هدنز و لغاقت ( تعبانتا ) زولکتاحنایعجب روند هنل رم وتاب یدنک كن هسکرب وهنسانعم

 ۲ 3 عن * شل ثمن لاش ردهنسانعمقلا هلیالا هدنن ز وتعب (ثعنلا# اوابتیااوئجانت لاق رد هنسانع قاق عب داش و شاف

 ک مزمه (تاعنالا)هثمن ن هقعتنا ل اغ رد هنسانعم عن هدننز و لاعتفا ۳۹ ۱

 هت رو بهحت قبابسا لوب نوا كه رب ریو فرسا اذا هلامیف ثعنا لاش زدهنسانعم كلا فارسا
 AR كلنا دهجو دج هدصوصخ رو رسلل زاهطا ىف ذخا اذا لجرلا ثعنا لاقت ردهتسانعم |

 اش و یاد هلینوکس كن همچ م نبغ وین كنون ( ثغنلا !ودهتجا و اوج ینعبمهرما یاوبآدیاثاعنیف
 انسانعم لفت هلی وكس كناف و ى كنون ( ثفنلا  ددشلا ممادلا مشلایا ثغنلا هباصا لاقت روند هّرش

 ول وا زسکرکو هکی ک یسلف وال رلناوخ هیقر رونل واریبعت هلا كف وا ندن و ردهنسانعم كمروف وا قرهلوا |
 والا بابلا نم اثفن ارل ثفن لاسق رونل وا رببعت كلفوت هکر دکم هروفواوید فوت فوت هلکرکوت هجزآ |

 ؛ذاکا راعشا هکر د ح راش + رونل وا قالطا هنایلزغ و راعشا + ناطیشلا ثفن + لفتلا نملقا و غنا وهو
 ته نم لا دوعا لوقت ردد ودعم ندنس هلج هیعدا هف رش توعذ و تاحانمنکل ردفاضم هناطبش هلغل وا

 نوچ رلکدلف وا هلنوسفا کا بویلم وکو دیبا رونل واقالطاهراهرحاس هعدتعلا یفتائافتلااع رعشلا وه و

 وق هنمو رد راک ناوسن قلوداح یژثکا ارز ردینبم هراتعا ءاسن دوخای سوفن یریسفت هللارحاوس
 )وص ندنغا كن هسک نالوا یسفن قبض نم كر ودصم هلص كن ون ( هال هک دقعلا ىف تانافنلارمش نم و
 الوا اند رد ردندانعمو یلثم + تفت نار ودصلل دال + ردباتحاسا هلکنا هکر وند هکر وف وا یکیدلیاجارخا

 و هدا كکاوسم و ردبعسا یراردب كتعاج رب ندب ع هئافنو رونل وآ برض هدنضرعم كلنا اوکش ثب
 ۶! افناقیچ بورقشف ندهراپ هدننززو تیبخ ( تیفلا ا رونل را ربقت یک زوف وا هکرزت دهن را نالی روزا

 ناو ی نو (ثتللا ) ردیدآ عضو مر هدنع هلي كن هزم ( ثفانا ) حرا هثفن ناکاذا ثیفن مد لاقب رونل وا
 د رسا اذا ل ROE ربسلا وا رمالایف لج را ثقل لاق ردهنسانعم كلبا تعرسهدشیارب هليل وکس

 ر ردهنسانعم كلتا مالك ط الخ كى وه هاذا یا مالکلاپان الف ثقن لاق رد هنسانعم كلتا هدیحنر هلاز وس ین هسک
 داع ح رسا اذا مظعلا ثقن لاک ردهنسانعم قمراقبح كلبا "ندکیکو ماعطلا رشک هلی اذا د هثب دج

 3 1 وتسم "هام ر هکرول وا یونعم و قیتحو و ردهنسانعم قمزاق یغاربط نوجا جارا ی میش نالوا |

 لع ( تقتل ) هنع ران هلا ثقن لاق ردن زابع ندقمردشارایبزوب ج | بویل هشانوجما كلم ب و راقیج

 | ادا اافنا ثقتا و افت لج را ثقن لاق ردهنسانعم كلتا تعرسهدرلنون هدننزو لاعتفا ( ثافتالا و هدنزو
 1 fh. o اذا مظعلا ثقتنا لاق ردهنسانعم قمراقیج كلبا ندکیک ثاقتنا و عرما |

 هاقن )نع رفح اذا *"یشلاثفتا لاق یدنلوارک دافن آ کد ت نوسلوا یونعم ك رکو قیفح ك رکرد هنسانعیمزاق یتا ربط |

 سیا تبح و رهم و لیم هنفرط یدنک ن د هکر هدننز ولعفت (ثقننلا ) ردندنسام"|نالت رص یشبد هدننزو ماطقا

 هنسانعم )



 | خاص نیو راقو هدنز نیما (شنیکق1) مو اذالحرلا تک RTT بولوارظننم ه هنر و
 مان بانج ثالذکر دیعما یراردب كراتادمان بدنج هلبا عفا ر ندا اث ثیکع و نیزریا ثیکملج ر لاق روند همدا |
 شوخ قف او۰ هنعبط ی هکر هلن وکس كمال و ىق تایم (ثانا زر ید وا ۱

 مالک هسفن بیط اذا لوالا بابلانم اثلمهثلم لاق رد هنسانعم كالا لدش وخ هبا وج برج و تاطخ فلطل یدمآ | ۱

 ناماز رابک,داهنمانعم كلغا دع و هتسنارا ه هسک رب نوچ الام تسا د وخ اب هل وکم فد ادیب دق هنن زا

 رببعت قمرارق راوض هکر د هنسسانعم قلشاب هغغل وک ا رقز ونه هصک و ءافولا ةيئالب هدعو اذا هثلم لاق یکی دیعا وم ق
 ردهنسانعم قمر واهگاب و م الظل | طاتخ ا نيج یا هثلم و مالظل | فیلم لوقندنم و ردتغل هد هلن هدن وب ورونلوا |

 فعض اذا بنرالا ثلم لاقي ردهنسانعم قمل وا هدنامورفو فيعض ندكمتركس وافيفخ هب زض اذا انالف ثلم لا

 ندعاج هلیرسک كي (ثللا ) رونیدهنلاح ق لشاب هغمرارق زونه یکی دو هدننز و هع رج ( مال ى رجانع
 هلال ) عاجلا نع عیشیالیا ثلم ةا رما و لج ر لاقت زونل وا قالطا هوم وركن ار ونيو اننا ۹ 1 3

 هبعالاذا هثلام لاقت رد هنسانعمكلیا هبعالم هلا هسکر وهنهاداذا هلام لاق رد هنسانعم كلا هنهادم هدنن ز و هلعافم ق

eT 1 ۱رخا ه هنن ر هلاک( ناول ا )و هدننزو ثول (ثومل ا رده رق رب هدقا رع هل سسک كن هدد شم مال  

Eردهنسانعم قءالصا ه وص یهنسر و هب هطلخ اذآ ناب ومو ات ومهتوم *"یشلاب *یشلا ثاملاه رد هنسانغقعاق هنسف  

 ندروب نم یانعم هدننز و لاعفنا (ثایمن الا ءام ایف هفاد اذا *یشلا ثام لاق نوحما قعش و دوخاب نوا كمرا

 ایم تیم *"یشلا تام لاشیدنل وارک ذافنآ هکر د هنسانهم ت وم هدنن ز و ثبل( ثب ا]) اینا تاماق هناملاش ردع وا
 ثیمهدننز و لاعتفا ( ثابتمالا ]ل هنامییعم اشییم هثیمالاقب رد هنسانعم ثم هدننز و لیعفت (ثییقل و تو تا یک [

 هلباوص یکشک و شاعلا نیل باصا اذا لج رلاثاتما لاق رد هنسانعم قمل وا لئان هتشیعمو هافر عالمو رد هنسانعم

 یعج رونیدهر عالم وز ود هل كم 6 ءاثیلا) هیشو ءال اف هس ماذا طقالا ثاتمالاش رد هنسانعم كا بو وا "
 هدنبارتهنیدم هل سنک ې (تیلاوذال ردیدآعض ومرپ هدنراید ماش ءاثیمو یک ءافیهو فیه هلک كه رولکتیم
 لعفت (ثبقلا) نیل یا ث ثیم*یش لاق روند هب هنسنقشمو هدننز وسبک  ثیلا ردیدآ عض ومر هد مان قیقع

 | كنەطر وع هدننز یهو و ra رطماذاضرالاتثیمت لا رد هنسانعم قعش و هلدیس روم ر هد و"
 چ نونلا لصف = رد هانعمو یدتیقس هلا هبقوف یا هنسانع"یترغروند هراز هجا نال وا هرچا یغوبق [ "

 دعب اذا ثلاثلا بابلا نم اأن هنع ثأن لاش ردهنسانعم قمل وا قاربا هلی وكس كنهزمه و ىج كنون € ثانلآ ]

 ( ثأنملا ) یعساذا اأنمو اأن لج را ثان لاق ردهنسانعم كلا یعس رد یی ردصمهدنازو دعقم کا تا
 هدننز وشد (ثبنلا) هدننز و مارک ار ول وا یردصمثأنا سپ هنسانعمدعبم ر ون د هب هنسن شغل وادامپاهدنن ز ومرکم
 قلراط و شناذالوالا بابلا نم اشن ضرالا ٹین لاق رد هنسانعم قمراقیچ هنسذبوزاق هلال ایر هکرد فدا مو

 ضرالا ثبتنا لاق ردفدا مم هدل وا یانعم هلا ٹین هدننز ولاعتفا ( ثابت الا ز بضغاذا لج رلا ثدن لاق رد هتسانعم و

 هنسذ یس هل وقم هتساشن و دواقو نوا ولو اننادا "یشلا ثبتنا لاش ردهنسانعمقلآ یی هنسن رب بووصلا و تن ی

 یباوا ی نکرروت وا هرزوار و ءاملا ف یراذاءوح و قیوسلا ثبتنا لا ردهنسانع قم رابولاغوج هلغمن وق هب وص

 هناشن ورنا هلنیتصف (ثبثلا رژ هدوعف ةلاح صلفاذا لج رلا ثبتنا لاه رد هنسانعمكءرج و قلاجیراقوب بوناغیص 1

 روند هغاربط ناقیچ ندقمرا و ندیوق نالیزاق هدنن و هثیبخ ( فثیبنلا )یبک بابسا و ببس روک تابنایعچرونید 3

 هدننیب ناییص هدنن ز و هکو عطا( ةثوبنالا) رب مشی ا ثیدنثیبخلا رول وا عابنا ادیک أت هنظفل ثیبخ (ثیبنلا ) ۱

 مالکرب هد دشت : كنان ویصف كنو € ˆ لا ار ول وا بلاغ هن ر اسنراقبچ رار دبا نفد هنبسفرپ هر وچی رب ردیدآبعلرپ 1

 ردهنسانعم قا یهرابو هاشفا اذا یناثلا و ل والا بابلا نما رنا تی

 ثغو رول وا فصو هکروند هراود شفای ابم بونلکش وک هلیبس تبوط رو غ ثنو هنهداذا حرا "تن ل
 ٹن لاق رونبدهغاب قج هیلغاب یبهراب هدننز و باتک (ثاثنلا) ثن ثغ مالک لا رولوا ج |

 اینک عا اذالجرلا ثثثت لا ردهنسانعم قلوارلرت قوچ هدننزو هراز (ةثنثنلا) نهدلایا ثاثنلاب حورطاا

 مولط و ردمونسم هدنناونع ثنو هدهنه- ضمپ اهصسم اذا دیلا ثنثت لاق ردهنسانعم لس لا + همرقم و
 رد هنسانعم قم زص مولط رد ردصم ج د و هلک كنون ( ثلا 1 ر اذا قزلاثش لاق ردهنسانعم قمزص

 ینیراپ واسمو بلاثم بودن ا تٽبیغو لصفاع اد یسان هدننز و رام (ثاثنلا) حش اذا یتاثل اتابلا نما < قا لار 1

 هرای هلبصف نون و یسیکرب# دنا رب نویاتفب یا ثاث مه لاق e هان روند زهییک نیا شفا ا ۱

 ہیچ نونلالصف زی



 ما لصف لس

 اصا روم فبعض یکی نسچ هدنن ز و مطعم (تفرملا )اثر راصاذا عبارلا بابل نمار لجرلا ثرم |

 1 | لاذمو مار بول وا زوم هدننزو مظعم (تیللا) روید هب هسک نم روزو دیدشو زاب هد ورب

 ف كمال( رونید هود 02 نوجا یزایوت بول دن غون د وارھ (ثییللا روند
 یانو یصف كيم (ثوتم») ہد ملا لصف = هب وق ةددشیا هل لپالاقب روند هرم وذ نال وا ددشو

 هولوط هلب دب دشن كن هثلقم یانو یصف كی( ثلا )ر د. دآ هعلق رب هدنندب زاوها هلبا طسا و هدننز و د وفس هلبعض كنه د دشم

 ر بس لا هنسهلوقم همرقم و لیدنمو هیفام حش زاذا لوالا بابلانم اثم یا ثم لاق ردهنسانعم قمزص غاب

 ۲ ردنا لکا ماعط هکرد هنسانعم قعردشال و هنسن ولغای هغی و هوحن و لیدنع امج اذا هدب ثم لا رد هثسانعم

 ادب ج فری و رد دارم ندبراش شل تک ان بارشا درشت سام ها هم اذا براشلا ملا رول وا

 . 2تا ندمولوط ید و هدنز وهلزاز (فئغْلا ) هتنیتغ هشیثغ هنع نادا ح رطا تملا رد هنسانعم كمر دیک

 راق ونه دلاب اههیشا اذا ةلتفلا ثم لاقب رد هنسانعم قمالوب هغای یکی کرک یلیتف و مش نر ادا ىلا ثم لاق

 و هعتعت اذا "یفلا ثفم لاقب ردهنسانعم قمالغرای هنسنرپ و هطلخاذا مما ت لا ردهنسانعم

 1 "هل رد هنیمانعم كمردنلکید هج رادقم ر و ءاملا ف هطغ ادا هئ لاق

 روک ذمیانعم ردردصم ی دوپ ندنلعف ثم لبیک ( تامل ) اول یا مالا ةغیص یلعانب اوم
 | كغلت وا رط دوخاب بویشمو یی هنسنرپ هدننزو ثرح ( ثرلا إل ردم ا ندرلانعم لوا هلیصف كيو

 ول هوک هدنغآ یغمرپ قجوج و هسرص اذا لوالا بابلا نم ارم رقلا ثم لاقب رد هسانعم قعالصا
 هو هبرضاذا لجرلا لج را ترملاقب رد هنسانع«قمروا و مک الاذا هعبصا یبصلا ثرملاقب رد هنسانعم
 TE RAE "یبصلا ثم لاق رد هنسانعم كعابوروص هدضآ

 ءلاه ردهنسان ءمقالصا ه وصیتسهلوقم 4 ودا و هنبلاذا*یب شا ترملاه ردهنسانعم قشم و روند

 ب لای ناننبنکب دلیا ادب هحاردب هلببسقماشخ وا بوباغیص هبا لا ولغای یبیزوقو هعقنا اذا ءاملا یف

 2 انعملصا تللذل اهسا امارت لف كيسب اهلان اذا ةل لا ترم لاقب رد هنسانعم قم وا رفنتم بولتا
 لات م لاقي ردفدا رم هدربخا یانعم هلبا ث م هدننز و لیعفت (تیرفل ارد هت ی غن نتا ردتمردشال و

 ۱ تفاهم نخ حراش« تا دل رملاقب دهانه تله رهزب زین هنسن رب ثب رم وامن رغ ینعب ۱

 -ورونیده هسک نالوانیتمو تبلتوروبص هدن اب تموصخ هدننز وربنم «ثرمل)ردقمالا ن اس

 a رد هنسانعم ثرم هدننز و فتک (ثرل الر دطلغ هس نالوا طقاس وا وهدنسهلک ملطا و روند همدآ

 قل وا ٹرع هسکرب هلنبتصف 6 ثرلا) ملطا یا ثم و ثرم لاق و ماصانا ىلع روبصلایا ثرم و

 E تا بیس رس یا تا :رم شرا لقب روا قالا

 ماذا ل والا بابلانه اشفمرقلا تفملاقب رد هنسانع«قموق ه وص نوجما كفل هزات ییهنسنرب هکر دهنسانعم
 هنانعم كل كته بویلاید ینس ومان و ضرع كن هسکو و افیفخ هبرمض اذا هثفم لاقب رد هنسانعم قمروا

 و مش یا تفع مهنیب لاقت ردهتسانعم لاتق و مش ثغمو هفضم و هضرع كتهاذا انالف ثغملاقب رونل وا
 سان :هم تبع و هق غاذا ءاملا یف هثغم لا رد هنسانعم كلا قرغ ه وص ثغمو هل رسک كيم رولک ثاغم یعج

 ر نده هک نال وا نا وام هدقتوط شروک هدن زو فتک (ثغلا) هطاخ یاهثبعاذا هثغم لاق یدنل وا رک ذ
 ااصا رومن ولتدش و موم یا ثوفم وه لاق روند هب هسک موم ( ثوفملا ) دیدش عراصمیا ثفم نالف

 تاج" (ثیغل) رول وا هنسانعم قمالصب هرب یغلت وا رومغب ولتدش و قت وط اج ثفم سپ روند هغلت وا شعب هرب
 ثان ۱) ردنبقل كن هسک مان ثرالا نب ةبيتع هدنن ز و ثرا و (ثغام) ردفدارم هدربخا یانعم هللا ثوغ# هلبصف

 اح اذا ائافمو ةثخام هثغام لاقت رد هنسانع» كما هلداحتو هصاخم هدنز و هلعاف- ( هثخاملال و هلیرمسک كيم

 ۲ * ضعبلا دنع ردلبسم و یقم یطاربف یکیا ندنکو ک هکردبدآ رصثرب هدننزو باغ ( ثاغم ) هعصاخ و
 ۳ هد و یصیصخ ( یتیکلا ) و هلبعف كفاکو  هلبوکس كفاکو الث تاکرح كيم «ثکلا إل ردیکو ك یران

 لاعب ردهنسانعم قمروط بونلکا هد رب رب هلیعض كراو ( ناثكملا) و ( ثوکلا ) و هدم كهلا (ءاشیکلا ) و |
 ۱ نورم »را هوک ها هد اب تام تبلذا سالن و لو لا بالا نم ثکمو لجرا تکا

 ا هدایز ینظفل ثکم هلنیتعض هدرهنعو رول وا ردصم زکس هرزوا د ورسم هچوو ردعضوم هنسانعم مارآ و |

 ثب ودر کول رد نام قمرول بونک خدو هدنازو عفت ( شکم رولوا ردصمزوقن



3 

e ۳۷۵ = 

 بوتاقو هبابضطلاذا نیطلاب هی ثول لاقب رد هنسانعم قلق هدولآ و قمردشالوب و هسبح اذا اذکنع هن ول لاق |
 قعالصا هوص نوجا كفلت وارط ی هنسنرب و ه هطلخ اذا تقلاب نبتلا ثول لا ر د هن انعم قم رد دش راق |

 ندنسانعم ءاصلا روند هنس هد رکر س و دیس كموقرب لح كيم (ثاللا) هس ماذا "یا ثّول لا ردهنسانعم |

 ثي والمو هلاه رولکه والمو رواکثوالم یعج نوچ دل وا ذالمو عجرم هد هماع خاصعو روما رد لعفم

 وه لاقب رد هنسانعم ثالم هدننزو ریتم ( ثوللا  ردبلاغ قلوا هرسک عابشا ربخا نزو هکر د حراش » رولک ۱

 قماعشپاب ه هتخنربجخ و روند ه یناسنا تعاج هلبعص كمال € ةثاوللا إل رومالا هب ثالب فی رش یا ثولم و ثالم

 ریبعت قاشالوب هکرونید هب هنسفنالوا روشالوب هثیشرهو رونلواریبعت هوروا هکروند هنوا یراکدک | هنتلا نوجا

 روند هسان كلولب رب دوب هلیحتف كمال ( ةش والا ) سان "لک عملتو ثولت یا ةئاول نالف لاقت هنمو روثل وا گ

 رونده وا نالیحاص هنللارج دو هدنن زو باغ ( ثاوللا )ل یک هثیبل روند هتعاجب عقم ندهفلتحم لئابقو

 تئولا لاقب رد هنسانعم كمروتب تاسبن هزات هرجا تابت شع زوق رب هلنرسسک تكنءزمه ( تا ولالا ) یک هاو [
 د هنک نالوا قلاضو لویلسو تسس هلیعف كنم ( ثولالا ) بالا فتش زا تشتنا ادا نازل ش الا ۴

 یا ثولا لحر لاق رولوا دض هلکغد ههسک دنمروز ولتوق ولجوک و خرتسم یا ثولا لجر لاقب رود

 نوغتوط نوفتوط یمالک هکروند ه هسک نالوا شآ هدملکت یناسلو روند 4 هسک نالوا هکرطا یطبو یوق |
 عیطبلا فطام الب هد هه ضعب ناسا لیقثلا ىا ثولا لجر لاسقب و یطبلا یا ثولا لجر لاقن ردنا م راکت

 رددآ تابار هلی رسک كمال( ثیللا إ) ردال وا لوا ةن نکل رولوا ان یک شوا زا و ناسا لا
 امم طاتخا دق تناك اذا ةثبل تی لاعب رود هل لغرف ةن زو هيك( دنا زر

 شع“ راص هنر یرب هدننزو دیس < ثیللا إل و قرهلوا بول ( اللا ) و هدننزو سبال ( تاللا )امضای
 6 ةتالالا روند هن الس را ثئال وضع هصعد "فتا دق ناکاذا ثل و تالش تاب لاق روند ةغلتوا ۱

 مظعم (ثیللا ) هالا هتعدوتسا یا یلام هب تثلا لوقت ردهنسانعم قعوق تناما رب هنا كنهسک رب هدننزو هماقا
 هلیصف كمال (ءانوللا ) هنعس طب یا ثیلم وه لاق روند ه هسک نالوا هکر طا طب ندقلناغشش هدشزو
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 تناک اذا ءاثول ةمد لاق لوا رردشمراص بورتای هنیرزوا كنبرب یرب یراناب هکر ونل واقالطا هروخت ادل وش

 ( ناثهللا ) ردکعد زسوص هکر دیفدا رعو هدننز و ناشطع ( ناثهللا ) ضعب ىلع هضعب فلت یا تاشلا ثولت
 اثهل و اناثهل لج را ثهل لاق ردهنسانعم قمهصوص هدننزو عام ( تاب ) و هلنیتعف ( تهللا ) و هلناصق
 رونید هلترارح قلزسوص هدننز و بارغ ( ثابسلا  ناشطع یا ناثهل وهفشطع اذا عبا رلا بابلا نم اتا ملو
 یزمرف ینمرق نالوا هدنجما كنغارب امرخ و رد هنسانعم توم تدش و شطعلا رح یا ثاپللا نقرحآ لوقت

 هلب رسک كمال نالوا سابق نکل ردل وقنم ندءارف ماما و و رول وا هدننتیه زفعتروق هدرخ هکر وشید هراهطقن

 ( ثهللا ) رک ذیس اک هدشزو هطقن ردیعج كن هثهل جدو ردن راعج كن هم رب و هطقن هک کم ارب و طاقت ردقل وا ۱

 هرمشط ید ندقلنغ رو دوخاب ندننحم و بعت دوخاب ندقلزس وص كب هلبعص كمال ( تابپسلا لو هدش ز و ت

 اثهل بلکلا وا لجرلا ثهل لاقب ردعوقولا رشک هدنمعق بالک هکر د هنسانعم قعولوص لک لک توراقح |

 ثهل یخدوب هدننزو لاعتفا ( ثاسبتلالا ) ءایعاوا ابعت وا اشطع هناسل جرخا اذا تلاثلا بابلا س اا ملو |
 شطع یا ةثهل هب لاق روند هغل رسوص و ردعما هنسانعم تنح و بعت هدننزو هعرج ( ةثهللا ) رد هنسانعم |

 یمرق قوج هدنزو هدنز و "یبارغ ( اپا ) یدنل وا رکذ هکهتن روند هب هطقن لزف نالوا هدنغاری امرخ و

 هب یصبس ناب یتبس هرصوق ندنغارب امرخ هدننز و لاع هلباه ددشت ( ثاهللا روند ه هک نالوا یرالاخ

 كنيسبوارڪص رول واهدرخ هکرون د هک روا عونر و روندهالس را هلی وکسكناي و ىح كمال (ثیللا روند

 دل وا اتمه یهد هلداحمو هر وات تولوا ثالام 4نامس )!ترمط هکرونلوا قالطا همدآ خیلب و لکتسو خیصف ةتیاقب و ردادیص ۱

 ءار فرح ن رفع ثیل و ردقج هل وا ةانعدبع نم ر کب نبا هکر دیم كن رپ هلی رب ثیلو غیلب نسل یا تی وه لاقت

 هدنام هکع هبا رس نیک كمال او روید هنالسوا یجدو هدننز و سبال ( ثیاللا و ردروک ذم هدناب

 ۵ رداموریلدهدنز و ضي اثیلا ورول وا عج ندنس هلک ثیلا ثیل وردف ورعمثیللا مو هلغل وا هعق ورب هدنآ ردعض ومر

 یعیهدنسا وه نالسررا هسکرب هدننز و لعفت (ثیلتلا ردع وص وم دنسانعم توقو روز یسهدام ثسل لصا روند 3

 راصاذا لحرا ثیلتلاش رول وا ربعتقا وا وللک وک نالسرا هکر دهنسانعمقل وا ولتسصع و ولتماپش یکنالسرا 1

 (ثیللا) ثیلت عع لوعفل انب ىلع تو ke ردهتسانعف ثنلت bE (ثییلتلا )یوهلا ییل
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 اضت اذا مو تلبالت لاش رد هنمانهم اروا رب یر هر نانو مالتاذا جوملا ثطالت لاق

 ؟ نالوا لیقثو جک یس رپد هلی كنیعو كن ءزمه ( ثعلالا ) ردیدآ لجر رب هدننزوربنم (ثطلم ل
 | لج رلا ثعل لاقب رد هنسانعم قملوا ثعلا هسکرب هلنيت# ( ثعللا ) يطب لیقث ىا ثعلا لجر لاقب روند |

 | ا هاف (ثفل الا ) ردفدا رم ید هدنسانعم یکیا و هدننزو ثیلغ (ثیغللا) ثعلا راص اذا عبارلا بابلا نم
 | كما حیا رضتسا ی هنسن روتسم و موتکمرب (ثافلتسالا) روند همی قسم عشاق دینزو ۳

 | ا ربنا ثفلتسا لاق .ردهنسسانعم قهردشا را بوروص یک یکرک ییهنسن رب و طبتتسا اذا هدنعام ثفلتسا

 | تفلت ا د هتسانعم كمروت نشپاو هغک افاربلتا ثفلتسا لاقب رد دتسانعم كالا مثک یبهنسنرپ و هاصقتسا
 دب اذا یعرلا ثفلتا لاقب ردهنسانعم قعوف یلاخ بورات وا هلمب اب یتیرارباج كغ الت وا و اهاضق اذا هتجاح 2

 اذا لوالا بالا نم اثقل ؛یثلا ثقل لاقت رد هنسانعم قم ردش راف هدنززو سکم هلفاق (ثقللاال اثیش هنم

 | راجت اذا عبارلا بابلا نم اثقل ء مثلا تقل لاقب رد هنسانعم كلتا ذخا نعوم كن هنسنرب تم زنش

PET قمردش راق ی دوب هدنن زو لیعفت ( ثیقلنلا و باعیتسا و | 

 هادرب دوشاب ههننکر و ه رض اذآ لوالا بابلا نم اثکل هثکل لاق ردهنسانعم قمروا هدننزوا ۸
 راکت ا تاج و هنانهج یا هتشکل لوقت رد هنسانعن ك عا راثفرک هتجنز هلکم رب و هقباضم هدایز ندننقاط و

 ؟ثاکل و رول وا ادیب راهرایو رانابچ یک هجویس هدنزغآ هکر د دا ضرعر صوصخ هنعسف هود هدننز و باغ
 یسیرب و یزمرق یر و قار ریغو ضا یرب زولوا مق جوا اربز روند هشاط قارب نالوا یس هدام ۱

 هنض م ثاکل هود هلنیتضف (تکلا) ردفعهل وا وب ثاکل راردنا ریبعت نیصاصا جادیفسا هکرول وا تاق تاقو

 | واب كرچ ورک هثیشرب و ثاکللا هباصا اذا عبارلا بابلا نم اشکلریعبلا ثکل لاقب رد هنسانعم قماغوا
 | تاكل روند هثیش نالوا قآ ثیاغب هلبع كمال( کلا ) هب قصل اذا حولا هب تکل لاش رد هنسانعم .

 | تشکا) دلی نما ماش روند ه هک ناک دنزو انار ( تاکها ) ردنوش ( ۶ ۱۳
 | ردهنسانعم توقف و روز هدننزو تور ( توللا  ةنعمیا ةثكل هان لاق روند ه هقان یلواط و زوم

 نم دیاصلا ال لاقل هتسنات قن زانم قاض هشاب زولوا ردصم ثول و وف یا ثول تاذ ۳
 [ تال لاقب ردهنسانعم ذول یقفغصو مشلا یا ثوللا عقو لاقت ی ار وش و بش تولو ایف

 | روید هتابلاطم نالوا هلا هنیکو دقح و لاه ردهثول یدرفم هنسانعم تاحارج روند هراهرای و ذال
 | ده دح هد هناهن که ردهلماکربغ ٌهفیعض هند دا رم هکرد هنسانعم هلالدلا هبش و داملا تابلاطمیا تول

 لبق لوتقم الثم ردحومشم هرزوا قل وا هماتریغ ةفیعض نیب دارم ندنول هدنسهرابع ثول كانه ن کا | ۱
e e دوخاب رس ید 7 a ود یدلیاح رج و برمط ناف ۱ 
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 و ۳6۲ روی

 روند ه یثکر ودو هماشلاریصق هدنزو دلم( تفانکلا )و هدننزو دشت ها( تفنکلا) روند هدف

 هدنزو لنت( تب وکتا) رییس شام هنسانمم شفق ر ولیکه غایا هکر وند هش وباپهدننزو ثول (ثوکلا))
 تجاحیاضق وسجوا تاقرو عبرا هلراص اذا عرزلا ٹوک لاق ردهنسانعقفلقارپب هنادشب ترد دصکی نکا |
 هج رخ ا اذا هطئاغب لج را ث وک لا رد هنسانعم قم رامي قاب وط قاب و یس رد یراشاب ناش وان یتا واک نو

 جارخا ید ینشاب یتح هکر دقو ناشوط هدهدام ارز یدل وا مولعم یذغخأام تبسانم كنانعموب سی

 ترضحدلومو بول وا هدنساضق لباب هرزواینایب كحراش × ردیدآ هبرف رب هدقا رع هدننز و وط (یڅ وک )ل هیلپ

 (نث وکلا )ر دص وصخ هرادلادبع ون هکر د هلګ رب کو دور را یار ىق ۳
 هدنننهدام "ثک ردهددشم هکردهنسانعم تاک هلا فیفح (ثاکلا) هنسانعم تضخ روند هغلز وج وا هدنز و 4 ور 1"

 باتک تابلو هلنتصف ( بلا و هینوکس كناب و یم و یصق كمال (تبلا) ت ماللا لس ]= یدنل وان
 لاقب ردهنسانعم قهروط بونلک ا هدرب رب هلیصف كمال (تشبللا) و هلع كرامال (ةثابالا) و(ثابل) و هدننزو

 | یردصم كمبار باب ار زردفلاخم هسایق كلک لینوکس كناب یردصم كنوب و تکم اذا عبارلا بابلا نم لج را بل
 ثک ام ردلعاف مسا هدننزو فتک (ثبللا لو (ثباللا) یک ب عت ردسایق كلک هلبا هکرح هدنروص یغیدلوآ مزال

 هلبرمنک كنهزمه (ثابلالا) ر وئید هب یفک نالوا ردا فق وت یژک | هد رال یریغاب هدل وب تبل هکر د ح راش هنسانس
 هدننزو هعرج (تشبللا) هثکما اذا هثبلو هثبلا لاقب رد هنسانعم كه ردت ا ثکم ی هسکرب هدنن زو لیعفت 6 ثییلتلا و

 رد هنسانعم قهر وط بوناک | ی د وب هدننز و لعفن (ثبلتلا) هفقوت یا هتلبل لاط لا رون د هنتلاح قمر وط بونلک اردا
 هلدبتسا یا هثبلتسا لا رونلواریبعت ف سکصک هکرد هنسانعم لا دع جک( تابلتسالا) فق وت اذا ناکنلاب ثبلت لاق |

 بور وقهدننز و باح (ثابالا ) ثیبن ٹیبل ثیبخ لجر لاق رولوا عاب هنظفل ثیبخ یک تین هدنز وریما (تیبالا ل
 یدنل وا رکد هکهتن رد ردصم هلبصف كمال (ةثيبالا ) ةَسطب یا ثابل سوق لا روند هان نالوا مک و شضآی سم

 نمةعاج یا سانلا نم ةثيبل تئاح لاش هلوا عقب ندهقرفتم لئابق هکرونل وا قالطا هتعاج لوشرول وا تفص و
 اذا لوألا بابلانم ال هیلع ثل لاش ردهنسانعمكلناماربا و حالا هلد دشت كناث و یف كمال ( تلا ) یتش لئابق

 املا ماداذا رطلا ثل لاق رد هنسانعم قاي رومي لصتمو ماقا اذا ناكل اب ثللاق رد هنسانعم قلوا مقم هدربرب و ا ]

 یدنلا هاصا ادا رضا ثل لاق هنسانعم كش ود هچ هنابن رول وا ردصمو روند هت وطر نانل واریبعت نبش و هچ تلو

 ردهنسانعم كلا تماقا هد رب رب و حلا اذا هیلع لا لاقب رد هنسانعمكلنا حالا یخ دو هل رسک كنءزمش (ثاثلالا) |
 قغقای رومی لصتم تدعرب ثاثلاو بسکلاو قزرلا ابف کز یر ادیاویت الیا وچ ةزحهرادب اوئلتال  ثیدغ اهو |
 ردهنسانعم قل وا نو زو غ عض و ردهن رلانعم ثاثلاهدننزو هلزاز (ةثلثالا) امایا ماداذا رطلا ثلا لا رد هنسانعم :

 ددرت هدص وصخ ر و هسبح اذا انالف ثاثل لاق رد هنسانمم كلا فیقوت و سبح و فعض اذا لجرلا ثلثل لاقب ۱

 كلیوس ^t ر هبنیح ییلد تو راهظا و هن ابا یمالکو هیف ددرت اذا معالاف ثلثل لاق رد هشت لا

 ی قعهلو هغاربط و هنس مل اذا همالک ثلثل لاش رونل وارببعت كل طوس ساب رعبا هدیکرت ماوع هکر دهنسانس

 هتددل ح راش × هتقس ینعب هتدرک ی اریعبلا تلل لوقت دنا كمروس راوطو خم آبان ق هلا لع

 ةغيص ىلع انب اوثلثل لوقت ردهنسانعم كمر و تحارو مارآ ب وردنلکید هجرادقمرب و ردشطا هئطضت یی راض
 ددرتاذا رعالا یف ثلثلت لاق رد هنسانعم كملاددرت هدص وصخ ر هدننز و لزز (تلثلتلا) البلف اوح ور ىامالا ۱

 لوش هلق كرمال (دئالثلاژ و (ثالثلا ) غرمت اذا بارلا یف ثلثلتلاش رد هنسانعم قم هنغآ بوت هغاریطو

 تباحا تروص كره د مدراو و مدقلاق هتشيا هدک دليا فیلکت شیارب رونو هب هسک لبنت عبطلا طب ب نکن وا

 لاقب رونلواریبعت یل وکیا كشا ویموی رود ناجاک | هدزج الطصا هلواردیارخأت بونا وریکهلتلاهک هت بوس وک

 ییع هلبضعكلا هدننز و ثکم (ثطالا ) سعاقن كتجاح یلاكاحا هنا تننظ اک *یطبیا ةئالثل و ثالثل لحر |

 > وب وا کلا شعبه ضادا لول بالا نم اطل هثطللاه ردهنسانعم قمر وا هج اغا یصی رد وخان هلیسد روق رآ

 هب هسکرب و هعجاذا "یشلا ثطل لاق رد هنسانعم كم ردکرب و هکصاذآهثلمل لاق ردهنسانعمقمر وا هلسهزو وضل رع

 مالا ثطل لا رد هنسانعم كلجوک بونلپرص همدآرب شیار و 4 هامر اذا رج هثطل لا رد هنسانعمقآشاط
 هدنن ز و دجاسم ( ثطالما ال دسف اذا *یشلا ثطل لاقت ردهنسانعم قمل وا ءابتو دساف هنسن رب و هیلع بعص ادا انالف

 | اعاد هليعط كيم (ثط الل ا )ردد رفم ثطلم مرا هل وا ردیا برضو هلج ه رب یرب سان هد ران آ هکر وند هغضا وم لوش

 رد هنسانعم قعثراچاب رد جوم هردیفدا سو هدننژ و مطالت (ثلع ال هسانس ماچ زون دهب یشک یجب ردکر هنس

 چچا ماللا لصف ]ا



 ی ۳۹۲

 ایمن كفاک( تكلا ردشیشنالواهدنانز جرف کر دیفدارم و هدننزوةاثعبق (نتکا)یرخا ایفا
 ردهنیمانعم ثکهدننزز و ریما (ثیثکلا ) فشک ی ا ٹک یش لا رون د هثیش نال وانیلاق و روکو قیص

 وذثک ةبخ لاقب ور ونلوا قالطا هیحملا ثیثک و هبحملا "ثکرونل وا ریبعتلافص هتخن که هسکو للاقص قیص وروک
 زوج ر ریز 6 تکشکلا) و هلی رلفاک (تکتکلا) دما تک وق لا ر ردیمج هلرعض كف اک(ثکل ) ةفیشکی ا

 مصق كفلا و یعف و یعضلرافاک ( ییکتکلا )ل رونل وا رببعت سول وم هکر وند هغا ربط قیشراق هلباراشاط هدرخ
 د راهناد هلبنس نالوا داصح هلباث د دشت( ثاکلا ) راران وا ها ربط هکر دی دآ بعلرب صوصخ ه ع نابیص

 نک(تکنارر رون ده رب قوجیغاربط هلی دما كفل ا وی كفاک (مانانکلا ورود هنیک | نال وا تبا ندنرابتنا رهص
 دا ل والا بابلانم اکرم نسب لچ را | کلان هنسانعمكلئدح بوطرد ندرب رول وا ردصم هایددشن كنا و یف
 1 ۲ ؟ یرسد تالاقص هلرصف كفاك تشکل ) و هلي كفاك وکلا )و هدننزو هفاثک « ةئ هاثکلا ال هبیمر

 هابلا نم اثنک و ةثوثكو ةئاثک دیحملا تشک لاقبردهنسانع قلوا قجرویف و هصیتیرالبققرهلوا قیص و
 اک رواکٹ اثکی عجب رکذ اک ةيحلا ثکلجر لاق و تدعجو ترصقو تفثکو اهلوصا ترثک اذا
 ۰ ا زرار وک نیمه وکر زر از 9و هک زمه(ثاثک الا)

 »بو ردلوط یل هب یکیا یب هنسنرب هدنن ز و ثحم (ثحا کلا او لا تکراصاذا ثکنکو لجراا تک الا
 ۱ زو نامر (ثارکلا) هنمهبدیب هل فغاذ|ثلاثل بابلانم اثک لاما نم هل ثکلاقب رد هنسانعم كمر و

 لج و هدام وهده وسیع ناسکردحراش روند اندنکەديسرافرون دهرس نال واریت هصارهدننزو
 دوهشم هدنلابج فئاط ردیعما جاغاول وا عونرب هدننزو باصم (ثارکلا )ی دنا قو هصارب نکل بونلوب رله زپس

 ینیدوسردریثکهدزاج راقآ یدوسهسلربق رول وا یربلادقشمو و نوزوا رد راکد د یاغا رای ر حاغاوب ردشل وا
 قعصاب هصغو می هسکرب هدننزو رح( ث رکلا ) رددآ كغاطرب ثا نکس و نقاب اما اب رتدسایا هفاض ا هماعط

 انعم ثرکه لینک ك نزم ( ثا رک الا لهیلعدتشا اذا یناثلاو ل والا بابلا نم ترک هثرک لاتی رد هتسانعم
 ۱ هو مزع هلبا هشیدنا و رذح ندهدامرب هکردهسکلوشهدنن ز و ریما 6( ثیرکلا ) هل رکی یعع ملا رک لقب

 بت رطضم هکردهنسانعم ثراک ثیرکو صکن و مكا ذا مالا ثیرکل هنا لاقب هل وا شما تعجر بوډلنچ

 واش ۳ او کا بولو ادا د بارد ندنداموپ ارهاظ ثراکیا ثیرک ما لاق ردکع ددیدش

 ے۵ وتم هب هلوقحو اضعب و ردیموزا رأت ید هدام یاضتقم و ردیضتقم یعبارباب ردتفص هکثیرکا رز |
 .عطقنااذا لبا ثرکنا لاقب ردهنسانعم تلسک هدننز و لاعفنا ( ثارکنالا ) رردیاانب ندنآبودیا
 ابو كلا تالاب ندعظح مارب هلتیسانمو ردهنسانعم قل وا نیک ردلاعتفا ندنظفل ثرک نانل وا رکذ
 ءدسانلخ ۸9 سف ثیدحیفو ةياهنل | یفلاق هب یلاباامیا هل ثرنک | ام لوقت ردشغل وا لامعتسا هنسانعم كمکچ
 رکلا )داش وه و تابثالا یفانهههاح دق و ین |یف الا لمعتسیال و یاب ام یا هل ترک | ام لا ٹرک و یسیع
 ره كفاك( شوشكلا) و هلی ویصق كفاک (ثوشکلا) ردیعما یغیروق امرخالعاو بیطا عور هلی

 ردهطقاسو هد رییعی فلخ هريخا تغل وبشا و هلیع كنهزمه (ث وشک الا و رد رتاج هلندم و هل رصق ۱
 زا وا یکن وک و ىش یارو وک درب روشم راتص دن رللادكخ اغا هکر ونیدهنابن نانل واریبعت

 ۱) + رغالو لظالو مسفالو» قروالولصاالف ثوشکلاوه+» هنموح راشلا لاقراردا هینشناک | ین هسک

 زن اشیا هدطانضم و روماهدننزو ربنم6 ثاکملا) ملقناذا لج را ثلکن |لاق رد هنسانعمكمک ورلباهدننز و لاعفنا

 ذفن ۶ (تباکلا )و هدننز ورفهج هلا هدح ومیاب(ثبلکل ارومالایف ضامیاثلکم لج رلاش روند همدآ ر اذکر اکو
 شن ک0ا )رونی هصض# ضبقنمو كسم و لیخ تیاغب دنن زو طب الع (ثب الکل ا ) و هدنن زو طبلع (ثبلکل ا)لوهدننزو
 وخ ه :رزوا هکروند هب هنسذ شل وا ر اد ندن راقوبچ هزات كن راج افا دوکسو نیسرم عب هج درون لوشهلیعض كفاک

 e بودا شيا رآ هنوک لوا هدنم ی راهم ريق هزات رار دیا دن زرط سفق بورود یکر اموط ءرکصندکد زبد راکچچ
 ۳ هجوم طیب روده هنسن شل ون و شا رود ردل وعفم مماناننظفلندیدرون کویر طب نیر" هدرون یسهلک هجدرون و |

 _ ] دزو ذفنف (ثبنکلا) یدنل وا قالطا هب هنسنلوا برم ندهفوکش عاونا هدنزرط تپسو سفق هرزوا روکذم ۱
 . | کاو لیخم هلیسهدایز ورونید هتبشیناف وكب یک شاطهدننز وروبنز (ثوسنکلاوهدننزو طبالع(تبانکلا)و |
 | ثبنک لاقب ردهنسانعم قلوا سک ان و لیخح تیاغبهدننز وجرحدت (تبنکتلا) وهدنز و هجرحد(ةشبنکل روند |

 دیدشو بلص هدننزو طبالع ( ثدانکلا )ومدن ز و ذفنق(ثدنكلا اضبقنمالیتیاا وبنکر اصاذاٹبنکتولجراا |

 ۰ سا



 رونید هود كاکرا نالوا یریا یر هنقب و یرنابط كاذکر وند همدآ نالو[ لوي و یربا یاب هدننز و 0 |

 رول وا قلخ ردشیش یرمو نالوا هدنجرف كنوتاخ ضعب هکر د هنسانعم لفع ةاثغبق و هلا روند ةاثعبق هدننن وم ۱

 ( ثقلا ) رونل واریبعت قلصا هنوناخ لوا هدیکرت راربد نرف اک | هکرول وا كبک هدنضعب و ردعنام هیذوفن لرکد |
 | كمروسراوط و هرجاذا لوالا بابلا نماثق"یشلا ثق لایق رد هنسانعم كمر وتک وکچ ھل د دشت كنا و یصف كفاق |

 | دعلق اذا رها ثق لاق ردهنسانعم قمر وق ندنند بوکج ی هنسن رب و اهقاس اذا لبالا ثق لاق ردهنسسانعم |

 | هملنقایا هتقا لاق رد هنسانعم قهر وف بوکچ یبهنسنرب دوب هد زو لاعتفا 6 ثانتالا )ری دا ,
 | نایبص هکر د هت AK هدم و ردتغل هد هثفم هلا رد هنسانعم ت تژكى لقوچ هلة كفاق و كي( ةثعملا ژ

 ا د ز و بارخ ( تاقا روج ومت یغایچ ه هدنسیکرت هرشط راران وا نوب وا رب فراعتم هدنرنب هلکتآ لا

 | مامن یا ثاثق لجر لاق ردبا مالک لقن و رج هکرونل وا قالطا هب یحوق هدننز و ناتک < تاثقلا ) رد هنسانعم عات | 4

 ۱( ینییقلا )رار دنا رببعت ها یعف كفاق نوئدحم ردیعما یدج كندا مان مضرف نب نیهذ هدننزو باتک ( ۵ ثاثق ) 1 ۱

 (دئاثتلال و ( ةئيثقلا ) هعمج یا یئیثق لاملا ثقب وه لاقب رد هنسانعم كلی لام عج ردردصم هدننز و یصیصخ |

 هدننزو هلزاز ( ةثقلقلا) مهتعامگ یا مهتناثق و مهتتيئقب موقلا لقتنا لاقب رد هنسسانعم تعاج وه ورک هلیصف كرافاق

 | قمراقیج یغنیزاق ندرب و هاف واذا لایکملا ثقثق لاقب رد هنسانعم كمچل وا هرز وا قح یلیکم باونال وق مات کچل وآ
 | ماقلاب ییهنسنرپ هدننزو ثحم ( تم ) هع ریل هک رح اذا دتولا ثقثق لا رد هنن سانعم قمل اغ را نوجا

 | هدننزو ثرح (ثرقلا ) هرخآ نع هتذخا.یا,ثلاثلابابلا نماثق*یشلا تشق لوقت ردهدسان قلا 6

 رونل وا ریبعت زالاق هدنسیکرت هرشط ردیباق وص ییکهرهطم یراقدباب ندنابتعس و ندنوک هکر وند هبهوکر كچوک
 اذا لوالا بابلا نم ائرق مالا هثرق لاش هنسانعم كما لان هصغو نیک كب ییهسکرب رول وا ردصم ثرق و
 دك اذا عبارلا بابلا نم ارق لجرلا ثرق لاقب ردهنسانعم كما راكو بسك هلیکما لا هلنیتعف ( ثرقلا ) هترك

 ا رفلا ) یدنل وا ر کس د هک دن ردقلاب عون رب هکر دیفدا معو هدننز و ثیرج هل رسک كفاق ( تیر بسک و 2

 | نکیا قوروق هزات یمامرخ هکر ديما كنجاغا امرخ عونرب ه هدننز و اه ( اش رقلا إل و هلبرمصق كفلا و ىحت# كفاق
 عم كکر , هکر د ذوخأم ندنسهدام ثعرقتلصالاف ردیدآ لجرر هدننز و رفعج (ثعرف رول وا بیطا تباغب

 لاقب ردهنسانعم كلنا لام فارسا هد وېب هل مسکن هزم (ثاعق الا | وعم اذاموملا ثع رقت لا رد هنسانعم

 | یصف كفاق ( دل اهلزجا اذا ةيطعلا هل ثعفا لاس رد هنسانعم كمرب و شش ق وجو فرسا اذا هلام ف ثعقا
 هاطعا اذا لوالابابلانم ةثعق هلثعق لاق رول وا نددادضا هلغمل وا هنسانعم كمر و وکر وز آ هلینوکس كنيع و

 لاصیتسا هما یب هنسنربهدننزو لیعفت (ثیقعتلا)ل ردد نمی ربو یالثیر اریز ردلکد حا و یتیدض نکلالبلق
 ثعقن اف هثعق لا ردع واطم ندنآ هدننزو لاعفنا ( ثاعقنالا إل هلصأتسا اذا اثیعقت هثعق لاق ردهنسسانعم كا
 ربسب نیهیا ثیعق یش لاش ردذوخأم ندروب نمیانعمرون د هثیشنال وا هحالوق ودجزآ هدننز و رها 6 تو

 قمراقیچ قا ربط قوچ ندی وق نالپزاقهدنن ز و لاعتفا ( ثاعتق الا 2 روند رومن ق وچ كو هن وص لیس ق وچ كو
 کونو ا هدنن زو باغ ( ثاعقلا )ل بلا نم اریثک ا بارت جرضتسا اذا رفا | ثعتقا لاق ردهنسانعم

 كعرو هدنزرظرراب وق بوکج یتغای ندقچلاب هج ول وصهدننز و جرح دت (ثعلعتلا رد | ث دهن ران ور ك ۱

 (ةطنقل اروند هنابتلق و ث و د هدنز و روبنز (ثوعملا )لحو نم علقت هن ماذا هیشمیف ثعلقت لاق رد هتسانعم
 راطنق ( ثاعنقلا ) عزفب ادعاذا لجر لا ثطنق لاقب ردهنسانعم كمك ب ودرکس هلا عرف و فوخ هدننز و هچرچد

 ههج و یفرعشلاربثکن اکاذا ثاعتق لجر لاق روند ه هسک نالوا قوج یلبف هدنساضعا راسو هدنزوهدنزو]

 هدنن ز و باع (ثابکلا )چچ فاکلا لصف زس رد هنب رانعم كلا عنمو كمع عج هدننزز ولعفت (ثیقتلا لهدسج و
 لاقب رد هنسانعم قوق بولیزوب تا هلنیتحم ( تبکلا ) روند هنشل وا كنشع ردیجاغا لاوسم هکكنجاغا كارا |

 یقفقوق هاکمت روا بووابق ینیرز وا كنا هدننز و ثکم ( ثبکلا) ح ورا و ریغت اذا عبا را بابلا نم اثیکم طلا ثیک
 شقوق (ثوبکلا )و هدننز و ريما (ثیبکلا ) نتنا و ربغتف هتمیا لو الا بابل ان هکر للا تیک وقت رد هنسانعم
 لیګ تیاغب ور وند هثیشنال واددش و بلص هدنن زو نفق( ثینکلا) نم یفتم یا تویکم و یکم لات روندهنا

 هص دش یرج و لیخم هلیسهدایز هدرانوب هدننز و طب الع (ثبانکلا و وهدننز وروبنز (ثوبنکلا )ل روند هسک ان وآ
 نالوا هدنجما بوک اهرب ی یک دنن ز و لیعفت (ثیبکتل ) لی ضبقنمیا ثبانکو ث وبنکو تبنکل جر لاق روید
 ۱ لول ضرالا لا هصنج اذا ةنيفسلا ثبک لاقبرول واهدرایک كچ وکو و رد هنسنمم كل لقن بیک هقشب ییابشا |

(1) 

 ب فاکلا لصف ]ا



 ب ءانلا لصف زا

 چ[ فافلا لصف اس

 قو ترغب ) ردبتا هسردمربهددادغبهلتبسن یاب (ةيليل) ردیعما عضوم یکی هدننزو هلی

 وند هرو غب لوش لوف یلع روند هرومغب هلبن وکس كناب و یخ تانیغ (ثیفل ال ردیعما منص رص وصخ هنس هلببق
 اک نوکی یذلا وا رطلا یا ثیغلا عز لاق هلوا لماش هب هفاسم ليم یکیا نوا نعي دب رب رب یطرع حاسم |

 فا ىلع ةيشالا تعق و لاقب هلیسهقالع تّیببس رونل وا قالطا هنچو هرباچ نالوا تبانهلبارومغب ثیغ و ادیرب
 لا یا اثیغ ثیغب دالبلا هللا ثاغ لا هنسانعم قمردغای رومغب رول وا ردصم ثیغ و ءاعسلا ءاع تبن الکلاوه و
 ۱ ۱۳ ضرالا تیغ لاقنو ام لون و ابیاصا اقا شرالا ثیغ اف لاقت ردهنسانعم قلوا لزانر هل هرب و رطلا ام
 | [E لا رونل وا لامعتسا هنسانعم قلاب هفجنآ یراکچچ كجافا ةثویغمو ةثيغم ضرالایا یهف لوعفلا ءان ىلع |
 ِ كم( لیلا ردنن هی مت مام نبی و سبع یب هیچم نب ت یخ رانندلامر اجا تیغ و ءاضا اقا رزننا

 قمبهدنا ربا وردي دآ یب وق رب هد هيس داق هل ړم وی كو هدیفم ور ون دهر شهاب ر وم هرز وا یلص ا( ةئ ةثويغمل ال وهل

 ثرغ وذ سرف راب ص ور ون د هربثکر طم ناغاب هلتدش رد هغلابم هغیص هدننز و بیص (ثیغلاال ردیدآ هه رق رب هدنس هیحنان

 دعب ایرج دادز ناک اذا ٹیغوذ سرف لاقب ردکعد تآ رکو یلقول وص نالوا رروترآ یتسمترکس هکدتکراربد
 دم هڭ دلا بويل و ناصةنالصا هلغل وا یمارح دوخاب یعبنم هکه نسانعم هدام تاذ رار د ثیغ تاذرب و یرج

 یوق ر هقشب هلرعص كيم « نا وامثیغم) ردندنسهلدبق *یط هکردثوغل ان ورع ن اثيغو ردکع دین وقنال وا

 ا كىز وعمهدن :زولعفت (ثیغتلا )ردن دباصصا هکر دیعما یس وز كنهرب رب نالوا یس هقتعم هشاع ترضح ثیغمو

 قو قلتبق هکر دیدآ تابنرب هد دشت كناثو صف ك ناف ( ثلا ) مچ[ ءافلا لصف ول نعاذاریعبلا تیغت لاقت
 لظنح رجش ردینا نالوا هد نجا كن زوب راق لهج وا هکر دیعما لظنح حش ثف و راراپ كما ندنرا هناد كنا

 یتعب اهژن اذا لوالا بابلا نم اثف ةلحا ثف لاش هنسانعم قععاط رولوا ردصم "ثفو ردطلغ یر هیس

 | لاق ردهنسانعم قلربق هدننز و لاعفنا ( ثاثفنالا ) قرفتم یا "ثفرع لاق روند هب هنسف قنغاط ثف و رقلانم

 روت آلات نان کر وانو رد هنسانعم ترثکیلق وچ هلیحتف کناف و كيم ( ةثغم ا ) سكتا اذا دوملا تفن
 1 ردهنسانعم قلا روهقمهدنز ز و لاعتفا 6 ثاثتف الا رد هلنیتف لزا و لزت ربثک ا ةثفمربثک ماعط لا

 2 لاش ردهنسانعم كلا شیتفت یکی کر کی هنسنرب هدننزو ثحم ( ثحفلا ) اورهقام یا لوعفلا ءانب ىلع
 ا ا ا بوروص ییهنسن رب هکردیفدارصو هدنزو صاصتفا (تاهقالا) صغ اذا ثلافلا بابلا نم اثق
 ۱۶۰۵ رزوا هبنکشآ هکردهنسانعم ثفح هدننزو فتک ( ثصفلا ) شفا یا هدنعام ثحتفا لاقب ردهنسانعم
 ۱ یعجج روند هنسوترا وط نالوا هرجا هنکشا زونه هدنژو ثرح < ثرفلا ) رد هنسا یراکدید نادریشو راب

 ۱ , شآ نوتاخ هبکر ول وار دصمث رف ورد ه رشم نال وا ندنابتط" و ندن وکه کر وند هه وکر كچ و ترف ور وک ت ورف

 1 ردهنسانعم قجاص و ققعاط و تثغ ادا ل والا بابلا نماثرف یلبط ا تئرف لاقت هنسانعم قمن ال وب یلکو که دنتلاح كمرب
 : ییرغب بوروا هن رغب كنا ويح وناسا یربد ورقلا نم اهنفام ژن اذایناثلا و لوالا بابلا نم اثرف ةلحا ترف لاقت
 |[ یدو هد زولاعفنا ( ثارفنالا ) ی وه و ارض اذا یناثلا بابلا نما رف هدبک ثرف لاش ردهنشانعم قَععاط

 هنس هک ترفو اب ثرفنل اهنا لاقب و اهسفن تثغ اذا یلبطا تئرفنا لاقت ردهنسانعم قمن الوب یلکوک كنوتاخ هبک
 ( ثرفتلا ) تثرفناف هدبکت رف لاق هنسانعم قلعاط بول وا هراب هراب یرفب هلغلروا هنب رغب هکرول وا ع واطم

 |€ ثیرفتلا ) اهسفن تثغ اذا یلبطا تثرفت لا ردهنسانعم قعالو یلکوک كنوتاخ هبک دوب هدننزو لعفت
 هدبک ترف لاقب ردهنسانعم ققغاط بودیا هراب هراب یني رغب هلفمروا هن رغب كح ور یذ یخدوب هدننزو لیعفت
 رکج هلب مک كنهزمه ( ثارفالا ) روند هن را زبر رکج ننلهراب هلی كناف ( ةثارفلا ل اهترف ینعم اش رفت
 شركلا ثرفا هدحاصص ةئارفلا قلاو اهقش اذا دبكلا ثرفا لا رد هنسانعم كما اقلا هرشط یتیراهزب ر بویلهراب
 یمان اعاد یب هسکر ثارفا و رول وا هنسانعم كک و د یتالضف یهدنجنا بوراب یی هبنکشا هکردموس رم هل رابع

 رولاا یل مین ره ثرف هکر ونلوا لامتشا هنتسانعم كليا تمالم 2 ًدضع هصاخما نالوا یتداع كلا عینشن و

 ترف لجرلا ثرف لا ردهنسانعم قع وط هلنیتصف ( سرفلا إل سانلا مالل مهضص اذا هباعصا نالف ثرفا لاقب
 هکرونید هرب لوش هدننزو فتک ترم او رفناذاموقلاثرف لاقب رد هنسانعم قلغاط و عبش اذا عیار ببلانم

 | ییشرهدنز و ثکم (ثبثلا) هه[ فاقلا لصف ]ول لهسال و لبجال یا ثرف ناکم لاقب هل واز ود هد هلو غاط هن |

 نی زرناهدننز و باه (ثابقل ضبقاذا یناثلا بابل مابقی لاب ثبف لاق ردهنسانعم قلآ هلبا هه و قلج وآ
 ۱ یار ردشلیا ربخأت ییهاصص هرزوا هخو قر هفلوم» ردندب اضعا مشا نب ثابقو ردن دنندحت هکردیمخلل |

 )شفردی( 



 | لازم لکا ث ادحا یحارج یرلکدید دز ندنعون هی ریش هد یک و رم هاشم یر تا

 هيلع ها ىلص ملام رف ءدعاقرلا تاذ ءوزغ هکر دوب یصضلم كنهزوب نم فو ردشل وا نوکن رسم هنیمز بولوآ

 | ثروغ رویم نکیا نیزکتحار هجابنت بودیا قیلعت هرجش خاش یتفیسو لوزن هنس هاس رجشرب یراترضح اسو |
 ترضح هدکد لیا هلا وحود ینم كعنم نمو ذخا یب" ندجاغا نامش بول وا بایهر هنرلیلاع تق ورس هلبرقترپ |
 | یزو و ثودح هی ریش هلکللا برض هننیب یتیفتک كروب نم نیما لیربج لالا یف كد هللا ید هلا لوسر |

 | ەدقدزوي هلاوح وید ینم كعنع نمو بولا یهاکر کج غی لوا هانپتلاسر ترضح یدل وا شورفم هنیمز هرزوا

 .هرزوا قملوا ثروغ یبقلو روثعد یعما هدربتعمریس نالوا نمهجرت رایدرویب لیبس دلت هلکطا ماحزتسا و طق ل
 | هکر دفدا رم هدنرلانعمو هدننزو ثلع ( ثلغلا إل ردم وق رم ینیدل وا مالسا بایفرش نامز دعب بول وا موس"

 | لاقت ردهنسانعم كلنا لاستقو برح یداق هرزوا تدش یکث لع خدو هلنیتع ( لغلا ) یدنلوا رک د

 | لاقب رد هنسانعم قلوا زسرفو روک بویمتیچ شتآ ندقامتچ و ثلع نعم عبارلا بابلا نم اثلغ موقلا تاع

 ردکلهم یعابس یر ر دیم ا جاغا یا رب ندنراجشا هبداب هدننزو یرکس ( قلغلا )ل رو مل اذا دنزلا لغ
 راردا دیص باقع ورن هلکت او راردبا همګط بوردشراق هللا رهز هکر وند هثیش لوا هدننز و ثیبخ (ثبلغلا) ق

 هب را دوب ( ثولغملا ) روند هادغب قشراق هلبا هب رآ ثلغو یکیرلکدتا دیص شوق راس هلبا نکوب هغرق [

 ثیلع هلا 448 هکدتن روند هدهنکما یادغب قشراق هل وا هب رآ هروک هننای كحراش + روند هادغب قشراق هلا |

 رقلاب غ ودم یا ثولغم ءاقس لاق روند ه یرد شفلتغابد هلیفیروق امرخ دوخاب هلبا امرخو ردهانعمو ید ا
 یلوتسو هلاوح هنرزوا بول وا ربکش كرهدا مشو برض ه هسک رب هدننزو ءادن ضا ۶ ءاتتلغالا ) سسبلا وا

 هردام نالوا لاتقلا ددش هدننز و فتک (ثلغلا ) ےتشلا و برضلاب م ھالعاذا مییلع یتنلغا لاقن رد هنستقب وق 4

 ءاج لا روند ه هسک شم لوا دنم هئشن بونافیک ی ER ندنارش اب ندماعط راد هئشنو روند هنونحم و روند

 | لیامت هفرط یکیا قرهیلق و وا هلفعصاب و وا رود ه یثک لوا و بارشلا و ماعطلانع ةوشن هب یا ثلغوه و
  هثلتعا یتعع ادنز ثلتغا لاق یدنل وا رکد هکر دیفدا مو هدنزو ثالتعا ( ثالتغالا ) هلوا هرزوا ر

 هلیس هيب لعاف مسا ( ثلاغلا ) رو مل اذا دنزلا ثلتغا لاقب رد هنسانعم تل وا زسرف بویمتبچ شتا ندقاهتچ و ۱
 هکر د هنسانعم قلآ قولوص بوجما یی وص هلنیتتف (ثنغلا) روند هروالد براح نالوا لاتقلا دیدش ید و ]

 برش اذا عبارلا بابلا نم اثنغ لجرلا ثنغ لاق ردیلباقم بع هکردفج هل وا كما قر هنلق ول وص ییوص ارهاق ۱
 6( ثنغتلا إل تسقل و تابخا ذا هسفن تانغ لا زدهنسانعم قغالوب هدعم بو ود لکوک هلسس هنس رپ و سفت م

 | رد هنسانعم كمرب و تلقث و همزل اذا هيلا ثنغت لاق تست تا تمام تاب

Eبوخ یراوطاو بادآ هدنص وصخ همدانمو ترشع هدننزو نامر (ثانغلا ز هيلع لقث ادا ؛یشلا هثنفت  

 ةمدانلا ف بادالا اونسا یا ثانغلا مه لاق رد ثناغ یدرفم ارهاظ e ا

 دی (ثیوغتلا ) ردندنس هلببق كلام ینب هکر د محلا نناسیقا نبا هلیلوکس كنون و یصف كنيغ (ثنغ
 وغت لج لا ثّوغ لاق رد عا ندهئاغتسا هک ردهنسانعم قمل وا هاوځ ددم كرهدا داب رف ود هات وغاو هدننزو

 Hoe ىح و هليعط كنيغ (ثاوغلا) و هل وكس كواوو ىح كنغ (ثوغلا)) هاثوغاو لاقاذا
 حشا و ضلاب هثاوغو هلوغ اوباجا لاش رونلوا قالطا ځد هترصنو ددمو روند هکقسبا ددم كر هديا دایرف

 Re ثعاب هنذوذش كصقف هکر د حراش × ثاوغو ثوغ دنع له لاق و

 | كس ترصن و ددم ندهسکرب (ةثاغتسالا) یک ءادنو خارصو محابنو ءاکب رول وا هللا مسکو هل یوم

 | لوقت ردهنسانعم كلیا ددم بوش هدایرف هدننزو هن وعم < هثوغملا ) و هل رسک كن هزم ۱ ٩

 ردردصم مسا یکه ن وعم نکل یدلیا ےسر هدنتر وص یناردص» ی طفل هل وغم فا وم × ةد وغم و ةثاغا هتشغاف یفافتس

 تثغاام لاقب و ردا هدعت هلیسهطسا و ءابو لعفلاب هئاغتسا هکر د ح راش + رایدلپا لامعتسا س

 | هنسانعم هایم روئل وا قالطا هراوص هلیغف كيم ( ثوافلا ) ردشل وا بلقتم هاب وا و ییبم هنس زك كنلبقام ۱ ا

 روند هک و :ol ES سو کدو ریو رر 11



 بچ أا نیغلا لصف و

 با ری تیسا)روم ورم رم روت هی رک

 :ردشا را هنسرب هلیمادروب لا ند هل روکدوخاب هدتل وک ارق و قفطیا اذکل عفن نالف ثیع لا رد هنسانعم كلا

 OY هبتشم و طاتح هنر و هرصب ناریغنم دیلاب ائیش تلطاذا نالف ثبع لاق ردا

 3 913 لاقب رد هنمانعم كمحمیغاشا ندنس هترکق ماق یوه دن زو لعفت ( تیم هیلع تطلتخا اا هربط تذيع
 ملا دم بم هکر د هنسانعم اب هلرمصق كفلا و ىح كنیع ( یئیع إل "یرلا نود تبرشاذا لبالا

 بغ لاق ردهنسانعم قغالصا هلغاب یکشک هدننزو ثکم ( ثبفلا ) چ ةملا نیفلا لصف س هل ابحم یا
 ثب وزود تك هلغای دعا ندب ةلبخق كنيغ (ةيبغلا)ل دنلاذا لوالا بابلا نم اب ناب طقالا
 ۱ )ید رک ذ هکر دیفدا ره و هدننز و ثغبا (ثبغالا) یدنل وا رک د هکر دفدا رم هدیناعم "هلج هلا هثیبع

 تیغ ( ثغلا) ثبغا ناک ادا ائاثبغا ؛یثلا ثبغا لا رد هنسانعم قلوا ولکنر زو یک زوت هدننزو رارجا

 ۱۳:۵۱ ات لاقب ردربافتم نیععو "ثخ ردهنمانع لوزهمو ضالقیرآ ردتفص هل دیدشت كن و یصت
 تغب ةاشلا تثغ ۱2 هسب یاوآ نونز e (Ai هواهاو
 لس الا ادحا عدیام رد دحا هيلع تفیام نالف ربپرعو تلزهاذا عبارلاوىناثلا بابلانم ةثوثغو ةئاثغ تفیو

 ردراسیو تور یتعب لام لا لوزهم هدندافتعا هکابوکر دل وب هکلنا لاوس و رج ندمدآ یکیدروکر ه نعپ هنسانعم

 1 ابد "ی هيلع ت ثغبال نالف ثاذکر دانغیذ و توق یذ یکن یم ناویحسان عوج ردق وب هنسک اون یب وریقف یراع

 ن ین وزنک الصا * یشرب نده" وید ءاشا هدندنع كنه سک نالف ییعی دنسانعت هکژنیف "یدر هلا یش یف لوقنال

 اسمشردو ذخا هلب رقترب بویطنا كرت ینآ نوسلوا هسرولوا هلره هلغلوا رخافو سیفن یسهلج ردلکد
 رونلوآ دارا هدنراقح رادسک یکنلت یوخ هلفسو لزنتمو بکترم تیاغب راروب نم لثم رلبا یعس هكا
 ا فاذا ثیدحا ثغ لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم قلوا شوخ ان و دساف مالک هثوثغو هلاشغو

 هم و قیرآ یخدوبهدننز و ریما ( ثیثغلا ) هثیثغ لاساذاحرطا "ثغ لاق ردهنسانعم ققآ یکرچ كنءرایو
 ےس رچ یسهلوقم تا لوروجو ن راو وص یراص نالوا هدهراب ثیثغ و یک ثغ ردو تاش |
 5 حرجا ثخاو ثیدطا ةثغاو محلا ةثغا لاش رد هن راانعم هناثخ هلی رسک كن هزم ( ثاثغالا )ا
 م قلا جرخا اذا حرجا ثفئسا لاق ردهنسانعم قمراقیح یکرج نالوا هدنجما كن هراب (تنتسال»

 ل لوقت ردذوخأم ندحرج ثیثغ روند هللخو داف نالوا هدروعش و لقع هدننزو هثیبخ ( فثیثغلا

 نکل بولوا زاد هونم هکرونل وا قالطا هللاا امرخ لوش EEE اب نشو هيا لص

 نادان و قجاا نالوا تعفنموریخ یو اهل ةوالحالو بط رت تناک اذا ةثيثغ ةلت لاقب هيل وا یتوالحو تذل
 ا رونید هکلرد كج هیلبا تیافک هدشنزو دصخ ( ةئلا ) هیمارب دیبا ناسا هکر وند هدسک
 ردقج هل وا یشوکو د لا دفیض هکردهنصانم كلثا كنج زسملسا و تالآ هدننزو هلراز (ةففلا)هنانس

 :تاثتخ الا هيف ماقااذا ناكملاب تفتخ لاق رددنسانعم قوا میم درب ربو حالسالب اولتاقتاذا موقلا ثغثغ هذ لاقب
 تلات یا عیب رلا نم تباصا اذا لیلا تثتغا لاق ردهنسانعم قلآ یار اچ هجرادقهر راوط هدننزو لاستفا

 دنوچا هلازا یاب كنو رد هنسانعم قلاب دل واط هلګ ردت هود هدننز و لیعفت (ثیثغلا) البلق اثیش هنم

 تثغلا) نعسلا ضعب هتئانغ لا زا ینعیالیلق البلق نم“ یا ثثغ م یربعب تغ لوقت بک دیلمنوریشقن
 ] هدندرو یس هلق یغ هدننز و درص ( ثثغوذا) روند هنالسرا هدننزو طبالع (ثغاثغلا ) و هدننزو فتک |

 لج را ثرغ لاقب ردهنسانعم یقمفجا هلنپتحتف (ثرفلا ال ردیدآ كغاطرب هدنس وروق هبرق مان هبرض دوخاب وصر
 دنن زو یشطع رولکیغ یعجب روند هب یشک نالوا جآ هدننز و ناشطع (ناثرغلاال عاجاذا عبارلا بابلا نم ارغ

 رثاطع روند ثارغ هدنعج روند یر هدنش ؤو هدننزو شاطع رواکثٹ ارغو هدننز و یراصص رولک ی ئارغو
 راربد دما شر ةأرما راب عو ردب واسم ثنوم عجج هلبا رکذم عج و ثنوم درفم هلبا رکذم عجب سپ هدننزو
 ردهدالق نیزم هدنزرط لئاج صوصخ هرانوتاخ حاشوو هیمردل وط یتحاش و هلغلوا هجا یلب هکنوتاخ لوا

 لاقب رد هنسانعم قموق جآ و قمردقجآ هدننز و لیعفت (ثیرغنلا ل مصلنا ةقيقد یا تابش ونا یارک ی ا |
 ةولصلا هیلع فیسلاب ین هدهو غرب هکردثراسا نبا هدننزو رهوج (ثروغ)) هعوجاذا اش رفت هثرغ

 هدنآ ۱5 ویو دق یو فر ناو درج ناری نب راق هژقلا لع نیل وينتج ااو



 یناثلا بابلا نم اثلع* یاب *یشلا ثلع لاقب رد هنسانعمقهردشراف بوق هلن وکس كمالو نصف كع ت

 چ ت ن ی و ف تو تنم سم جا ه

E ت 

 قاشاوب هکردهنسانعم قلوا عالم و لهس ییوخ كنه سکر ب هدننزو ثکم (ثدعلا) ردفراعتم هلک د رجا نصح |
 (ترعلا)لرددآ لجررب هدننزو ناغع (ناثدعآ) قلفنا ةلوهس یا ثدع هب لاق رونل وا ریبعت قل ولی وخ لزوکو

 | قوا هلبا لاو هغ نا اذا لوالابابلا نم انرع*یشلا ثرع لاقم ردهنسانعم كمکچ ندنرب یبهنسف ر هدنزو ثرح
 ! زوکط هدیکرت هکروند هنکو ک كنئان م ص روڪ هدننزو اسب درد (اثینطرعلا) هکلد اذا هع لاق ردهنسانعم

 فکس قوچ یربتروع هدقلاق بوروت وا یتعب نالیچآ قوچ هدننز و تفعا («ثفع لا رونل واریبعت یعشرغا |
 تابنرپ هلی كفاکو كنيع (ثكنعلا) فشکتلا ربثک یا ثفعا لجر لا روند هیثک سکر وش ود نالوا
 د ص ا یان لصا نکل ردهنسانعم مابتلا و عاقحا لصالاق هدنزو ثکم (ثکعلا) ردب راما لجرر وا

0 

 رد هنسانعم كکرب بولکن دف رط ره هدننز و جرحدن (ثکنعتلا لر دلم عتسم قر هل وا د نم نیمه هلغفل وا هناما و كرت
 هنسانعم لیملا لوب روند هنکیدسكناویح یریکدید ليف هدننز و ثیبخ (ثیکعلا) اوعقجا اذا مولا ثکنعت لاق

 كلا تغاید یرد هلیجاغا هشيم یراکدید یطرا و هعج اذا "یملا ثلع لاقت رد هنسانعم كمردک رب و هب هطلخاذ|

 ثلع لاق رد هنسانعم قل وا زسرف و روک بویمتنچ شتآ ندقامتچ و یط رالاب هغبداذا ءاقسلا ثلع لاق رد هنسانعم
 یدامت و تدش هلنیتعف (ثلعلا) رد هف وق وم هن و ولع هکر ددا هبرقرب هدنسیق رش كن هلجد ثلع و روب ملاذا دنزلا
 هدننزو ريما (ثیلعل ا) موزللا و ةدشلاب اولتاقت اذا عبارلا بابلا نماثلعموقلا ثلع لا ردهنسانعم كلا كنج هرزوا

 هلبعص كنيع (ةثالعلا]) ةطنحو ريعش نم ا رخ ىا اثيلع انلک |لوقت روند هکمتا شلپاب ندنن وا یادغب و هب زا قیشراق
 شعشراق هن ر یرب هکهنسفیکیاره اقلطم و روند هماعط نانلوا ببترت هلکللا طلخ هنر یر یتا یفاص هلا تشک

 هده هسک نال وا ردبا عج هنسن ندا روب نداروش وردد لجررب ندنتعاج صوحالا یب هنالع و روند هنالع هل وا ]
 روند هثیش نالوا یشاعم تیافک كناسنا هدنن زو هعرج ( ةثلعل ا ) انهه و انههنم عم. یا ةثالع وه لاق رار د هثالع

 ةقلعیا ةثلع هل لاق رولکهدهنسانعم قلعت ثلعت ار ز ردنکع قمل وا هد هنسانعم كشلبا هقلع هداروب هنسانعم هقلع

 هن راکبلط كن هنسن رب وهل واق اقش راق هدنبسذ عيل وا بستم هب یریغكنب رد هکر د هسک ل وش هدننز و فتک (تلعلا )ل
 هدناهما عیجج هکر د ح راش هلکلیا سر هلت رابع بلاطینل مز الم او فلؤم × رون د هب هسک نایل ربآ ندنناب بول وامزالم

 | بسقنم هنسبربغ كن ردپ یخدوب هلیس هینب لعاف سا (ثلتعلا) ردموس رم هدناونع هربغ و لانقیف بلاطم مال
 | لاعتف(ثالتعالا) هیاربغ یلا تونم یا ثلتعم و ثلعوه لاق روند هب یک نال وا یلتشر اف هد

 ندجاغا یغعامتچ راب عارب ز رد هنسانعم كمن دنا قامچ هدخجاغا نالوا مولعمان ینیدمتیج بوقج یفتآ هدنز و
 یتسولریخ هدنصوصخ هحوکنموالما یروبا یرد ال رصشنمهذخا اذا ادنز ثلتعا لاق یکر افعو خ ممر اردا ذات

 لاق رول وا لامعتسا هنسانعم كلغا ج وزتهنايلاباال ن وسل وا هسیارول وا هن وک هن دوخاب یوفکب ویلا باتت او یر
 لعفت (ثللعتلا) کنم ارت ناک اذا دان زا تلتعمریغ نالف لاقب ساسالا یف لاق هسکن بت ادا لج را ثلتعا
 اهل اذا بونذلا نالفل نالف ثلعت لاس ردهنسانعم كلا لیمحم و وزع هصنجرب هلبا رکمو دیک ه هسکرب هدننزو
 هم واص ندشاب بویلق کو نیتم یهنسر و قلعتاذا هب ثلعت لا رد هنسانعم كم عا قلعت بوشیلیا هب هنسر و

 كنيع ردعج ندنظفل ثلع هلي كنءزمه (ثالعالا) هتعنص مکح ماذا مهسلا ثلعت لاق رد هنسانعم قعای

  ثالعاو هل وا بت رم ند هفلتح ءایشا بویغل وا بیرت و رامتخا ندص وصح یشهکر وند ه هشوت و داز لوا هریک

 | (ةوثنعلا)) هلوا قیشراق یسیروف یم هزات رار رافیچ شتآ بون دا قامتج هلا ران آ هکر وند هنیرهراب جاغا لوش رشا
 :هنسیروقشع روچ ةصاخ ردب رلکدید یت وا قحیادغب هکك نابن یرلکدید یلح هلین وکس كنون و یعطو یف كنیع |
 رد هنسانعم هوثنع هلئالث تاکرح كنیع ( ةثنعلا ]) هدننز و یقارت رولک ی ئانع یعج زل وا یتیحالص هیعر هکر وشد

 ندشیارب یهدآرهدننز ولیعفت(ثیوعتلا )رد دآ برق رب هدنساضق دا دغب هل رصق كفلا هد رخآو هدحوم یاب(ینانیعاب )
 | هلکلتا لیوحت و فرص ندهدام یکج هیلیا ع ورشو هنع هطباذا اشوعت رعالانع هثّوع لاقب رذننانعم قوت آ
 هدننز و ثوغ (ثوعلا )رب تح هفرصاذا مالا نع هت وع لاقت رد هنسانعم كلا رب هدنکج هیلیا تکرح هن وک هن
 رد هنسانعم ثالسم و بهذم هلیصف كيم (ثاعلا) هن ّوع ىنعع ا وع ها لاقی ردفدارم هدریخا یانعم هلبا ثیومت

 یا ائاعل یمالا اذه نع یل نا لوقت ردهنسانعم هحاسم و تعس وو اهعنسم اکلسمو ابهذم یا ایعتسم اناعم ذخا لاق |

 هدننزو ثبل (ثبعلا ريح اذا لجرلا ثّوعت لاق ردهنسانعم قا واريح هدنز و لعفت (ث ّوعتلا ) هحودنم |

 | یعاربط هله كع (Cl هدسفااذا اتع ثیعت ثلا ثان لاق ردنا كليا برو ییهنسنرپ



 | لج رلاثبع لاقب ردنرابع ندلمتهدنافیب هکردهنسانعم كلا وهلو بم هلنیتصف (ثبعلا) نما لصف زاس یک" نیعلالصف چی

 | هب هفلام ءاه یهدنرخآ و ردل وأم هلبا هیض رم نوچکنآ ردکعد اضر تاذ هکر دندلببقوب ید چ ةیضار ةشيع

 ۱ ثماط و ضباحو قلاط و یبم هنس هتکن هغلابم رد اج هدقل والو هزاحم هدنوب و یک هب وار وهمالع رول وا لوم
 | ضرع هن راض ورع و ثودح هدنامز رب رالءفوب هکر دهن را نعم ثمط و ضبح و قالط تاذ ردندلسف وب ید
 . [ دغقلاط هلناپنا ءات هسرونلوا هدارا ارجا هرزوا هروکذم لاعفا رکا و ردک«د ردتاثو لصاح هرانا نیزسکغعا |

 . ] ناسنا دوخاب یش رلهلوقمو هکیدید هبوبیس و* نسرید نا الا ضبحن و ادغ قلطت هکابوکن سربد ن الا ةضیاح و
 ۲۱ 71هدنسهوق قلاط ناسنا وا * مش وف قلاط اما هلغل وا ترابع ندناسفادوخ اب *یشهآرعا ارنز رد وتفص كف

 هکر دینبم هنفیدل وا "صتخم هثاوم یطوتسكنات ندهلوتموب هدندنع نویف وکو + ردهکولسم “هداج لج هرز وایناعمو
 ةا ماو قشام لج ریسکع و ةعض رمو ةلماحةأ ما ید رط كنب رامالکو ب كن ویفوکن کل ردنافص صوصخ هناوسن
 | ردندنلاجر یسن كنس هلبقدایا ناثمطلا نب ةللاو ردن داما هلتاصف (ناثمطلا) یهتنا ردشغ وا لاطبا هليل وق قشام
 هد هسا دنمون و مسج ردقن ره روند هب هسک نالوا فیعضو تسس یلقع هدنزو هعرج ( ةثهطلا إل

 | قهردشراقوهل و بعل هلاعا ور وماهدعب ردع وضوم هنسانعمطلخ ثبعلصا هکر دح راش + بعلاذا لوالا بابلا نم

 | نال وا هدباف یسهلوقم ررض عفدد وخاب عفن بلج هدننعض هکرونل وا لامتسا قر هل وا مسا و یدنل وا لامعتسا هدنسانعم

 بابلانم اثبع "یشلاب "یشلا ثبع لاق ردهنسانعم قمردشراق بوتاق هدننزو ثکم (ثبعلا) رونلوا قالطا هلع
 | هسیره (ةئیبعلا) ةئيبملا ذخنا اذا لجرلا ثبع لاق رکذیس اک ردهنسانعم كلما ذات هثيبعو هب هطلخ اذا یناثلا
 | «رآ لوقیلع رولوا ندیادغب و غاب هلسیروق تروغوب یراکد د شک هکروندهماعط نانل وا ریبعت هناخ رات هدننز و ۱

 | سانا ةثیبع و ردیعما ماعط عون رب یراکدلیا بیترت هلصط و عض و هکرکچ هنجما بوتاق هن ربی رب یشکو یادغبو ۱
 | يع وه لاق روند 4 هسکنال وا قلقشراق هدنبسن و رونل واقالطا هسان طالخا و شاب وا عح ند هفلتخم سانجا

 | لاغتشاهثبع هلفرص هوهل و بعل هد وېب ینتاق وا ثکآ رد هغلابهدننز ونیکس (ثیبعلا)) طلخ هبسن ف نعد بشت وم یا

 |[ ردد دن ردرپ هدهبداب هدننز وره وج (ثبوعلال ردم |ناګ ر عون ر هدننز وفیطل (ثیبعلا) رون ده هسک ندا
 |[ 1 دشن كنا وی كنیع (ةثعلا) رد دج كن هسک ما یعاعنیءادب هکر ددا مم نب رهازنا هلبصق كنع(ناش وع))

 هثعو رد ثع یسنج عج ردا دابر و هاب بوشوا هنسهلوقم لروکو كوب هکر وند هکجوب نان واریبعت هوک
 1 یس دست هن د ح راش + هنسانعهشیذب هام رونل وا قالطا هد هت روع نابزدرفز ید و رونل وا قالطا ه یراقهحوق

 | دقت كنالویصف ك نبع ( ثعلا )رونلو| قالطا هد هنروعءافجو نو و ةثیذ یا ةثع ةَأ ما لاق ردشمالنا ناسا
 ۱ تا ماربا و حااو هتسط اذا لوالا بابلا نم اثعفوصلا ةئعلا تشع لاق رد هنسانعم قعش وا هوکنسهلوقم هلو
 | لىك كنیع (ثاثعلا) هتضعادا ةيللا هتثع رد هن انعم قغوص نالبو هيلع حلا اذا هثعلاش رد هنسانعم

 | کر د هنسانع« كارت هدینفتو د ورس یم هل وقم لاوم و ق رش و هتسب ردب را ردصم هلعافم هکهدننز وهداضم (ئاعلا لو
 | قاروق هکر وند هنن رلنالب رکنا عونرب ثاثعو مرت اذا اناثع و ةئاعم هنانغیف "ثاع لاقب ردقج هلوا قمالربا دارم

 | یدوهدننز ولیعفت ( تیثعتلا) هل رسک كنیع رد ثعیدرفم هر وکه نایب كح راش * رار دا لکا نیر یر هد رل هنس
 | یهابو داسف هدننزو بغبغ (ثعنعلا ) مرت ادا اثیثعت هنانغ یف ثشع لاقب ردهنسانعم كلا مارت و هارت هدینغت

 ايت هجوا و جوو ردیعسا هدنناوخرب و رددآ كغاط رب هد هدم ثعثع و داسف یا ثعثع هیفام لاقب رد هنسانعم
 | هیلوا یرثا تابن هدنآ کروند هنترص كننیغی موقلوشو روندهرب قشموب و روند هن رب قشموب لوضع نانلوا
 ٠ | ثعثعلاش ردهنسانعم قل وا یقم و هکر حاذا ةثعثع *یشلا ثعثعلاش ردهنسانعقهالغ را هدنز و هلزا ز(ةثعثعلا)
 . ] دنادشو نح هلبصف كنبع (تعاثعلا) نكر اذا هبلا ثعثع لاق ردهنسانعم كلا نوكرو ليمو ماقا اذا ناكلاب
 ١ 03ا7 هسانعم هیح روند هلالي هدننزو ءاّخ (ماثعلا) هل ادشلا ىا ثعاثعلا نامز اذه لاقت ردهنتسانعم
 | لاعتفا (تاثتعالا) هتالاعت ىا ةنشااعت لوقت رد هنسانعم كلغا راهظا تلع ةعضاوم هكر ديفدارعو هدننزو للاعت
 ریا غلب نا هلقعت یا ءوس قرع هثتعا لاقب رد هنسانعم قعوقیلآ ندقلوا لئان هتعفنم وربخ یب هسکر هدننزو

 ا ردرفصم رونبد هکجوب یراکداریعت ءوک نانلوارکذ هکن دننس هلک تع هلیس هی رغصم (ةثیثملا)
 ] مامتهکرولیهدبا لکا هلباریسب لکا قحا یبیرد سلما ہوک ك چوکی نعپ ٭ اسلما ادلج مرفت ةثيثع +لثلاهنمو ردکعد
 | ندنسهدهع هلهج و رپ نکل بودیا ماقا لذب و مادقاو دهج دنچ ره هدناب كلشیا یشیارب لثموب ردکع د نم هدناربثأت
 | کر ددآ نصحر هدنلحاوس ماش هلبزببک كنب (ثیلثع)) رونل وا برمض هدنفح دسک نابل وا یرادتقا هکلک |

 حس 1۳۹ ت



 ییزو دو نامه ردعما یک نیت هدنن ز و لمعفت (تیفضتلاژ هبطحا اذا تغضلا لج را ثغطضا لات رده تو ۱

 تاشلاو ضرالا "لیاموه و رطل ا نم ثیغضت ضرالاباصا لاق روند هرومعب رادقم كج ديا كانم یراقلتواو |

 | ردوف روق ینایبص راک لسس یک شوحو بونرو ههنسنر هرز وا یتیاور یرهوج (ثغاضلا) رطلا نم |
 | رکذ هد شاب ءاب هکه تن ردشاض هلا هدحوم یاب نالوا باوص رد شللا طاغ هدنوب یرهوج روند همدآ نالوا

 نا ( تل ) هج ءاطلا لصف]طس ریدلا م هر هلا هثلثم یا سراف نیا و یرهزا هکر د جراش» یدنل وا |

 | او رپ دچا نکردن یخ یی هکردبعسابعلرب ص وص هناببص هیدندشن كناث و نا

 | یی هنر هدننزو ثح (ثعطلا) رد هل رسک كناط و یعض كيم هثطم و ردقج هل وا یراکدید قادلرف دارم

 یانو یصتق كناط («ثرومضط) دیلاب هعفد اذا ثلاثلا بابل |نم انسط هثحط لا ردهنسانعم قفاق هن وا هلا لا _
 | تنطلس یارآ ورس هنس زوییدب رددآ هاشداب رب ندسرف كولم یاظع هدفلس هلا :دحنوتفءانزو قوس

 | كنشوه نب ناهجوت ناو نایدادشدب نیطالس ثلاث و موس رص هدننا ونع ثرومهط هاه هد راوت بتک ردش1 وا

 رد شما فیصوت هلیفصو دنن ود هد همانهش یسودرف ردموقفم هرزوا قلوا ثرم ویک نن كمايس ن

 ینکین ناغلوف هدیکرت ردلوک ام هکر دیدآ تابنرب و هنسانعم هرک روند هنشاب رک ذ هدننز و روبنز (توثرطلا) ق

 كنوب رول وا ی. یضابب و لوک امو ذیذل یسیزمرف ردنابن یرلکدبد حایرلا "برو ضرالا بر ءاہطالا نیب و |
 كمروشوید ثوئرط هدننز و حرحدت «ثثئرطتلا رونل وا ریبعتیماوبا دنه و یدنهلب رد.دنه هکردرا و یعو رب
 رون دهنابن نالوا هزات ورت اقلطم هدننز و ثرح (ثرطلا) ثور طلا یتتحا اذا لجرلا ثثرطت لاقت رد هنسانعم

 هداروب هنسانعع رظبلا فرط روند هنج وا لا م نانل وا ریبعت قالید هدناوسن جرف هلبرسسک ك ناط (ثرطلا)

 هلا هتم یاخ (ةثخ طلا ردهب رقرب هدنساضق روب اس هلیسهبنن ریغصت (ثش رطا) ردطاغ یم ەەن نطبلا ]
 اە دنن و ىر( تزوم رطلا) یر هت یا څر هبلاقب زدهنسانعم قز او تفخ كلزسکد هدننزو هحرحد
 شاط نیغزق و یروف شنآ روند هب هجاغ و و هکما ش شب ہدلوک یتا و روند هن هسک ناوتان و فیعضو تس

 0 ول ءاملا ثلط لاق ردهنسانعم قفآ هدننز و دوعف (ثولطلا) ردندعونو یسهد لقح و كعا شعت هرز وا ح

 0 اتیلطت اذک ىلع ثلط لاق ردهنسانعم قلوا نوزفاو از هدننزو لیعفت «تیلطتلا) لاس ادا لوالا بابلانم ق
 یر E هنادان و لهاح نالوا فیعض یندبو لقع هدشزو هعرج (ةثلطلا) داز اذا ق

 ییهسکرب هدننزو هجرحد هلبا هلم یاح ( دل ندبلا و لقعلا فیعض لهاح یا ةثلط وه لاش رول وا
 لبه یاخ (ةئخطلا) ههرکی ماب هخطل اذا انالف ثحط لاق ردهنسانعم قم ردشالوب هپمرکعا یتیدغلش وخ |

 | هب هضطل یا هب هتخمط لاقب ردهنسانعم قمردشالوب هبهنسنرپ اقلطوب لوق ىلع ردیف دارمو هدنزو هتم
 هد ارت با م اثمط اهنمط لاقي رد هنسانعم كلعا هلازایتتر اکب كيف هدنز و ثکم تم ) ق

 | ناج الو مهلبق سنا نهم ل یلاعت هلوق هیلعو رایدلبا صیصخت هعاج نالوا هلبا هیمدن راضعب هکر بد حراش |
 ردهنسانعمكمروکصض يح نوتاخ ثمطو "ىج ةبنطا ال و یسنا ةيسنالا ثمطإ ل سابع نبا نع و عام لاب نهمد میا |

 اذه ثمطام لاق ردزاح هکرد هنسانعم ككدو تضاحاذا عبارلاو لوالا بابلا نم اثمع تشمط و ةأرملا تشم لاق

 نالفیام لاقب هنسانعم سند روند هریک ثمط و هب الا چ نیم: ۸9 یلاعت هل وقرښف هب و هسمام یادحا انلبق عترملا
 | نسزامن (ثماطلا  داسف یا ثمط هیفام لاش ردهنسانعم داسف قلوا هاب و دساف هنسن رب و اهسند یا ةب ر ثمط

 | سرش هیفاش ندسیافن كجهدیا دیق هریعض ٌةحول هکر ید جد » ضباح یا ثماط ةأرما لاق روند هنوتاخ |
 | شک ی م هسبالم دشیشررب هکر دنا وذ لوش یعقوب ردرا و عسا معسق یکیا ندنلببق بوسنم مسا هکر دموسم هدیدرپاچ

 هلنیع دیدشت رونلقان هرزوالاعف تاوذ هلوتمو هل وام وادماکا هلغل وا یشاعم و تعنص كن “یش لوا دوخا هلوا |
 روند لاج ه یهودو حا وع هنبحاص جاع و روند تات هت وت نار وام رد رنک دشت ارز ا

 رنو هکی کات الثم رونل وا غوص هرز وا لعاف هلوتمو زل وا هرز واریثکتتفص نکل رول وا سالم هثیشرب یمسقر و
 هرلن :و و ردکع د یبحاص هرز عب عرد وذ هک کعرادورونیدرامت هب جام رخ اربزردکع د یبحاصام رخ هکرد هنسانعم

 یراهفیص عردب عرد و رگ رم ردراینبم هنسانعم "یشلا وذ نامه ردرلاکد یراح هرز وا لعف را راربد یسن لعاف مسا

 هر طه روایسل ا کەن رار د لئاشةهفا و لئاش لج الثم رازل وا ٹن ؤم رالعاف ےس | ەلوقمو نوپکنآر دشمال وادزاوا

 هدنسم رک ضرافال ةرفب ۶ تاذک رد هتسانعم راظفنا تاذار زیدملوا درا و هدنناونع رطفنمیس هم رک |

 هکیدید لیلخ ماماو ریلی وب ید عاطو ساک لجرو یدل وا دراو هضر ا و ضورف تاذ | ۱

 ہا ءاطلا لصف ]3«-



 چک داصلا لصف زم

 بج دعا داضلا لصف عج

 REET E هر

 ۱1۱ GEES A ءاثعشلاوا )

 اها هکرح نالوا هدنتسپربغ كنلح ندندنو هکابوک هلوا طقاس یرب كننک رم یکیا كند و هکر ونل وا

 ازین ورع "تحم رحم هللا فیفخ رحم ثیعشت وبسشا ی دنل وا هیعسل هلا ثعشم نیغل وا ثعشتم و زج هلغفل وا
 3 اب نتالاف بول وا طقاس رذنیع الثم هک یک رڪ دحا ردالع هکی دن و كنب ؤزج نتالعاف الثم رول وا یراح

 ردندهیلهاج هکر دربهز نیا هدننزو هعرج ( هثعش )ل رونل وا لقن هل وزج نلوعف هلفلاق ناعاف بول وا طقاس مال

 ی وحلا ر رضلا رصن نب نیسح نیدلا قفوم رد هبرقرب هدقارع هدننز و یلاسبح هلبا هجم نیغ 6 یاغش ال
 هکرد راتف هدنظفل انوثک هلیدم و یرصق كفلا و ی كنيش ( ا" وکشلا  ردندا روا ردبحاص هب غ فیاصت

 ا (  ناثلشلا إل رده رة رپ هدنساضق هرصب هدننزو یلابح ( ائالش و روند هناب نانل وا ریما یعشمرمص غاب

 ۱ تباثشلا روند هل السرا هدننزو رفعج ( ثبنشلا ل ناطلس یا ناثلش وه لاق ردبفدا مو هدننز و

 ۱ كعدا هدننزو هجرحد ( ةثثلا ) روند هنالسزا و روند هثیش نالوا نوفو و اظیلغ هدنزو

 ۲و كبش « ثابکتشلا » ردندنسهدام ثبش هروک هتنایب كحراش + هب قلع اذا هبلق یوهلا ثبنش لا
 ۱ ننابکتشلا دمت نب لاو یتیم منا نیرو دج ندننندح ردیدآ عضومر دوخاب لحررب لف

 هوُشلآ ) رد ولقم هروکهننابب كحراش + ردهنسانعم نئش قمل وا ظیلغ و یربا هلنیتف (ثنشلا ) رد وسنم
 وک قثرب هدنزو تکم ( ثبصلا ) و داصلا لصف ]ا#- ردیدآ امرخ ع ون رب هللا مصق و یسهینب ریغصت

 و هعق راذآ لوالا بابلا نم اشبص صیمقلا ثبص لا رد هنسانعم كأ حالصا ب ونام ىئ هلوقم
ST۳ 0 هبا دهن دتر ی  - 

۱ ۱ RPO DEI E ONES 

 كن هضبق هکردهنسانعم تاضبق هلع كنهزمه ( تایضالا ) روند ه هود كکرا شغلاغم هلا اف نانل وا
 را مع غ( تابضلا ) تاضبقلا یا ثابض الاب ه وذخا لاق هدنز و 0 رد هثص یدرفم هنسانعم جب وآ
۱ ۳ 
 ار سا سو یو هز تایوان سلنا روید هر تل

 23 ۵ وزاب لو هلددشن كلامو یعض ءلداض ( ةيابضلا روید الترا ثابض و زدنددیلهاح ردیعا

 هم (ثبطصلا ) و هدننز وربنم ( ثبضلا لو هدننزو فتك ( ثبسلا  هلوا ددش و عسا و یحالوق و یربا
 انهم قعردش راقبوناق هنیرب یرب هلی وکس كن همجم نیغو یصق لداض ( تغضلا إل روند هنالسرا هدننزو
 یتکروا هلبا لا نوجما كليب یتکلزوعم نو هطلخ اذا ثلاشلا بابلا نم انغعض ثیدحا ثفض لا

 هچرک توص اذا كرولا ثغض لاق رد هنسانعم لفلسس روو هک اذا مانسلا ثغض لاق رد هنسانعم
 a 3 عالم ولردرپ یمغلسس كْآ روند هنکیک چوب هکردموس رم هلبا فاک هکرد هلیناونع كرولا هدر هس

 ا ړز ردرلشلنارییغتخاسن مالقا بول وا روناجیرلکذ ید هجم زب هیبش هروناجنانل وا ریبعت راکرد هلمال هکه لينا ونعلرولا
 تعض لاق رد هنسانعم قمقباب هجزنماقها یبهنسن یسهلوقم بولو رونلسس بوت وا ځد روناج لوا یکراک
 بش یا ٹی و قاب لاقب یدنل وا رکذ هکردیفدا مو هدننزو ثوبض ( ثوغضلا ) هلو هلسغ اذا بوثلا |

 ٹاغضا رواک تافضا یمجب هلوا قیسشرات یسیروق یثایهکرونید هغلت وا تمدرب هلک لدا ض( ثغصلا ) | ۱

 ندا ۇر نایلوا یتیحالص و تعص هل وات وربع ندنغیدلوا قیشر راق هکر دذوخأام ندن وب اور یرلکدید مالحا |

 نوش ید بوررد یانو مدت و مات وط مات وط ردیلعنم هباط ءا هی و لایت وا 6 ثافطضالا ) ردنرابع| ۱

  ( هنسانعم)



۳ 

 | كنبشرولک ناثیشیمج روند هکحوب قوچ یراقایا نانلوا ریبعت نابچ و قایا قرفو یک توبکنع روند هکر وا

 | روصنم نب ثبش ردندنسبات "یعبر نم ثبش و ردن دباعصا دعس نب ثبش ردنداعما فیرعت فرحالب ثبش و هلیرمسا

 | رددآ غاط كچ وکر هدننارت بلح هدننز وریبز ( ثیبش زل ردراثدح نجرلادبع نب دم نال وا بقلم هلا تبش

 نام 1یتعی رددرف ردود کنیم ن مکطانثیبش و ردیدآ وص رب ثیبش و ردندحم یییبشلا حاطب نب لاله نب رج |
 (ثوبشلا) ردیدآ عض وم رب صوصح هنتعاج طبضالاونب هدننز وریب ز (ثیبشة راد) ردق وب یعج با ثیبش یزیغ ۱

 | هجاصف و 4 هشامیرلقدنوطرومدنیغزق ك رایج رومد هکر د هنسانعم ب ولکه دنن زو نامر (ثابشل ال و هدننزو روت

 | مدخن ثابش ردنداعسا هدننزو باغ (ثابش)) ردیدآ ه رقرب هدننزو هنیهج ( هثیبش) رولکثیابش یعجروشد
 یرد هلکنا هکرددآتابرب وبشوخ هلدددشت كناثو ىح كنيش (ثشلا ) ردشلیا دل وت هدهبقع هل ردندیاصا |

 لابهرز وا روک ذمهج و هلکلتا مسر هلبناونع لاسعلالصلا و فل وم + روند هنسی را لاب ناب لاب تشو رونل وا تغب 3
 اهن تک و زا موم یبک و راپ لاب یمیک كنسبرآ لاب هرزوا یفیدنل وا رکذ هدناوبخا ةایح رول وا كبد یوآ ناب ۵

 رون د هنعسق ناس لاب ص وصخ تشهدنروص وب ررافیجلغ وا یک و رسان توب یک وردنا رمز والاببویشاط و

 4 روند هۍرویس نالق هدنلکش وراب هرکنکب ولی ربآ احماح هدنراهبن غاط و رونل وا قالطا هدهراسازاحم و
 | تاب ترور رول واهیبش هنقر و دوکس یقرووهصبق یرعت هکرونید هن زوج ناب تشو هاب رسک كنيش رولکت انش

 رب ولابق و رادیلکن سرنا هلکنآ رد هینایرمس هلک هدننزو اهعت هلنا هلم یاح (انیصم) رونل وا كایتسا هلینابضق و |
 ا نوا داوسرشکت ارهاظ ینو فاوم * رولیچآ هدقدلشپا لر هد اٹیعش هدیاکرب تعب رونلوا حق

 2 رشلا )رون د هراس مرم ذاځش و ردن دما وع ناخ ا نکل رار دا لامعتسا هنسانعمذاځش هج رکه دنن ز زودادش(ثاص) ق

 | شرت ریدر همش یکهرولف وێ وجوبا رون های ها (ةنرتلا)و نوک تا رو 59| ۱
 ا دفاخ اذا عبا رلابابلا نم ارش هدب تثرشلاش رد هنسانعم قمالتح بورابق یترص كالا لرثأت قوخوص هلت 1

 E ىلع مهسلا ثرش لا ردهنسانعم قلاق یرکو یرک | هلغمالث وب هجوا قوا و ققشتف درب نماهرهظ

 لاف ردهنسانعم قمالتچ بورابق یسهقرا كلا ندقوغوص یجدوب هدننزو لاعفنا ( تارشنالا ) وب مادا |
 eg یا و est هج وبا قوا دوب هدننز و لیعفت (ثیرشتلا) تثرش ینعع هد تثرقنآ

 یر لد "هزغ تونل یک کرک هدننزو فتک ( ثرشلا إل هب رب یوسی مل اذا لوھجلا هاب یلع مهسلا ترش لاق

 | یرللا هدننز و رفنضغ هلبا هدحوم یاب ( ثدنمشلا رب ددح یا ترش فیسلاق روند هحلق ولعاز شلوا رت

  ردنداعسا و روند هنالسرا و نیلجر او نیفکلا ظیلفلایا تدنرمش لج ر لاش روند هب هسک نالوا نا یرقایاوآ
 رد سا یداورپ هدنندب هرصب هلا هماع هدننز و رفصع (ثبرش) ردهنسانعم ثدن رش هدننز و طبالع (ثیارمشلا

 یر ی (تعغلا) رول وا یدوس هکر دنا رضش كجوکر هدننززو رفعج هلباف (تفرشلا ا |
 | عبا را بابلا نهاثعشهما ثعش لاق ردراشللا سر قر ەل وا ساو ردصم ینوب رد هنسانعم یا وا ماظنیب و هدنکارپ ح
 بونلغاپ هدیدم تدمجاص رول واردضم و ی هر ی عجیام کتعش ہللا مل لاق و رشا اذا ق

 ربغا اذا روب زملا بابلانم اثعش رعشلا ثعش لاقب هنسانعم كفل هک بول وا هدولآ هلقاربط و زوت هلیبیس قاتا رط |
 | هدیدم تدم یحاص هکروند هب هک لوس هو رجا ( ثعشالا ) داد الا و نهدلاب هدهعت ةللدبلت وريغتو |

 هیت تعشاو سرا َغلایا ثعشا لجر لاق هلوا شغل هک بول وا هدولآ هلقارپطو زوت هلغمامنارط بوئلعاب

 رووا قالطا هنسیروق كتاب یراکدد یتوا یدکو هلیبسح قلوا قنغاط یشاب هنسانعم دتو رونلوا قالطا|
 ثعاشا و هثعاشا یک تللادنخی تشاو فرد شدت نب سیق ن ثعشا ردندیماسا ثعشا و نوص*لدل وا قنغاط

 موقلا ثعشت لاقت ردهنسانعم قلوا هدنک ار هدنزو لعق ( تعشلال رد اب رتن شا تعاو 8
 یعاعطو هذخا اذا هلام ثعشت لا ءذخا اذا رهدلا هثعشت لاقب روتل وا لامعتسا هنسانعم كمما ذخاو اوق فتا ۱
 ]| ندنفیدف و دهعت هلیسهلوقم فیظن و نهد جاص و البلق هنملک | اذا ماعطلا نم ثعغت لاق ردهنسانعم كم هجزآ |

 ین دن ( ةثيعشلا ل رددآ عض ومر هلیعص كنيش ( ثعش) دبلت اذا هرعش ثعشت لاقب زد هتسانعن كن کت ب 1

 روند ه یشکن الوا هد مژپ وولزوتیشاب هکرد هنسانعم ثعشا هدننز و ناشطع «ناثعشلا) رددآو صر هلباریغصت

 ردهنسانع» كلغا یذوم *هلازا و رش عفد ندهسکرب هدننزو لیعفت ( ثیعشتلا ) هثعشا یا سرا ناتعش وه لاق ]
 نالف نم تثعش لوقت ردموسمم هرزوا قلوا زاحموب هدساسا بذو هنع حضن ادا اثیعشت هنم ثعش لا[ "

5 

۴ 
1 

  ثیعشو تدزلا ن هللادبع نن ثیعش وزرع ن ثیعش ردنداما هدننز و رب ز ( ثیعش و هنم تششن ادا اش |



 چ[ یازلالصف زو

 ي ةا نيشلا لصف ]هس

Tî 
2 
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 تیک or چیست 04

 1 تثمر لاقب رد هنمانعم قلا كلاندرد هللاهسا هلکلنا لکا تاب یراکدد ثمر نان وارکذ هود رول وا ۱

 9 يضف و روند هنس هی دوسنالقهدنسهم كنا ويح ثمر و هنع تکتشاف ثم زلات لکا اذا عپارلا بابلانم

 ۳ 1 اب نوڪ ا قصی ول وط قاب قج هلاچ تروغو و غاب و ةيزم یا ثم رنالف ىلع نالفل لاق ردهثسانعم |

 اذا روزا بابلانم اثر مهما ٹ مز لاقب هنسانعم قل وا قش راق رول وا یان دک تمرو رونداهغلب ا

 النوا توا رویش هکرون. دهرا ود لوش هدنز ویراکس(یئام زا )و هدننز و یرکس( یم رلا )و هدننز و هخ رف (ةشرلا) |
 ا یتا دین ادم رپ مو ارقام یدو دزو لعنت 6 تسّرلا را هل وا شلوا هتسخ |

 سا لع تمر لاق ردهنسانعم قلا از هرزوا هنسن رب و اثیشاهف قبا اذا اثيمرت عرمضلایف بلاخا ثمر
 كن هزمه 6 ثامر الا رد ینبم هنخب دل وا رع طس و یرلکد |لامعتسا نیس ی رنک هد رال هن وکو هکر دح راشدازیا |

 هلیسهبنن عج هل رابتعا یما ازحا مامرایاثام را لبح لاق روند هبا ل روح هلیصف ۱
 1 یکق الخا بو ! ردشغ واداربا

 ۹ | ثامرالا ) ثمرلا تبنتیا ةثم رم ض را لاق روند هرب نال وا یتبنه ك ر وک ذمتابن مان ثم ر هلي ك رام ( ةثم رم ا |

 رضلا ف بلا | ثمرا لاقب ردهنسانعم قموقیلآ هیقب هد هم بوغاص یدوس ید وب هلبرسک كنهزمه

 0 تاج یاوا لیمو ازو قبایا هلامیف نالف ثمرا لاق ردهنسانعم كليا اش ااقلطم و اتیشاهف

 ا هیت یحدون (تامزسالا ) هنیل اذا يلا ثعرا لاقب رد هنسانعم ققشموب و هيلع یرااذا قطنلا ین هيلع
 و رط لاصندج  هدنآ هکر وند هن ی وق لوش هلیعف كيم (ذثومرلال با اذا هلام یف ثمتسا لاق ردهنسانعم

er Ap۱ ۳ سو ی سس رزومه  

 رهلینوکسكواوو یصف كنار( وزارات لجررب و مضومر ۳۳۳ منا ون راک
 ۰ A ENP زره همش و رد
 تول( ت ورا )هنسانعم هب رالافرط رون د هنج وا ین ور كناسنا وردقج هل وا یتنقلاح ویتن روچ دارم هکر وند
 ج لوا ثور هدنسهمدقم برالا یصقا سپ سعج اذااث ور ثٿ وزب سرفلاثا رلاقب رد هنسانعم كسرت هادا

 ر د ودعم یدع ندصراصخ ود نازمد ثور هدقدقبح هرشط هل وا هدقسرفب و هد هبنکشا هکر دیس

 تارا ) ردح صم هلیناونع ردصلاب هيم ثور جرالناو هدحابصم یتح ردشغل وا فرصت ید لعف
 ةا ناو ردیعضوم لصلس زب : هکر وشد هنود كنعسقهناد هدننزو لابم هلیقف |

 ۱ هونا نیب هدننز وهنیهج (دش ورر)هدنز و دعقمر ون د ځد تورم هرز وا یلصاو ردع المان | |

 انعم رادقم ثیز و ابا اذا ا رٹ یرب لجرلا ثار لاقب رد ةنسانعم كمکضک بونلکا هدننزو ثبل
 لوقت رونل وا لامعتسا قزهلوا ردقم هب ردصمناد وخابءام اضعب و لاقام ردقیا اذکل اقامت ر الا یدنعدعقام

 زت (ثیلا ال رد ردب تعاج رب هکردیعما نافطغ نیا ثیر و یملکت ردف یا ملک تبراا ت عظء ول

 م یک" هدننزوهماقا ( ذئا رالا ) ًاطبناذانالف ثیرتلاقب رد هنسانعم كم روس قابا و تامکصک بونلای وا دوب

 1 كر لاقب ردهنتسانعم ققشعون هدننزو لیعفت ( تنیرقلا )ك ءاطبا اه یا كلازآ ام لوقت رذهنسانعم
 اب دندشت (ثیراا ) ابعااذا سرفلاوا لج را ثیتر لاش ردهنسانعم قلوا هدنامرد بولیروب و هنبل اذا

 یر تیرم) ای "یطب یا ثیر سرفو لجر لاسقب اتم هناریتتو ناجا ناو i 2 هرات 

 یص ۱۳ زر هنر نو بیپ خو ًاطبتسا
 ا طبض هلا هل ءار "یدادغبلا چر فلا ردسشلنا ثیدح تا ور ند هيمن ن هیطع ردیتبسن "ینیغ زا |

 فت ( ثبش ۱) دیو ةعملا نیشلا لصف اس ردیما نطبرب هدننز و رببزثیغ ز هر وکه نایب كح راش ۷

 نالوایمس!كجو مانقابا قرف هدامو ارهاظ قلعت اذا هل ثیشتلاش رد هنسانعم قعشباب هلا هپ هن هنسفرپ هدننزو |

 رافشیاب هدننزو فثک ( ثبشلا ) ردموسم ځد هدنناونع الث هده اهن و ردد وخ اس ندنظفا نبش ی ایر

 ۲ ھح هل وا هسک نالوا زعشلت رآ هللاح هکد بولی راص نیصح هدکنچدا مندن وب ارهاظروند هب هنک نابل نا كفم

 لمف (تبشلا) روند هنابنیراکه ید یت وا هرد هلل رسک نیش (ثبشلا ) هق راف ال هنرقل مزالمیا ةثبش لج رلافب |



SDs cE 

 - ۳۵۱ بس
 ندنغ وج یچچ كنامرخ و هنسانعم كیدلانونشع رونل وا قالطا هکبایزمرفناقراضندنتل [یراقنمكس ورخ و |
 تشعرت لاش رد هنسانعمقفقاط هب وکه غال وق هدننز و لعفت (ث علل زاید یخ هلتلت هکر وند ه هب مشم یرلکدزود |

 | (ثعراا ) تشقرت ینعم ةأرلا ,تشعتزا لای زدم ناش  رت زو لاعتفا 6 ثاعت الا )ةر فاذا لإ
 ضایب یراجوا كرایرد نانلاص هدنرانلآ كنبراقالوق یتعی یراهعن ز كنیچ ضعب رد راج هلبنوکس كنیع و هلدیتعف

 ردهرزوا هحاسم یریسفت كفلوم × رول وا قل وا ول هب وکییادخ داع هکرول وا هدنزرط هبوک هکر د هنسانعم قل وا |

 تفیز رول وا مساثعر و زعلا یتن ز فارطا ضاضیبا وه و ثلاثلا و عبارلا بابلا نماثع ر تشعر و زنعلا تثع ر لا

 | هغ ناثل وارک ذ دوب هدننز وهعرج ( ةثعزلا ]) روند هنسهراب كل وب نیکتر یراکدلیا هزب وا هنفا رطا هفح نوجا

 | هدنزوا كن [رنکحوص هکروند هشاط لوس نالوا هدنغا راب وق هدننز و هنوعار ( ةثوعارلا) روندهتسهز وا

 ۱ یلکدرکچنوز وا هکر ون ددمز وا عون رب هدننز وما رج( ءاثع لا )رد هنسانعم هثوعار هلک كنهزمه (فثوعرالا )رارووط 1
 .اهنذا تحتاهل تناکاذا ءاثعر ةاشلاشهلوایرا هبوکیادخند ردهدنراتلآ كنىراقال وق هکروند هن و يق لوش و رول وا

 ثلاثلابابلانم اثعر ةي ا هتثعر لاق ردهنسانعم قف وص هج ۇر ج نالب ییهسکرب هدننزوثکم (تع را نات زر
 | هنسانعم هعض م روند هلا ويح نالوا و لکن ماره هدننزوروبص هلا ه نيغ ( ثوغ را )و الیلق هنمتلان و هتمرفاذآ

 | ثوغر هروکهننایب كحراش × ةعض م یاثغ م و توغ رهن وذ ر لا رد هنسانعم ثوغر هدننز و نسحم (تخرلا
 ( ثاغرالا ) یک یغیدل وا هنسانعم موم ملا ردکع د عض مکر د لعفم عع د وخای ردکع د هل وغ رع هکر دل وعفم عع
 ردهنسانعم كمرزما و ةعض م تراص یا تثغرا لاق رد هنسانعم قل وا هعض مم ناویحاب نوتاخ هلل رسک كن هز

 هاثغریف نعطاذا هثغرا لا ردهنسانعم قمګاس قاررزم هنساثغر كنهسکرب و هتعضرا یا اهدل و تثغ را لاق ل

 ثکع(تغرلا)یرخادعبةمخ رابهنعطاذاهنغرالاشرونل وا لامعتساهنسانعم ك رود قار زمرد هک روا
 یماثغر كن هسکرب و اهعضر اذا ثلاثلا بابلا نم اثغر هما دلولا ثغر لاق رد هنسانعم كما یتسانا هل و هدننزو

 كل وت لام هلیس اطعا تک هرالئاسو «اثغ ر یکتشا اذا لوهحا ءان ىلع نالف ثغ ر لا ردهنسسانعم قع رغآ
 | قمحاسقارزم یی ردیپ ه هسکرب و هدنعام دفن تح لا وسلا هیلع رنک اذا لوهح ءان ىلع نالف ثخر لا رد هنسأنعم

  ردهتسانس عاضترا كما دوس هدشنزو لاعتفا 6 ثاغترالا إل ةه دعب ةرم هنعط اذا هثغر لاقب رد هنسانعم

 .هکروند هن رهط دوس نالوا هده هدننز وءآسشع هلبصف كنيغ و یعضكنار (ءاثغراا لاهعضر اذا هما ثغت رالاش |
 یغناربط هکرون دهر لوشهدننزو بارغ (ثاضراال رون دهریکسنالواهدننلآ كنم لوق ىلع ردبا را ردا دوسندنآ

 لاق هلوا ردیکبوقآوص ندنرزوا هکر دجاتحهرومشبقوچكی ندنفیدل وارچما بوکج ییوص هلغل وا قشمو كن ]
 | («ثفرلال رون دهرب كجهروک متاخ هدقمرپ هدنز و مظعم (ثخرلا ررثکر طم نمالالیستال تناکاذاثاغرضرا

 هرلنوتاخ و ردهنسانعم كلئوس مالک شو ردهنسانعم كلتا عاج هدننز و دوعف ( ثوفرا و هلیعف كناف و كنار
 هنآ ما یلا ثفر لاق ردهنسانعم كوس زوس قلعتم هنایشف و راق هن راز و لوف ىلع تطوس زوسقلعت هعاج |

 شعب ملکتاذا ثفروثفرو ثفر لاق واهعماجاذ| سماح لا وعبارلا ول والابابلا نم اوفر وافر ثفرو تفرو |

 | زغ هسرول وا هلبازوکو هدعاوم هلاص و هسرول وا هلناسل و عاجب هسرول وا هلج رف ثفر هدندنع راضعب هکر دح راش
 | هنایدایب یسهلوشم عاج *یعا ود و عاجب ثفر هکر دح ورشم هلهح وو هدبعار تادرفم  ررلیعتس هنسانعم عا 2:

 ضم یسانعم ءاضفا و رول وا هبانک ندعاج و ردترابع ندمالک نیصتم یریبعت نالوا ماتسم یرک ذ ندناریبعت |

 | سپ ثفرااذ راصیا ثفر لاق اک لجرلا ثفرا لاش و ةأ رعایلا ثفر لاقب ردیا هبدعت هد هلیفرحیلا نوجد ل وا
 هدنعضوم رخآ امهدحا هلغل وا ندنلسف نیمزالتم ثافرا و ثفرو رول وا مزال ندسماخ باب و یدعتم ندباب یکیآ

 | هلل رسک كنار ( ثمرلا )ل ثفر نعم لج رلا ثفرالاقب رد هنسانعم ثفر هل رسک كنهزمه تافرالالرونل وا لامعتسا |

 | یراکدید نیغلیا یج آهدیکرت ردیدآر هش عون رب هیبش هاضغ ره ثمروردض وصخ هنسف هود هکر وند هغالتوا روش
 نالوا فیعض و كشوک یلہ و باشلا قلخ یا ثمر لج ر لاق رون ده یشکت فایق هد رر ولسابل هنهکو رده

 | یبهنسن رب هدنن ز وثکم (ثمرلا ال نلا فیعض یا ثمر لج ز لاق ردنال وا كشوک ی یهدعاج.دا رم کروند هب یک
 (تمرا و هدي هح و هلص ادا لوالا بابلا نم اثم ر ىلا ثمر لاقب رد هنسانعم كلنا ح الصا تون اغیص هی لا

 0 راردا روبع هلبوکر هنیرزوا هدرلقمربا بوتاچ مکح نیر, یرب یرلجاغا هکروشد هثیش نانل وا ریبعت لاص هلی
 رها یف بکر یو ضمب یلا هضعب مضي بشخ وه و ثمرابءالاربع لاق رونل واریبعت كلک هنال وا ندرامول وط هکهتن
 | رص تور نونازا قالی ید هلاص یراکدروتک بوکچ هلبا لیمحم هتسارک ضعب هدنسهقرا رلیک كوي الاح |
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 ۳3 كلما رکد ارم رنو هتل مجضملا ثعد لاقب رد هنسانعم ققشموبهدننز و لبعفت (ثیمدنلا )
 2و قرهل وازاح هدساسا نکل ردشلما افتکا هلا ثیدح رک د نامه فل وم × یلهرکذ ا یا ثیدلحا یل ثمد لوقت

 ۱ وس ره رابع هف ذخآ فک لعاف ههج و فرعایتح هل وا یلرک ذا یا هضوخیف نعطا یتح ثیددح | تالذ یل ثم د
 هک دولواشلنا بیرقتو لیهست هبطاخحم مهفو نییلت هلکلیا نامی مت ی )وا ملکتم كمالک و ربخ لوا هک ان وک هلغل وا

 ثثزو هور ( ذثودلا ) روند ههسک رودوب هماقلا ریصق هدننزو رفعج (ثکهدلا) ردب راقم هنموهفم دیهم
 ۳ ةعزهل|یا ةثودلا مباع عق و لاقب رد هنسانعم تعزه قل زوب ركع
 هدننزو ثاهلد 6 تالهدلا ) ردیعما لج ررب هلق كلاد ( دثهد إل هعفد اذا ثلاشلا تابلا نم اثهد هثهد لاق
 [ لولذهدنزو لیعفت (تب دنل )رک یا ثوم د وه لا روند یشک نالوا ع رک هلرعص تلا د(ثومهد) | )ردیف دا فر

 _ ق ردهنسانعم هدابق كليا كلكن وزپ هدننز و لعفت ( ثیدتلا) هل اذا اشدت هثد لاق ردهنسانعم كما داقنم و مارو

  لاق ردیف رغ یسراف كن واشدپ كنوز و رول وا كن وزپ رقق هکر دص وصخ هکلنا كلکن وزب هنلایع هر وکه نایب كح راش |
 ۳ وما و تربغ ی هکر دم ولعم هل د دشت ك ناي و یصقف تلاد (ث وبدلا ) ةدايقلا لعفاذا نالفثیدت

 ٣ ا لادن ی دح کت وب دلا ىلع ةن ام رع هد هن امنردذوخ ام ند هزوب زم "هدام هلةریغ ال یا ث وب د لجر لاقى رون د

 3۷ وآ شراع هناسنا هدوق وا هکردهنمانعم سو اک هلتاصف ( ینادلا ل ردموسرم هرزوا قلوا برعمو ینایرمم
 كرم 0 هبش (ناشدالا) ردیدآ لجرر هلرسک ت الاد (ثیدلا) رونل وا ریبعت هعصاب د ضآ ردقل رغآ

 ۱ ا ندنشیا ی هسکربهدننز و تکم (ثبرلا) ی[ ءارا لصف ]و ردعضومرهدننز و نوُبخا (نوشدالا)

 هنسانعم ثبر هدننزو لیعفت ( ثبیزنلا را امنع هسپح اذا لوالا بابلا نم اش ر هتجاح نع هثب ر لاق رد هنسانعم
 ندنشیا هسک رب هدننز و لالیعفا (ثاشب رالا) روند هب یشکش # وقيل آندنشیا (ثوب رلالو هدنن زوربما (ثدرا)

 تر وص هايس فعض یراتحصم كموفرب و سبتحا ادا ائاثشب را لجرلا "اب را لا رد هنسانعم قلاق بون وقیلآ
 1 اوترتیح وضعضاذا مهرعا اب رالاقب رد هنسانعم قلغاط هن رال بوقا رب سکر هندنفیدل وا "یطبیسل وا |

 __ | ردردصملصالایف هکهدنز وییطخ ( ییببراا ) و هدنز و هسیبک  ةشبرلا )ردم وسم هرز وا قمل وا زاحم وب هدساسا
 RI ا هندو روک ئاب یعجب كنهن ر کرد حراش »روند ی نالوا بب هفیقوتو سبح ندنتیط متی هسکر ب رب

 ح :رلا) بش ر لاج ا ولا مه ورک ذ یا چ ثئاب راب ماع اوذخافسانلا یف ەد ونج سيلباٹعب عملا موب ناک اذا

 1 es رالا))و هدنز لاعتقا تاب زالا) ثکع اذا نالفثب رت لاق رد هنسانعم ق لاق ب ونلای واهدنن زو لعفت 0

 | هکردطساق نیا هدننزو رفز 6تبرال اوقرفت اذا اناثزا ثب را و ات را موقلا ثدترا لاق ردهنسانعم قلغاط هدننزو
 ندنابسا واو روند هبهنسن شع روچ و شیکسا هلي د دشت كنا و ىق كنار ( "تیرا ) ردندنس هلسلسیم هلببق هعاضق
 ق كفاوم راعج وب هدننز و ماهس رواک ثاثرو هدننز و بنع رولکثٹ ئر یعج روند ه هنسن یکسوپ یکسا نمارب هشیا ۱
 _ | یک ماهر وهمهر و برق و هرق ردشلنادیق هرزواقلوا جنده ریت آی رکد خراش ن نکل + ردشفل وآمسرهرز وا قیسات ۱
  ثرلبحلاش روند ه هنساشع روچ شع کسا مد رانو هدننز و ثیبخ ترا و هلیصفكنارو كنهزمه ( ترالاو |

 | یرتتیحالص هشیارب وروندهننابساوا وکسوپ یکسا زار هشبا یخ ذوب هبرمسک كنار (ةث ربا لابیاثیثر و "ثرا و ۱
  هئادح (تئانا)ل روئلواربعت هناز سوفن هدزجالطصا هکرونل وا قالطا هر هسکه بل وچ و فیعضو قجحا نایلوا
 .ةثوئرو ةئالر *یشلا ثار لاق ردهنسانعم قل وانما رب هشيا هلکع رب بویکسا هدننزو هلوفس (ةثوئ لا و هدنز و 0

 هنهکی شاب یتسوا ینعی ةدا ذب یا ةئار هنئیهیف لاقب واهقلخ اهذاب یا ذئيهلا ثر لجر لاق و ذباذا یناثلا بابلا نم |
 ترا لاق ردهنسانعم قل وا لاح دب هلکعربپ بویکسا ی دوب هلیرسک كنهزمه ( ثاثرالا ) ردكم د تفابق هد رھپ
 هک ول هراب هدننز و لاعتفا ( ثائترالاا) ار هلعج اذا هربغ هر ا لاقت رول وایدعتم هدانعموب و ثر ینعم *یشلا
 نم لج اذا لوه ا ءان ىلع نالف "ثترا لاق رد هنسانعمقمردلاق هنامایاح نکیارا و یناجزونه ندهکرعم

 ۱ | ردهتسانعمسان ویو و و دوخ ام ندنشانغم هنر هدساسا» قمر هب وا رج یا اثير
 هکر وا لعافلاءاب یلعان الف ترا لاقب ور دحورمشمهد هیهقف بتکیس همز ال ماکحا هلغلوا تایح کحنوجما تت وا
 ۱ كنار وىعط كم (ٿ رل ا) لا زهلا نماهرحناذا هلةقان نالف تت را لا رد هنسانعم قل زاغ و ئا لدنفلق رایزاوط
 | لامعتسا د ەد ونعع و و روتند هب هسکنال وا لروچ ییاینیدناللوق نوچما تحصم رب اس دوخاب كن رداج هلی رسک |

 -  (ذثعرا) هلب>ثرنموه وٿ رموهلاقن رونل وا ریبعت ل روچ یا هب هسکنال وا تسس یلوق و دهع هدزهاسل هکرونل وا ۱
 ۱ هلسک كناررولکت تایر ی اا روكي هغالوق هکرونید هب هب وکر دز اج هليو ینوکس كنيعویصتاكنا را ۱



 یغیدل وا

 نت هکر د ح راش + دسج این ءآوتل اوه و ادلوعفلاءانم یلغ لج را ثدلا ردهنسانعم قل رو بولب روبق |

 قلقروب نالاهدناسل نس هک هیئاثد قر هل وا ذوخ ام ندنا و رد همی وا ید هده اهن اعقا و ردص وصخ ها وتلا نالوا
 | ارطم ئا اند و دان ز طم لؤقتازونند هر ومغی فیعض دوب یک سد هدننز و باتک ( تادا )ر دشا رافت هام |

 | لاد(فندلا) رپ درج خامو وید ڈراپ نی دیض ب هؤ شوق هل شاط ناپص هدنز و نا( ادال اغ

 | مالکر هدنن ز وسدن هلا هل ٩ یاح ( تح دلا لیلقلا م اکر لا یا ةثدلا هتذخ ا لاقب روت د هنس هض رام ماکز هچ زآ هل يی
 | (ثعردلا)ث یدحل قایسلا دیا یا تحد لجر لاقب رون د همدآ ن دیا لکت هر ز واماظتناو ق سن نسحول هطباریربخو
 ۱ تلعهدوج وهدننز و شعب (ثعدل ال روند هلا ويح و ناسنانال وا نا رکو  لیقثهدنکر ح هلغل وا ولشاب كب هدننز ورفعج

 لّوا فلوم» ضرلا هبًادتا اذا لومقلاءانب ىلع اثعد لج را ثعد لا رد هنسانعمقل وا ضراع هيك ضرعو
 ضم تامدقم یسهلوقم رارعشقا و روتف و شاعترا و عادص لوا و ردشلنا هحیاسم هللا ربسفت هلناوتع ضرما

 هلقایا ثعد و ردشلا شیوشت هلکلتا سر هرزوا قلوا ردصم ابرق و مسا هداروب فا وم* ردن رابع ندقلوا ادب

 هجویلع بارلا قفد اذا ثلاثلا بابلا نماثعد لج را ثعد لاس رد هتسانعم قم[ اربط هن زوب كر هلا لا دوخاب

 نیک ن ال وا رعضم هدبلقو روند هنس هیقب وص نالق هدباقرباب هدرب رب هلیرسک الاد (ثعدلا ) دیلاب وا مدقلاب ضرالا
 هدکع رو هل رسک كنهزمه ( ثاعدالا ) هل رسک تالاد رولکث اعد و رولک تاعدا جج رد هنسانعم ت وادعو دقتحوا

 هکر د ج راش «ریدلا فنعما اذا نالف ثعدا لاق ردترابع ندکقک ی داز وان وز واكب هکر د هنسانعم كلا هغلابمو طا رفا ا
 یا اثیش هنع تثعداام لوقت رد هنسانعم كط ااا ثاعدا و رول وا قلطم هکردقل وا هدننا ونع یشلا ف نالواباوص

 ۱ نیک هرخآ هدنن ورد هسکرب هدننز و لعفت ( ثعدتلا ) هقرساذا هثعدا لاق ردهنسانعمقلروغ وا هنسنر و تقام

 (ثوبعدلا) ردنطب رر هدب ع هلی تالا د ( هثع دون ) تن اذا هرودص تنعدتلاقب رد هنسانمب قلغاب توا دغ و
 ردیسول هطقننالواهدنسهل نم هکل رهط م هکر ر دا ریبعت رهظ هب رغم یا رظ رون د هش ن و امو زیحهدننز ور ون زا

 قتوع ر رهج نوچ لیلتو فنا ماغراردشلوا التبمنوعرفادنبا ةنتاعهنبا کرد رغ ×نو ام ئا ت وبعد وهلا
 لاق رونل وا قالطا هش ۇمورکذ مرون د هنا ويح و ناسنا كالاچ و تسجهدننزو باتک (ثالدلا) ردشل واراسکاخ ق

 لاعفنا (تالدن الا هلنوکس كم الو یعض تالا درد ثل د عج ةع رن یا تال د قانو ةأ ماو عب رس یا ثالدربعب ولجر

 | بوب وا هکر د هنسانعم كلتا الیتسا و موج بول وا هلاوح كر هديا مانشدو تش هلبضغ و ثخ لاک ر زاوا هکر هدننزو ق ۳
Eelهلغل وا ع وضوم هنسانعم عافدنا و عفد بیکر تو بصنا و قرخا یا انیلع نالفسادنا لوقت رونل وا ریبعت قع الو  

 ردهنسانعقلترب لصا ردزاحم ی د قارنا هدا روب و ردشل لا تدا رصاق نه دامو فل م *ردعرفتمندناهرب اس ناعم ق

 | قراتآقیصقیصیرلمدآ هلرصتف ثااد (ثیلدلاو ردل عت هنسانعم قمرا و هنس هج رد قل وا لاجاچندنبضغ لاک " 
 كند دعم لادو كن < تالدال ) ءوت نیر ادا اللا بالا نبال د لر کبد لا ۱
AT.لعفت (ثلدتلا ) ءاطغ اذا هدسج ثلدا لاق راد هنسانغم هئطغت كم روب بوتروا یی هنسنرپ هدننزو لاعتفا هلک ]|  | 

 ۷ ءآرج ( ءاشلدلا ال حقت اذا هيلا ثلدت لاقب ردهنسانعم قمردلاص دی ور ربغ نم هشيا كانرطخر هدننزو]

 اهفعض نماد اهدم تناک اذا ءاثلد ةقان لا هلوا رداز وا بوزدن وس ند رک یشان ندنفعض هکر وند هبهقان لوش

 ؛دنسانعم لاتق عضاوم رونید هراهاکنج هلی كی” (ثلادلا) هنسانعم هلثرونید هب یر وس هدننزو هرمز ( هثلدلا) |

 | فیسهدیب رع ندنعون یر نس وس تابنوب ردیدآ تابنربهدننز و سوورق هلنیتکف (ثوبلدلا) ردشادم یدرفءارهاظ |
 |هدننزو رابسق (ثاعلدلا لو هدننز و قدرج هلنرمسک تلاد (تعلدلا ) ردب راکدید یف نوغزوق هدیکرتو بارغلا ق

 هل امعتسا تکو بول وا دنمونتو انا وتو هینبلا یوق هدنناذ هکر ونيد هم ود ثلکرا ل وش هدننز و رطبس (ثعلدلا) و |

 ههو د لکیهلا حط و یربا كب هدننز و یتنبس ( یئعلدلا لو هدننز و لحد رج (ثوعلدلا) هل وا شلوا مارو لولذ
 (ثهلدلا) روند هلا ويح و ناسنا نال وا عیرسو تسجهدننزو طبالع (ثمالدلا) و هدننز و طبلع (تلدل )روید "

 | هدننزو هجرحد (فثهلدل ا) رونید هل السرا هدننز و بایلج (ثاهلدلا لو هدننز و طبالع (ثهالدلا )و هدنز ورفعچ ۱

 مر هنسن رب هلذیتصف (ثمدلا ) مدقتو عرسا اذا لج لا ثهلد لاقب رد هنسانعم كلعا مدقت و قبس هراس هلتعرس |
 هدننز و هئادح (ةئامدلا) نال و لهساذا عبارلا بابلا نهاثمد هريغ و ناکللاثمدلا رد هنسانمقلواعالمو لهس و |

 اذا ةثامد لجرلا ثمد لاق رلیدلیا ردصء قیرفت نوجا قرف ر دزاع هکرد هنسانعم قلوا برش عالم هسکر |
 رول وا قشموب هلغل وا لوک ی سا هداس هکرونید هر كچ هم وک كم هدقاح وا هلص كنءزمه (ثومدالا) هقلخ له ۱



 مچ( لادلالصف زس

 مو بی ان بابا نماتخ هتخ لب رهن تا ءا و لزه بودی هرم یی هسوکر ۱
 رشف جراح لاه رک اذا ء املا ثنخ لاقن رد هنشسانعم كمحا وص هلی زغا نادنآ بورویق ٥ و شه تی زا

 |.( نالا ) هتنخیتعع ءاقسلا ثذتخا لا ردفدا رم هدیناث یانعم هللا ثنخ هدننز و لاعتفا ( ثانتخالا ) هنم

 هدن و هل وا د وج وم اعم یسیکیا تئونا تلآ مهو تروک ذ تلآ هدیدنک هکر وند هبهسهگ لوش هدننزو

 ک رارید لکسشم یاثنخ اک | هسیا ربارب نیفرط رکا و یک لح و یماوقو ءاهتشا كنب رب و ینایرج ثاوب ردکبلاغ
 ن ورع قنخو ېک ثانا رولک ثانخ و یک یلابحرولک یثانخ یعجب ردح ورشم یسهص وصخ ماکحا هد هیهقف
 4 ناوجر قهارع كلذک ردشل وا نمد وشم سرفر قرهلوا یینخ هکربد جیزنم» ردیعما یسرف كنهسیک مان سدع

 نخ هل سمک كاناخ ( ثاننا ل و هلیحصف كنهزمه ( ثانخالا ) ردشلوا نعروطظنمو دوشم یراق هجوفر و

 ىلع بوثلاوطا لاق و هب واطم یا + هانخ و بوئلا ثانخا + هنمو ردعما هنسانعم مروبق رد هلنیتصف هکر دیعجب
 الوا هدنرازغا كنهغوق ولدلا ثانخو ولدلا ثانخا و ربوبق هن راکو بوث ینعب هب واطم یلعیا هئانخو هئانخا
 غ ورف نعیا هئانخ نم و ولدلا ثانخا نم ءاملا غرفا لاقت رونل وا قالطا هننرارپ كج هلوک و د وص ندنرلا را حاغا

 * كناخ ( یئانخوذ  رولوا رکذ م هد هلیلق تفل و ردشلنا عاجرا یربعض ناکا د ءولد هلیرانتعا یظفل فلوق

 6 ناتو تیلعو ونرکدآ نار هلی وکس كنون وۍ كناخ (ثنخ )ر دعض وم رب هلرصقكفلاو

 ا ا ر وکد مزاکن ارش تشب یصلبک و بولیربف هلن زانو ادا شدن ور تا تاش
 u : غ هن ادنوب وروتندهراکت نالوا هرز وا رو نم فص وام اد ردل ودعم هدننز و ماطق ( ثانخ إل ةسسکتم یا
 اش ردندنارببعت صا ةن رنو و زونلوا اد هرک ذه نالوا هدادا لوا ردل ودعن دوب هدننزو رفز ( ثنخ )
 ۳۱۲۱ روید هتک ناوا راکدب و ثیبخ ك هدننز و ذفنق ( ثبنلنا ) ثنخاب رک ذلل و ثانخاب ة ۳۱

 ثباتخ اما لاقت ردندنظفل ثنخو روش دهند نالوا مومذنو ناخ هدننزو طبالع («ثبانلنا )د2ف لق هدایز
 شم اذآ لا ثطنخ لاقت رد هنسانعم كم زون هلا راتف ر قزهنلاص هدنزو هج رخ د (ةهطالنا )اخ مومذم یا

 قلاص و كلون ینراق كنهس ر هژدیتصف 6 ثاولنا لرد. دآ كجو كج وکر هدننز و هذفنق ( تثفنلنا ) ارضتم
 ردهنس قلوط ندنارشو ماعط هدعم و نراق و رسا اذا عبارلا بابلانم م ا وخ هنطب ثوخ لاق ردهنسانعم

 دا یا 4 توخ لاق رد هنسانعم كلعا تبسنا و تقلاو بارمشلا و ماعطلا نم عب التعا اذا هنطب ثوخ لاقت

 ا یاراقهدننزورجا (توخ الا )ثوخناراصاذآلج زلات وخ لاقى ردهنسانع«قل وا توخا هسیکر وه سنا و
 لاقیرونید» رق هزات نال واك را و مرا ید ءان وخ و ردش قم هدنزوءارج (مانوطنا )روند هه یشکنالوا كيلوسو

 نراتهنت نازو لیعفت ( تینا ) ردهدلب رب ندنلاعا رکب راید هدننز وریب ز 6 ثیوخ ]) ةمعان ةثدح یا ءالوخ ةیراح
 تلاد € تأدلا پد لادلا لصف ]قم ردموسرم هدننز و لعفتوب هد رعلا ناسل ردهنسانعم قل وا قلاص و كوب

 .ندل وا تابهزوک هنقالطا کما وم» هلک ا اذا اد ماعطلاثأد لاش رد هنسانعم لک ا كم هنن هل وکس كنهزمه وی

 لاق ردهنسانعم كغلريكو لقث اذا "یشلا ثأد لاقنارد هنسانعم قعشلغآ و ردندشلاث باب هزمه یاضتقعو ردقلوا

 هدیلق هل مسك كلاد ( ثأدلا ل هتشد اذا هو ثأد لاقت زول وا یدعتم هنسانعم كم ریکو سند اذا بوثلا ثأد
 لی الدق یا ثأد هل هبلق ف لاقبهیلوا لهو لئاز هلاح هک د هکر ونیدهبهنیکو دقح لوش شلوا ریکیاج

 هدعدق "یکرت و لینک هدیسراف هسانعم هما ر وند هه راځ رد راج هلک كن هزه و هدننزوءارج ( ءانآدلا )

 كلمه و ردموس رم هرز وا قلا مسا هاند هدره نم هکر بد جیم + هل تلاد قم رولکاءدیعجج رارید قفرق

 قجارلبرعو ردلکد ن نکل رونلوآ نظ تولقم هاکشد هن هن راح حد ءاداثو ردینبم هنغزدل وا قلح فرح یکیرحت

 ۱ د ردیعمج تلصا هکرد هنسانعم لوصا هدنز و ثئابخ ( ثئاءدلا إل رار دنا قالطاء : اد نیا ه هسوک ن ادانو

 د نم موج هب سنک تلاد ( نادلا ) ردیذآ قلم وق رپ هدننزو دجحا ( ثأدالا ) ردلکشم یدرف
 ۱3۲ تو دود زو "یدرک ( "ی ودلا زا موئاح یا ناد لجر لا ر وند همدآ لبنت ناسلرآ نادر

 یصف كلاد ( تدلا ) رد ه رق رب هدنساضف طسا و هل مصق كفل ا و یس هی ریغصت ( قید )ل ردقاسم روق

 هدیص دایص رولوا ردصم ثدو رونل وا ریبعت یتئسیج هکرونید هروم) فیعض ولهرطق قفوا هلددشت كنائو

 , هدایصلا "ثد لا هنسسانعم قعآ نوشروف د وخای قوا ندنسهسک | باونلر س هباوئا هدقدل وا بیرو

 | لقب رد هنسانسم كلن بسط هلن ةر لوو ايد شو بابا ارو نم اب رافتم هب یر اذا لوالا بابلا نم اد

 2 r نخ دنفدا دا هد لاب رهام قاق هوا تسانمم دج روک هاب ثدو هل رادار ثد

 ( نظ ) ۳

۱ 
/ 



 YS ردص وص ه هدام وب رد هاو ثیبخو مارح بوی وا حابس و بیط هلغلواریسا نده نیو

 یس یا ةبيط نوکیالنآ قیقرلاف یهو هیف ةثبخال دبعلا اذهو ةثبلن تدل وو ةثبخ یس اذه لاقب ردیلباقم كنو |
 یشان ندلاوحا یم هلو قمل وا ندرارحا د وخان شلرب و ناما دوخاب دهع یتمرح كنوو مهقافزتسا لحال موق نم
 یجب فنانا یاثیبخ لج ر لاقت روند هب یثک ن الوا ثبلنا ریثکر دهغلابم هدنن زو تیکس (ثیبطنا ) رول وا
 كناخ و كنات 6 ثبخ یداو)ل رد هنسانعم تئابخو ثبخر دنوچ ا هغل ابم رد ردص»هدننز و ېبطخ ( يبل لا )ر واک ن وثیبخ
 كلبتو للضتیدا و رد هبانک ندنسانعم لطاب ردن دب ورمض هکر دهتسانعم بیک یدا و هال رسک كن هددشمیاب و یعص | ۱

 هن رلبیس فی رعت و لعف نزو هبش ردرفصنمریغ ران وب و لطابلا ییا ثبخت یدا وف اوعق و لاقب ردهحیوب ید
 نالوا معیشت نکل رایدلیا تیا ور هلیصف كناه و داض و كناخ هدران و راضعب و ردراشل وا ع هدهدوهب و لطاپ کیم

 هدنیدح ډپ ثئابلنا و ثبنا نم كيذوعا ال وبشا هک هلیصف كناخ (ثئابلنا و هلنیتعع (ثبلنا) ردقل وا موی
 هکر بد حراش * ردبراعچب كن هیبخ تفابخ و كائيبخ ثبخ ردب راثاناو روکذ كنسهفاطنیطابش دارم رایدل وا دزا و
 | ندتاب هخیمهلوقانزو روخ هلا دا رم یردصمیانعم راضعب و ردن ورم هد هلی وکس كناب نوجا فرفحت یظفل ثبخ
 ةرحش ا رول وا هدر لاصخ و بول لمفا یاضدارم نیا, هووت ردشل وا بهاذ هنفیدل روب هداعتسا

 لهج وا یعب ردلظنح دام ردعقا و هدنسهع ر رک الا چ دنیبخ ةرصک هنج هک لشو 99 یه هک( ةثییلآ :

 یس هکلوکو یغارییو کوک هکر د رکدید یغشمراص غاب هکر د ثودشک د وخای ردنابن یا یراکدید یزوب راق ق

 ردیجاغا امرخ دا مند هبیط "هرصش و ردن وچ ا هلک اشم قالطا هرج شهران وب سپ ردنابنرب تعفنم وریخ یب زالوا یش و
 دم رفکلا لاق ردهنسن نال وا یعادو ثعاب هداسفو ثبخ هکر د هنسانعم هدیسفم هلق كناب و كيم ( با
Eهشم ثعبخا لاق ردهنسانعم كع رو هلا هناریلد راتفر یک ی شي ورو نالسرا هدننزو رارعشقا (ث اتعبخالا رز  

 |( ثمنا إل دنسانعم ردو تسا ریما نوک هلیا تلف و نانو كناخ ةا )سالا ةيشم ی ۱

 | بوتاب هرب وص بوروتک یی وص لیس هکر وند هب یدنلیس و هک شاخ و راخ لوش هلیدیدشت كناثو یعص كناخ
 | دهند هنفق هود قشمو مدننزو هصخ هناا )روند هنوصو یروق یا هل وا شلاق ہدنرب هرکسندکداکچ

 | یرلهم كن قان هلکنا هک هل وا شل غو هليک زت رغص دوخاب هلیخق مود کروند هروماج لوشو 8 هرعب

 | دتسدرب و جوارب ندنسیت رق جافا و هيلا هدرزآ قراص هدقدلراص بونوق هب هسنک هک ات را ردبا الط یتی رک زا

 ردهنسانعم كم دکر هدننز و لیعفت («ثیثمل ال ردزر احهد هلبصف ك ناخ هدن و راردنا یغ ورتوط شن آ هکر وند ه یتنرق 0

 Era  همراذا هنثخ لاقب ردهنسانعم كما حالصاو تمرم یهنسنرب و هعجاذا ایش *یشلا ثثخ لاق ل
 :وکس كنار و یعض كناخ (یئرنا) ےشتحا اذا لجرلا ثتخا لاقت , رد هنسانعم قمل وا مشت هدننز و لاعقآ

 |( را )رونيدەنيرازتک ن الوازمار , هشبا كعانغ و كتيب عاتم لوق ىلع هنسانعم تیبلا ثاثا روند هنبابسا وا هدنز و

 ا ردەجنرق عونرب رالچ لزق هکلب ردلکد هج رق لزق فاص رول وا قلازق هدنکنر هکردهجنرف عونر هل رک كنا
 هل وا كپلوس و قلاصیرلنا كنسهدوک پول وا یربا یراروکوب ۍکیا هکرونید هنوتاخ لوش هليغف كن ات رغآ )

1 

 ووفق ا ی قیا

TO 

 ےک ےن

 بولیریقنکر روب هلغلوا كيلوس و قلاص و مالم یدوجو هدنتاذ هکر ونید هب هسیک ل وش هدننزو فتک(ثنا)
 | هلغلوا موسم هلبناونع هبفام هد هراس تاهما شتو سسکت یا ثانخا هیفنم وهو ثنخ وه لاق هلوا رولیکوت

 | ثنخ لا رد هنسانعم قمل وا ثنخ هسیک رب هلنیتصف ( ثنلنا )رول وا كم د هنسن نالوا هرز وا روک ذه فص واقلطم |
 هدوک عالم و قلاصیدوب هدننز و لعفت (تنخلا اثنخ راصاذا عبارا بابلانم اشخ لج را

 ثنحف هدنخ لا رد هنسانعم قلوا کو یکیا بولبک | هنسنرب و ثنخیعع ثنحت لاق رد هنسانعم قلوا رولیکو

 | (ثننا و ثنخت ییعع لجر لا ثنخنا لاقي ردفدارع هدل وا یانعم هما ثنخت هدننز و لاعفنا (ثانخنالا ) رک ذ ساک
 رواح هن راشید یزاو نبق رفتم ةعاج یا سانلا نم ا ا لوقت روند 4 هق رفته تعاج هل رسک كناخ

 | کو ییا بوک |ییهنسنرب هدننز و لیعفت (ثینلا رد رب لکو هکروند هن زو څا یلیغاشا یلیرقوب در وآ نالوا
 تلصخ نزهکردف ورعم هدننز و تنّوم ( تنم ) فط هتف هفطع اذا تنحف اشینضت * شل ثنخ لا رد هنسانعم كأ
 هدنوب ردذوخأم ندين نانل وا رکد رونل وا ریبعت یعامس رک مه دفرظ حالطصا هکر وند هراکداید رمان نالوا |

 ینلب هرایطول هبق تشپ ر دراج .هلین اونع لوعفم مسا و ناوک لبا تبنخت فا : ردتغل هلیناونع لعاف مسا |

 لقب ارت زکک دنا لب لصا و هلا هم "یاظ راربد رهظم هرن هدنحالطصا برغم اید نوجهگید ردکو 1
 هل وکسكنون دهان( ا یتا رانو ةلباريغصت ةن( دشیننا )و هلی ك ناخ € ةثانلا )

E GYام نت  
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 زا لصف ]حر دلقشم فل یدب هلغلوا تغل هدنظفل ثبح ی دثوح هکر د ح راش«رابدلبا ان هرزوارمسکنوجا ۱ سگ ءالنا لصف و

 و عدس

 1 [ ردهتشمانفن كا تلزم ندمانضا ۳ كش زود هغللوق للام قتل لعفت ( تنعتا )ا

 HEA هانعموا ددعلا تا وذ یلایللادیعت یا ¥ هرق كنق ارخراف یی لسو هيلع یلاعت هلا یلص

 كد ندربسفت ءازجا ردیقافتا دیق هلغلوا نوما عقاو ناب نامه یدیق ددعلا تاوذ ىلابللا كنيثدحم هکرد |

 لانعا و دبعت هکر د جزم »اردد وخ أم ندیئآ یانعم دوخاب ذوخأم ندنسانعم قبا:یلا لطابلا نع لیمو سپ
 رواکمزال مانصا لا ّنعا و تیدوبع ههانک بلس ار ز ردیمزال یانعم هکردذوخأم ندبتآ یانعم یرلانعم مانصا

 ناک مالسلا هيلع هلا هدیراخم میم ردجراخ ندش رعت تقبتح یلوق ددعلا تاوذ یلابللا كفلؤم هکیدلاق
 اشلالوا ردشطا مه وندریسفت یازجایر وک ذ م دیق هلغل وا موس رم هلی رابع هد دعل ا تا وذ یلابللادبعتلا وه وٹن

 هکهتن نوهغیدل وا بسنا هت ولځ لبل ردشل وا بیلغت هکر دیلابل و مایا دا رم ندیلایل و ردیف رظ انس هلک ثنحن

(ثوحا#) ردىعا لجرر هدننز و رفعج(ثبنح) ذهنم مان اذا اذکن م تن لا
 . ما ہاٹ ولا قرع هدننزو ثور

 اهدرلن | ثوح هلکع ده اضعا یسهلوقم دواونکیوا و كروب نالوا هدنفارطاو هرکحهدنن ز وءارعص ءالوح و :

 هک توب ورونل وا لامعتسا هنسانعهرام ران و قرفتم ثوح و رون ذ هن وتاخ زوم ءاثوح و رونل وا قالطاهررمط
 حو ءاثلاوءاخا چ * تد ثبحو ثوب ٹوح مهکر ت * لثلا هنهویدنل واناس هدنسهدام هکدتن رول وافیدر

 ۳۹ تفت هت تافل وم ٩ مهد و ممقرفیا نزولا الو مو ءاثلا روک وا E ثا ثاحو ای انا نیکی

 ِ ۳ ردهنسانعم قما را نال وادا رخ اش یا ندر 4 ناسا رو هک دهه

 ةو هک رحاذا *یشلا ثاحا لاقب رد هنسانعم ققحاط بودا كيرص یبهنسنرب و امفامبلط و اه راثااذا ابات س او

 ات الدە اکم کرد هلک رب هلیسانب هرز وا مط كنب رخآ و ی كناح (ثیح) رد دا لج رر هلی كناح (فثوحا)

 ب هرز وا عف ءابلا عمتعضل الاتتسا راضعب ورابدلقانب هرز وا عض هلمبشت هنایاف راضعب ر دیذہم هنینک اس ءاقتلا

 ] وا لوتعمغ رکو سوسح ك رک ر دیلب افمبیط هکر ون د هب هنسن شوخانو رادرمو دیلپهدننز وریما(ثیبلنا)
 > یدریا ثببخ لج ر لاقب رونل وا قالطا هب هسکر اکو عا دخ سهراب ود و قچلاو بیطد

 بت )و هیض كنا( بن )خب اعص اذن ی تیبخ لج لا روده هسکن داف ها رایان و |
 دابلا نم ةيئابخو ةابخ و انبخ “شل اث بخ لا رد هنسانعم قلوا ثیبخ هنسذ ر هدننزوهیها رک( ابنا ]لو هدننزو
 و i ETE hE SAP رانا

 ۱ HER ج او Ps et قو نسح رولوا
 دنتلبح ثیبخ و هصحنالواین ض رام یتئابخ ثباخ هکر دن داناو ی دثیبخ و ثب اخ هدف ننام سپ یکن ماس وح راف و

 ام ورفام زو نسحم ( تبخما ل ردیعج كئيبخ هدنن زومامّرک (ماثبلنا ) رون دهدازردامدیلپ نالواتئابخ

 رعد مما ناثبخم لوق یلعرد هنسانعم ثبخ هلو ك ناب و كی( نان ارون هب ی دکن دنا تفلا هلناراب بمان و ثیبخو

 نیک كنهزمه 6 ثابخالا) ةنانبةأرلل وناثبخماب لوقت ردصوصخ هبادن و رونلوا لامتسا فی رعت فرح الب
 شرف ردلاودعمندشینخ هکه دن زو مکل (ثبخر)ا ع راص اذا لج را ثبخا لا ردهنسانعمقل وا ثب

 ۱ ۱۳ ردل ودعم دوب ۱ و ماطق (ثابخ) ثیبخابیا ثبخایرک ذلل لار دص وصخ هادنوب و

  نطآینعی هرهس ها رخ لوق ىلع رونل وا قالطا هس و لوب هلی ینب هیت (نانبخالا ةشيبخ اپ یاثابخایلاقیرونل وا

 | هنسانعم كللا ان هلم كناخ (ثبلن) رونل وا قالطا هنسیدنقص بلق هلفل زس وقب واد وخاپ هغلزسو قوا هل يسوق وق
 [ هلعاف 6 ةثب انا ) ردعوصمندلوا باپهدح ابصم + یتز اذا سم انا بابلا نمانبخةأر اب لج رلا ثبخ لافرونلوا لامعتسا |
 | لالحیناتسا و یسهراج لوک و لوف وکر دعوت دصد هلنرتسک تاناخ (دیلمار ردها شاخ دری و

E ۳( نایل وا ) و  



 سو io بس

 ام نود اا چ ثیداحا مهانلعف_ 6 یلاعت هلوف هنو روک تبدا یه وتمام ره ناتسادو ماو

 هنناوخ هصقو بحاصم كنيط الس ر ون د هب هسک نایلی وس مالک یس هلوقم ناتسا دو هصق هشيمه هل رسک كناح (ثدخا)
 | لكف كناح (ةثدلا و و ( ثداللا ) هثدخ بحاص یا كاللا ثدح وه لاق ردندنو قالطا كولملا ثدح | "

 | كناح (ترطا ]ا ردیعما یر دی كناذ مانس وا ندیا نا( نان )لر دیدآ عض وم ر رب دن و لبجا (ثدحا) ول ۱

 "یناثلاولوالابابلانمائرح لجرلا ثرحلا ردهنسانعم كلتا عجب لام بودیاراکو بسک هلبنوکسكنارویصف " 

 | تاج وز عبرانیب عجب اذا لج را ت رح لاقب ر ونل وا لامعتسا هنسانعم قلآنوناخ تردیثکر والا عج و بسکاذا | "

 انوشریوفاوا مس ثرحواهعاج ین غلاباذا هنأ رعا ت رح لاقي رونل وا لامعتسا هنسانعمكلنا عاجبهرز وا هغلابمو طا راول

 | هند كن رازک د كنم كشا و هل وا شلوا هتف وکب ولیکو د هلی ران رط هلغلوا "با ودرع هکرونل واقالطا هها رهاش ]
 | كلتا ل وزه بوردلن و ز ی هبادهلغمرا و قوچ هنتس واو هلک قوچر ول وا ردصم كلذک ثرحو روند هنکوک و
 لب را ثرح لا « رد هنسانعم كکا یخ هبال رتو اهلزها يح اه رهظ ىلع زاساذاربعُبلا ثرحلاس رد زا هک ناف

 :ترحوردیع وضوم یانعموب و ردعاندع رز هلغل واهن رلانعم كمر وسال رت و كکا مک ثرح هکر د ح راش * عرزاذآ
 ۱ | هتسانعم كلغا شیتفت س هل وم عیاض وربخ واهک ر >- ادا راثلا ثرحلاش رول وا لامعتسا ن انعم كم رج واشآ 1

 تز لا ردلهعتسم هنسانعم قلابچ هک بوالک [یهنننرب و هشتف دارغا ثرح لاق روئلوا لات"
NEهعرج ( ةثرطا) ثارا ًابهاذا لجرلا ثرح لاق رک ذ ساک رد هنسانعم كلطا هشت ثارح و هيف هقفت اذا قفل  | 

 نالوا هدنشبلرکهنرح و روت هکترک كج روک شرک دنراشابیکیا كن ز واخ( تارطآ)و زو

 | نر ورةد ( ڭى و5 )زەند هرشکت عاج هف ورعمهلبا نوش راح رد هل بق ر «هثراحون )روڼل وا قالطاهد هګترک م
 ارت قو فلوم * ردند هیلهاح هکر دنقل "سعراتراخانا دوخاب رج نا رونل واریبعت ءا وذا کن در ل

 باب دچا نت دع ردندیفاسا هد نزاو ربما (ثیرح ) ردندیماسا هدننز و زیب ز 6 ثیرح) ردشلنا

 اختراع نواز د یب ثراخاوا رونل واقالطاهنالس را ( ثراطا# رددآلحررب هدنژ و ناشع( ناز زدند

 | ه هثراح یبا نب فوع نب ثراح هلبا هع ذج نب مان ثراح (ناثراطا ) ردیعما كنس هلق كغاط رب هدنارت نارو

 € راح ) رونلوا یالطا هرل هسک مان م هس نب ثراح هلا هبیتق نب ثراح ندنسهلښق هلهاب ثلذک رونل وا قالطا

 نانک تا مریم زور .(ثرحا) و هدننز وناتک (تاّرح) و هل ویسی ریغصت 6اریوح و

 ول شماسلوا لیمکت نکل شفلراصت بوک ندلا هجرادقم رب هکر وند هقوا نالوا شمال ونو مام هدننزو

 ردراکو بسک عقوم هکهنسانعم تس اکم ردیعج كن هثرح(ثیارطا) رولک هلرحا یعج روند هسد كننرټ قواو

 كضرار هدننز و د رص (ثرح)فرونل وا قالطاهرهودشا وا لوزهم و نو ز و ساک م یا مهشا رح یلااوج رخ لا
 | ن ثراطانا هک ینراطا دوعسم نیدلا دعس ةاضقلا یضاق ردف ورعم عض وم رب هددادغب "ی غ( ةثزاطا) ردا

 | تالذك ردندفیفخت داوش 0 بعک ن ترا اون هلیخف كناپ ( تراحم ) ردنداروا ردنادبع نت تام
 ردندنلسف توص* وب هکر د جیم * ییکر ےجھلب و رنعلب راردنا فیفخت هعسروپ هنل وا راهظا تفیزمن مال 6 8

 ردیسهنک كنه واعمنب نجح لا دبع نان دم رار دد ەز ولا وبا کت رو اونا ىدا ناي ەتە دام تن 642

 هلا هدحاومیاب (ثبز ا ل روند ه کس وک كجهرچل واشتآ هدننز و بارحم (ٹار ا )و هدناز ورتم ت رھا م
 | هعنعزاذا ”یشلا ٹکر ځ لاقت رد هنسانعم قمالغزا هدننزو هجر حد ( ةثكر طا آل رددآ تابلرب هدنز و فتق رک

 | یعجرولوا هدنشابكن هبنکشا رون د هثیش یرلکدیدنادریشورباب قرف هکردهنسانعم هبق هدننز و فک 6 تفل )ق "

 .هدننز و هحرف ( ةثفحا ل رونل وا ریبعتشوک ابابرول واهدنلکش قج رافد هنیعب هکروند هنالبب عون رب و رواکتافحا
 | تفو هکردنالی عونرب هدننزو نامر تافل ا ) رون دهئیشیرلکدد رابقرف هدرانوب رنک كناح (ثفطا)ل و

 (ثیتلطا )روند هثیش نالواولتماضص و یربا هدنز وهیهارک ةئافحا ) رول وا ندنالبن روک ذم یرلکدید ق
 ردوب یعوضوم یانعم هنسانعم مثار وند ههانکه ل ممک كناح (ثنطا ) یدنل وارکذ هکر دیفدا رم و هدننز و تیتلح ق

 راتف رک هدن آبوبطا ج ورخ ندنسهدهع كنیم یکیدلیاهسکرب هکر د هنسانعم نیم فلح و مثالایا ثنطا قعق و لا

 e رب هنفالخ كنوب امج وم فی م اذا عبارلا تابلانم اثنحهنبع ف ثنح لاق ردن رابع ند 6

 اذا لج رلا ثنح لاق ردهنسانعم كلتا ليم هلطاب ندقح ثالذکهقح ندلطاب و روند “راب و تنا ا
 ات هتتحالوقت ردهنسانعقلگثناح هدننیع یبهسکر هلک كنهزمه (تانحالا) هسکعو قحیلالطابنم

 .ردعوعسم ربغ یدرفم لوق ىلع رددرفم ثنحم روند هنر اعف وم تیصعس و هانکهبف كيم ( تناها )كنف 9

(54( EE 
 ل



 و مدنم هنسنرب هلیصف كناح (ةئادطا) و هدننز و دوعق (ث ود اال ردعضومرب هدهبداب هلنیتعتف (ثحالا) ۱
 فل لوألا تابلانم ةئادح و اث ودح "یشلا ثدح لاق ردیضیقت كيف هک تیم انوفا ادم , ندهرکص

 اشم هکرول وا موعضم یلاداماتا هسرونا وارکذ ان راقم ردهلبعض تلاد ههنلعف مدقرک | یلعف ثدح وبشا و مدق |
 جا و قفلوا ذر هبدعق ینعب هنس هکر ح لصا هدقدنل وا رکذ ادرفنم و تبع ومدقاع قذعنا لوقت وددت ا ۱

 ضع نوجا تیاعر هجا ودزا برعلانیب هکردشمد هرکصندکدلیانایب هرز وا هجوو هده ّردیریرح هکر د مجم ۱
 ضعبلادنع هکر دف وق وم هعاعم ران وب و ردن دتالاهعتسا كلا در هنب رال وصا هنیدارفنالادنع و بودن ارییغت یظافلا نام |

 .هسرول وانراقم هنظفل اياشع ردتا ودغ یعجج هکردندبابوب یخدیسهلک ةادغ هلج زا
 | ینانه تلذک رونل وا طب هدنلحم یلاعت هلا اشنا نکل ردرا و یمهلاقم هدنوب كياهش هچرک ر اربد ایاشعو ابادغ

 یک یرالوق ءءان و «ءاسام هب تلعف كلذک یدنل وارکد هک هترارید یناما دارفنالا یدل هک یبک یرالوف ینارمو
 كلذ ناک لاق روند هنماکنه و هنتلاح یکلهزان زونه ینعی هنسادتاو لوا كنهنسفرپ هل رسک كناح (ناندحا)

 (فادطا) رونل واقالطا هنلزاون وبثاو نالوا ادیونونكنامز رهدلانادحو هادتا و هل وا یفیا هرماانندحیف
 دصلاب هیعسرونل وا قالطا هنسادتاو لوا كئيشرب یک نائدح و یدنل وارک د هک تن رد ردصم هلی كناح

 >الا) رونلواقالطا هنولقوب رهد بئاون و عیاقو نالوا ادب ونون هکر دیعج كن هثداح (ثداوحا)
 وو بوټ ندیانوکت نون لرهدهلتبسانموب رد هنسانعم هثداح روما رد هلنیتحف هکر دیعج كندح هلرص*كنهزمه
 قالطا هرارومب ناغاب هدهنس لئاوا ثادحاو هون یا هنادحا و رهدلا ثداوح هب تلزن لا ردشغ وا قالطا

 لجر لا رونل وا قالطا هناوجونهزاتهدننزوریما (نسلا ثیدح) و هدننزو فتک (نسلا ثدح) رونل وا
 ۱ :رزوایلوف هبوتس ردنیا و ینایبخ هکر ید راش + "یف ةثودطا و ةئادطانیبیا نسلاثیدح و نسل ثدح
 كعد ثیدح و "نسلا ثدح لجر ییعی ردیماع لوفقفل وا لامعتسا نسال ثیدح و هلبا 7 نس ثدح هدنزو

 هدنمانم و هظّ هناسنا یتعی رد هنسانعم ماس ورځو دیدج یا ثیدح بو لاق روند هثیش یکی ثیدحو ردلکد

 ۱۳ ۱ راریبت لا یدرقل هدیکرت ندنوب رونلوا قالطا همالک ره نالوا غلاب ندنتهج یج و دوخای عم
 رطاقا و عیطقهکهت ردشه وا عج ندشدح هدعب بول وا یعج كن هثودحا هک ایوکر ولکتیداحا یعج هرزوآ |

 *ناتساد وربخیجدو هدننز و ینیلخ «ینیدلا) هلیعص و یرسک كناح رولکی د نادح یعج و ردهلبوب
 ال وهدنزو فتك «ثدلا) وهدنزو سدن (ثدل الو هدننز و روبص (ثودطا) ردل وعفم نعم ردصم

 , هلنیتصف (ثدحا) رونید هب یک نالوا ثیدطاریثکر د رل هغلابم هدننزوتیکس (ثیدحا) وهدننز ورشب
 ا نالوا تراهط ضقان كناهتف روندهثیش نالوا ادب یکی و روند هنا قلوا ادیب یکی
 ۵ (ثادحالا و ردیدآ هدلبرب هدنسهکل وا مور ثدح ویدنل وا رکذ هک هتن رولک ثادحا یعج ردذوخأم

 , لقیص و الج بولیس یتساپ كرومد و هادا اذا *یشلا ثدحا لاقب رد هنسانعم كلغ ادب ندیکی یبهنسنرب هلرسسک
 را ثدحا لاق ردزاحم رانوب هکردهنسانعم كلتا انزو هالج اذا فیسلا ثدحا لاق ردهنیسانعم كمرب و

 رون وارببعت كلا ىدرقل هکر دهنسانعم كعشیوس ناتسادا زوس هلبرب یرب هدننز و هلعافم (ةثداحا 2 یز اذا

 ع (تدما) ءالج اذا هفیس ثداح لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم كمرب و الج دم و اوئداحت یا !وثداح لاق

 د یژنکآ هک ی راب وذحم كمما منب هکر دشلرویب هدندح هک یتم | نم نیئدحملا نیفراعلاا ورذ  وبشا نالوا
 | هر لهمرب وربخندلاوحا و روما تاعقا و هرلیدنکا رومأم هکت الم ضعب بول وا هللاب فراعلقام هد هناوبد

 زسهیلیالرتهرز وا یرللاح هلضبوفت ه الوم یتیرومالرانا رار رپ ورځ ندهیبیغ لاوحااضعب هرزوا هروکذم"ربتوو
 | ید ندرهسک ج راخ ضمب و ردمزال قفل وا ناسل فک ندنراراوطا ضعب نالوا فلاح ارهاظ ردکمد

 نیدلفتم سپ روئلواریبعت قح قاطنا هکر دا رودص تاک تا قزهلوا قفاومو تسار هروم قاغن ۱

 ت کتیا ندهنالقام شوز قو هناورپ |

 a تست تداوی سانلا نیب هدننز و هکر عصا (ه و ودا لاه (فثدحا) رددآ هبرق یکی | |



 راپدلیاربسفت لب ناب نا زاس راضعب و هبایغلاب نبی اضعب و رایدید ردقلایر خال راضعب و ردقج هوا یغلاب نالب ۱
 هدیسراف هکر وند هنفلتغ وب كزاغ وبا هلنسکكناث و كيج ( نر ردیدآ مز وا ھن وکر هدننزاو یش رد( یرطحا) |

 هض راعرب یغلتضوب كن زاغوب كنهسکرب ردنوجعا قالا هکهدننز و قیلست (یشرحل ال هنسانعم هرصنح رار دولکی ان
 هدننز و ذفنق («ثبرجر) هت رح یا هتلئرج تأت اذا ایئرحت لجرلا یئرحت لاقن ردهنسانعم قمتلاق بورابق هلسببس ۱

 نخ «یینحا و لصالا یا ثنا مرکو ه لاقن ردهنسانعم دا و لا دن زو شب( ۱

 كيج هدنو رون دهر ومددوجاو العا و هنسانعم دارز روندهمدآناس ن نشوحو هرز و هنسانع«فیسرون د هلق هدننز و |

 ثنح لاق د رد هنسانعم كعااعدا تبسن هبسن یریغ كنبسل و لصا هسکرب هدشنز و لعفت (ثنح) رد اح هد هریک 4

 ةع گردش لاق ردهنسانعم كلتا قلناب رهم هلتفر کا بویلزوا ییربغ كندلو و هلصاريغ ىلا یعدا اذا لجرا/

 *یشلایلع ففلتاذا لج رلا ثنجت لا رد هنسانعم قمل راض تون رو هنس هلو بو نوجا ك غل بک هبحا و هم راذا

 مج و هیحانج طسب اذا راطلا ثنجم لا رد هنسانعم قمتاب بوربو هرب یسکو کا رەرس یییرادانق شوقو هراو
 لوق یلعرونلتفص تروعهزشانو نمار هلکنآ هکرد هلک ر هلبصتف كنهدحومیاب و یوکس كن ونو یم كج ةا

 تسوا یرغوط هسک وک كنطب لنت (ثوطا# یک ر صلا "بد روندهروع دنمونت یرباك دوخاب هتروعهاسا ۱

 یسیغاشا یرغوط هغساق كنطب لوق ىلع رون روک یک یتطب تروع هک هکر د هنسانعم قل وا مظع و یریا قرط ١

 ه یکن الوا هرز وا هر وک ذم تفص هدننز ورجا (ثوجالا ردیتلاح ناعشیش هکر د هنسانعم قل وا كل وس و قلاص

 هنسانعم هبق روند ه هنسن یراکد د راب قرق ونادریش هدنشاب هنکشا ءاوجو ردیئنوم هدننز و ارج (ءاتوطا روید

eتاج هلفلوازومهودبدآراصع ر هدنبز کز و لاک (یاوجروندهراب قرفخدو هدننز ور (ثوطا  
 افتقا همالعا ضعب یکربثا انا یرهوج هکر یدح راش + ردشلتا تدنهدارو ییبمهنمه ویرهوج یدنلوارک د هدنسهدام 1

 ندنلاعاهرصب هل دد شت هل واو و ی صف كعج (ثیوج)ردیدآ 4 رف رب هدنساضفدادغب هدننز و رب ز 6 ثیوج)لردشلنآ 2 :

 ( هللا )ر دیدآ هل رباب عضوم ر هلړعط كيج (هئوج)ردنداروا ب وجا یضاقلارشب نب یصن نداهتفردیدآهدلب بل _
 رد هنسانعم كلیا تفخ ب ودیاراقو كرت هلمبیسهض رام یس هل وقم برط و ق وشاب بضغ ا ف وخ هسک ر هدننزو تکم

 فتك( ث بلا ) هه ء الا لصف ]إس برطل او بضغلا وا عزفل | هفتا اذا ثلاثلا بابلا نم اثهج لج را تهج لا

 هژل.بیس هض راعرب دوج و هدننزو ثیدحت هی هیقوف یات (ثیتمل )رول وا زسقرروقهکردیم نا عونر هدنزو

 كنا وی ك ناح ( لا فعض و رنکتیا ثیتح هيف و هندب ثتخ لاق رد هنسانعم قمل وا فبعض و رتافو هتک

 | لوألا بابلانم اثح مالا ىلع هثح لاقب ردهنسانعم قمردنق بودا قیوشت و بیغرت هشیارب یی هسکرب هلدیدشت | "
 | ردهنسانعم قهردنق هد رانو هدننزولیعفت (تیثصلا )و دلرسک كنهزمه (تاثحخالا) و (تاذصسالا) هّسح

 | رازکت دارم هکر دهنسانعم قمردنق دوب هدننزو هلزاز (ذنمح» هثح نعم هثثحو هثحاو هثعسا لاق

 ۱ نیعلایف لیلا ثحح لاقب ردهنسانعم كمتربد هت وا یرب یبهنسنرب و هضح اذا هيلع هح لاقب ردقم ردتق رارکت ۱
 | باصسلایف برطضا اذا قربلا ثحصح لا ردهنتسانعم قماردلب بواان وا اعا كسشعش هدناو و هک رحاذا

 | لا رول وا مزالو یدعتم هلغل وا هنسانعم قلردنف و ردهنسانعم قمردنف دوب هدننزو لاعتفا 6 ثاثتحالا $

 دوخای یشحو ردهنسانعم عیرس و كباچ و روند هب هنسف قوچ هلیع كناح (ثّوحصا) ثنحاف رمالایلع هثتحا

 ردردصمهدننز و ینیلخ (ینیثح) یکه ببتکر وند هنبال ارکسع و رم همان ج قد وا هب ی نیکر چ
 ردهنسانعم كاچ و تسج (ثیثطا )و هدننزو روبص <(ثوثحا) ییثح و اثح هثح لاق ردهنسانعم قم ردنق كب ق

 لاقب رد هنسانعم كباچ و عیرس یخدوب هلی كناح (ثاحنحا) ردا تعرسو یعس اکا هلغل ردنت هثیشرب هک اب لوک

 قیوشتیتیرب یر هنا ردلعافت لصالایف هکهدنن زو باحت ( "تاصلا) عیرس یا تاحم>و ثیثح و ثوثح لجر چ
 تع رس لصالایف هل رسک و ی كناح (ثاثحا لا وداحنیا هیلعاوئاحت لاق رد هنسانعم قع شر دنق بودبابیغرا و __

 رول وا باهذلا عرس هک هلیلق مون نانل وا ریبعت یک هلتبسانمو ردذ وخأم ندنآ ثیثح و ثوثح هکهت رد هنسانعم

 هلعف ر ثاثح ضعبلادنع و اضاغ لصتکاام لاق اک مانام یا اناثحو ائاثح نالف لک اام لاق هنمو رایدلیا قالطا
 ۱ | هيلع ءانب رایدلیا لاهعتسا هدم ونم ئش نالوا ثعاب و قثاس هوم وا هدعب روند تنش نال وا بیغر و ثح "هلبسو ۱

 هب هنسل مون .قج هلوا قئاس و هلیس و هوم وا نعي هنسانعم تمام رار داثاثح یتیع تل اام قرهل وا لثم برمض

 هموق یحاردلیو روند هنسیتنافوا نامص هلیعص كناح (ثلا) ردهانک ندکعد مدموب وا کیدل وا لثان مزوک
 روت دیه هر نتماضالبص ی نوونیح کارها زراو و دلت سبایو تشرد لوف یلع رونیدهغاریطو

۱ 

 سی ءال |لصف زا



 چ جا لصف را

 ات یماضتم و کرد ح راش ردینوک یه رنج وا تهتنه هکر دین وک دبش هم هادم كفلا و یمن و ق كانا

 1 6 تلتلا ) رواككلاثاو تأانالث عجب ردهمیو ىد ءاعبرا ردشغل وا بلق هفلا ءاه یتبم هزابتما نکل ردقلوا
NEEیشوفو و هثلث بطرا اذا اتیلتمشبلا ثاث لاق ردهنسانعم قمل وا یرادقم ییلث  

 ا ثلث لاقن ردکلک هرکضندنآ یصنکیا یراکدید للصم هکر دهنسانعم لک هد هبت ر میچ وا هدننادیم شراب
 هدندنع کاح و لا وو ناطلس هکرونل وا قالطا هب هسک لوش هدنرلنز و نسحمو ثدح (ثلثلا) ىلصملادعب ءاجئاذا
 ۱ قالطا نوهکیدلیا كاله ذضرع ییلاوو ناطلتس و یمدآ لواو یتسفن یدنک لوا ردیا تیاعسو زن قلخ
 2 هاخا و هسفن 2 الث تله هلال ناطلسل ادنع هیخاب یعاسلا یا تلئ وا ثلثمهناف نالف نع بنت لوقت ردشفل وا
 " ] ردهنسانعم كم رد هلتلت نکر اقلاقندن رب هسک ر هلبصف كنهزمه و كيج ( تأ ا چچ ملا لصق زج ناطلسلا و
 ثثج لاق رد هنسانعم ك زرد اوا یتعش خآ هلغل وا لو شآ هدنسهقرا لوق ىلع یک یمایق كلاج و كمدآ رب

 9 هدننزو هماقا (فئاح ال لبق "ىش لج دنع وا مابقلادنع لقئاذا عبارلا بابلا نم اٌثج لجراا
 تک (ثأجا) هلقنا اذا ةثاجا لملا هناجا لاقن رونل وا ریبعت قصاب كوب کود نا ین ردا هلو نکا
 ا ای ربغبلا تا لاش ردنتسانعم اتاق ن ورو یاب هفت داخل ا ھا یوب کن هناد هدنزو
 ۱ رابخالا لقناذا لجرلا ث اح لاق ردهنسانعم كتا ناب و لقن ثداوح و رابخا هسکرب و النمص اذا

 ۱ ۲۱ ) عزف اوج لوعفلا ءانب یلع لجرا تنج ثتج لاقت رد هنسانعم كلا فوخ ندهنسن رب هدننز و دوعق

 fr ۱9 لات Nk یسیاث "اح لجر لاقبر وند هت یشثک جا نمد و یوخدب هدننزودادش

 :لاسک «ینا وجرد.دا هلق رب هدننزو هعرج (هنژوج) عرصناذا للا تأحا لاقت ردهنسانعم قلبت تولیزود

 3 رددآ نصح ر ندنلاعا ن رع لوق ىلع ردیسهبصق كننلابا طخ هدننکلم رجه هکر دییسا طلا ةندم هدشزو

 لا رد هنسانعم قمری وف ب وکچ ندنکوک قاغا لوق ىلع ردهنسانعم كمکه لبد دشت كناث و یصف كيج ( تم ج
 هم ۱۳ 3*نوف بوبلکلب ندهنسنر و هلصانم هعلتفا و هعّرنا وا هعطق اذا لوالا بابلا نم اثج رصشا هم
 لا هت ردهنسانعمقمادرز و كن یرآ و هه سضاذا ان زلف ثحلاش ب ردهنسانعقمرواو عزفاذا لجرلا "ثحلاه 1

 ا انار كب وه ها یک كچ وکهکروید رپ یک مکو ب ہلیض كيج ( ثابت ود تعف راذا لا ۱
 چ نالوا مزال یربهطت یمهلوقم یرادانق و یرایر واب یرآ نالق بوشالوب هدنرز وا لاب هکر د هنسانعم لسعلا

 * هنموم لاب ورونل وا ریبعت قاق هکر وند هنفالغ هویم و هنسانعمدا را تیمروند هنسول وا هکرکچ و ردنرابع
 ۱۱۱ م ن هاشرخ هداروا دوخابیدنل وارکذ افنآ هکر وند هکرج شعش اف هلاب ندنسهلوقم یرادانقویرلیر واب لری رآ

 شفا وا س غو ذخ | ندنن ادفام رخ هدننز وربما 6( ثیثط )هل و كم د راز هجا نکو چ یکی زو دوس هرز وا لابق ورم

 لوش هدننزز و حاتفم (ثاثحما ) و هلیصتف كيج و یرسک كم «تئحما ) زغل وا قاب هنشتب ندکدرکچ رونید هنادف
 ردییبم هلتلآ نانل وا ریبعت هرهداقلطم هده راس لوصا هل وا رون وا علقو عطق ثیثج نانل وا رکذ هلکنآ هکر ونید هنلآ
 ةثج لا ردذوخأم ندنظفل ثح نالوا هنسانعم ذب كوز وتد هلا و ضف كناسنا هلبعح كيج (ةنطاإ)
 e صخش و روند للط هسیا رول وا اماق ردرسفم هلسبلاق كناسنا ناروت وا دوخاب ناناب هنج هدحابصم دهصحت یا ناسنالا

 | ردکعدیسیتلارف طاموط كمدآ هکر د رسفم هللا ونع «یتانلا هصتهدبغار تاد رفم وردم وس رم قرهل وا معاندران و

 . یسیتلارف نالوا ی و دایک دهوا دوش ام ,ندنسانعم عطق نکل ردذوخأم ندنسانعم هپت كچوک

 قوا نا وارف و روک اص هدننز و لزازت 6تا لرد هنسانعم تنحو ءالب هلبرمسکيج (ثل الرول وا كمد
 تاحصجا ) ضفتا ادا ریاطلا تحت لاق ردهنسانعم لفکلس شوقو ژک اذا رعشلا تخ لاق رد هنسانعم
 هچاص نالوا نا وارف و روک ثاحشج و ردنیبم هلا یتکلسف ناب هدنادرفم ضعب ردیدآ تابنرب هلی كيج
 3 ج كشعت یب رد هدننزو هلزاز (فمحا رونید هچاص ناوارفو روک جدو هدننزو طبالع (ثحاثخا)

 کرد رحم یجند رد نواند هب رعش روح هلبس هینب لوعف سا ( تشتحملا رم ) لسلساذا قربلا ثحج لاش ردهنسانعم

 قهدننزو ثدح((ثدا) ردشفل وا هیس نیل وا ع وطقم ندنیفخ رګ ردهدننز و نتالعاف نتالعاف نلعفتسم
 | (ةثدجا ) رولکث ادجا و هدننز و سافا ر ولک ث دجا یعجرونل واریبعتنیس هدیکرت و روکه ديس راف هکر وند هرازع و
 هنتوص ندبار وهظ نکیا رابچ ین هدزغآ و ر وند هنسید رطاب یرلفایا نکر ر وب كنس هلوقم ه ودو كشا ورطافو تآ ناف
 (ثیرط) ادجذحااذا لجر لا ثدنجا لاش رد هنسانعم كلبا ذاختاربق هدلحمر هدننزو لاعتفا(ثادتجالالروند |
 ا هکر يدنا نا هلا یهامرام راضءب ردعفا و هرثک تافالتخا هدنتفیفح كغلاب و رددآ قلاب عور هدیلز و تکی

 (نالی )



 روند هنجاوا ام رخ نب هدر قار وچ هلی كن (تیلتلا ]رغم ثعش د یا تفت لر لا رون دهب یک شمل هک یچاص

 هدنظفل توت ها هیق وفیان هرز وا ییا و رس راف نبا و رده ويم نانل وا ریبعت توت هکر دنع سا داص رف هلیمط كنات (ث وتلا )
 جش وف و نیارفسا ثوتو ردندا روا "یشوتلارح نب هللادبعنب رح ندابداردبدآ هبرقرب هدنساضق ورمثوت و ردتفل |
 | نیدجا نب دم ندنیئدح ر دند هلع ر هددادغب و رد درفم كنظل ثوت هاه (ذثوتلا) رد رادآ هبرقررپ نی نا

 | هد هر زج ( اوت رفک) ردراب ون هاروا نوئوتلا دهازلا "لع نب دجا ن دو ىلع ن دوعسمو سادیق

 هکر وند هؤزجر ند ؤزج چ وا هلنیتعضو هلن وکس كمالو ىع كناث(ثلثلا) چچ ءاشلا لصف ]= ردعضو مر
 (ثللا رد هتسانعثلث د و هدنز وریما (ثیلثلا روند ثالثا هدنعج وناثلث هدنسهشت رونل وا ریبعت ر هدج وا

 یاثلثلا هعرز وا هلن قسلاق ردصوصخ هکوب هکرونید هغمرا وص هرکرب هدنوک ج وا تیک او جاغا هلبرسک كات
 یلوق ل والا ینا ا لمعتسال و كنب رهوج سپ رونید هنسیروای یصنج وا كنهقان ثلثو م با ةئلئ ف ةع یعب ابن ادع
 با ود ردص وصخ هنعسق نیکاو جاغا قمراوص وب هکلب بوبا مصح هل وا یانعم یره وج نکل رد هيف روظنم
 یا (ثالث)ردطقاس ندرهس ضعب ضاربعاو و رداحان روک ذم ضارتعا هلکمد زفل وا لامعتسا هدقمرا وص

 هلتیفص و و لدع هروک دهم وبیس هکر د جرم * ردرال ودعم ندنرا هلک ثالث ةثالث هلی كی (تلثم)و هل كا وا 7
 ثالثلدندنظفل ه الثیکیا ردکم د رج وارج وارد رف رصنمربغ هل.بیس یررکت ثالدع ةغیصلا رابتعاب روک هراس و

 ءاسنلا نم مکل باطام !وسکناف ۶ وبشا هکیدلاق رایداب نع هحنیلاقرب ب وزو یسابل یکیا الثم رایدید ثلثم كلذ
 ره ندنکیدلیا اضتقا یعیزوت هلغل وا دراو هب هلج باطخ هدنسهم رک هب الا هک حاب رو ثالث و قم

 n کهن ردکمد زس رار چو مخ نم ہدک اچ وزا یب رن رد وخارج زا ر کک طه

 هسنل وا دارا یس هلک وا یلدب وا وو ردقلآ مهرد جوا دوخای یکیا یربره نالوا مهفنم ندنلوق ةئالثو نیشن نیت

 تردزواحتالب هلةیلعت هن راتیشم هسیا دوصتم رول وا مهفنم كللاراضتقا هنب رب كن هروکذ ءدادعا یربرهندنوگاث " 
 نددادعا هکلب هدادعا نامه تبل ودعم هدنن ز و ثالث هر وکه نایب كماصع هکیدلاقو + ردص,خرت یجوزت ردق هرفن

 یتفیدل وا یلودعم درفو درف ید كنس هک دارف هلبا در یروک ذم صیصخت باهش نکل ردرصح# هتک ضعب
 هدننزو ثکم (ثلثلا) یهتنا ردلکد هدیشوب یغیدل وا ندنلببق دادعا خد یسهلک دارف نکل رد ثلا صیصت
 مهلاوما ثلث تذخا یا لوالا بابلا نم اثلث موقلا تثلث لوقت رد هنسانعم قلآ یتیرب هدجوا كنلام كنهسکرب

 مثلث لوقت رد هنسانعم كل لپمکت هرفن زوت وادوخاب هرفن جوا هایسفن یدنکدوخاب قل وا یسیمنج وا كه ورکر و :
 نیرشعو ةعست اوناکربخا یانعم هکرید حراش × یسفنب نیئالثوا ةئالث ملک وا مهلاث تنک یا یناثلا بابلا نم الت |

 نددشلاث دن رال وق یفائالا ةثلاث ك راب عو ردکعد ىج وا (ثلاثلا )ر دجاتحم هحعرمصت یتیرادادعا هلاونع لف
 هلکغا قاج وا بوتاچ شاط هح را یکیا هننای هکر دقج هل وا ش اد شمتچ بۈموت یک ز ۈن وب ندنران 01 8 ۳ 8

 لات دهب زو نالا یعج روند هیفلا هراشاط لواو راردا عضو هرصت هنب رارزوا بول وا یی چ وا لوا |
 هددع هداع فالخ كنوب و ةيظعلا ةيهادلابىا "یفائالا ثلاث هللا هام ر لاق ردشغ وا لامعتسا هد هيظع ةيهاد قاتال ]
 ردهنسانعم قمل وا هناد چ وا هنسنرب هل رسک كنهزمه (ثالثالا) رد هل رابتعا رج نالوا رک نم شنا ص

 جوا یدوس هدمناصرب هکرونلوا قالطا 4 هقان لوش هدننزو روبص (ثولثلا ةثالث | وراص اذا موقلا ثلثا لاقت

 یکیزعا ج وا كنسه# هکر وند هده هقان لوشو تبلحاذا یناوا ةئالث المتیا تولت ةقان لا هلوا رردل وط بو

 ثوثلث هان لا هل وار ولیغاص ندنچ وا هلغلوا روک هدنناذیرب دوخاب شل وا عطقنمیدوس كنسی رب دوخاب شعروق
 لوش هاه ( ذثولثلا ) فالخا ا بلحت وا اهفالخا نم فلخ مرص وا اهفالخا نم ةثالث سدق تناک اذا
 لث زساه(تولثلاز هل واشم کید ند رد چ وا هکروند هنغج راغد قبزآ و همولط یراق دیشاط وص نعد ه هدا زم

 لبح لا روند هنسهلوقم بیا شاک و ندناق چ وا و هثلث هنم ذخا یا ثولثم لام لا روند هب هنسن شم وا ذخا

 یثرب بودیکی لث یکیا هل ردل وعفم ےسا ندٹیلثت (ثلثلا ) رار د یوت هس اکا هدیس راق یوق ثالث لع لتفیاثولثم

 هلتعجا مران دنا غامد رد را و یص وصخ مکحهد هبهتف بتکر دف راعتم لبا ثلثمهدننی ترشع لها ر ون د ها رش شاق |

 (ثیلث) وهدننز و عنع لوق ىلع برمضی (ثلث )ر دمولعم ثلثم لکش ر ون د هئیش ول هشوک ج وا ثلثو را هل وا بای هئشن
 كمال و هدننز و ناب رظ ناثلثلا) ردیدآ عض ومر ر هلی كنا (نائالثال و هدننز و بام (تالث) و هدننز و يطق

 هکر دیعما ریعبلا نیض و هلیعط كنا (ثالثوذ) ردتابن یرلکدید یهزوا تیا هکردیعما بلعتلا بنع ردراج هلی ق
 دا الثلموب را ردیاب فحم هود هلکنآ اردا ندناق جوا نوا ماککسارونبد هنالوق یصب شل روا ندشباق |

 e ءاثلا لصف =

 لطم



 لا

e ل |لصف B- 

 هه تا
 وتو لمس قرهلوا فیدر ر هنظفل ثوح تو و هد اذا هغاتم ثاب لاق رد هنسانعم كلیا هدننک ارپ و ثحاذا |

 ۱ وتل ابا وا وحاب و نیتح وتفم ثوب ثوحو نیت روسکم * ثاب ثاح مھکرت + لثلهنیورولواكم درام راتو هدنک ار

 ۳ در ردنل ی هدنس لک تیحنالواناکع فرش هکهنظفل ثوح یس هلک ثوب هکر دو یلیصعفت كنوب * نقرفتم یا 0

 اوت الب و ان ونم هرزوا ع هعضلاالاقثتسا هسهاکو رول وا بم هرزوا مض یرارخآ امیشت هنایاغ رونل وا ل لامعتسا

 یر صبح هتن رونا وا بلق هفلا یراوا و هعهاکو رول وار وکم نوجا فیفیهاکو رونل وا لامعتسا

 رفت رانو و ردوا و نلصا هکرولوا فیدر هنس هلک ت بح یس هلک ثیب هلبا همتحن یاب هکهتن و ردهرز وا لاونموب ید | 0
 نکا رپ هکر دسشغل وا لامعتسا قرهلوا فرظ و مسا ی ۲ تایاغ هدعب بول وا ردصم لصالا یف هنسانعم دندن و

 رعصو فک ةفک هتبق و صب صبح یناوعق و هلج زا ردصوصخ باب بیک ارتهلوقموب هد هو بتکر دکعد رامراتو

 ٹی ثیح و ثوب ثوح مهکر و رذم رذش و رغب رغش اوق رفت و ءاسم حابص و مو موب كينآ و تیب تیب یراج و ةزحم
 رلث و ورایدل وآ یتبم نوبل وا نمت قطع فرح یناثو بول وا هدنلزنم ؤزج ندینات لوا ؤزج هکر دن راسکرت
 »رد هنسانعم كلنا شیتفت و ثح دوب هدننزو هماقا (فئابالا) ردرال وأم هلبا فرظ و هلبا لاح هروک هنیرعقوم |

 "| یی هنسن رب ( ةئابتسالا ) ثابا نعم ثات | لاقب رد هتسانعم هئابا هدنن ز ولاعتفا (ثابتب الا) تع اذا هنع ثابا

 ۱۲, ووتددن رغص ناب هد زو ةر (فئبلا ) هچرضسا اذا *یشلا تابتسا:لاقن رذذنسسانعن كالا
 ۰ ةشاشب و مشب ییدهسکر هدنن ز و ثحم ( ثهبلا )ل ردیدآ لجررب ندهعیبض و كلذک ردیدآ لجرزب ندنس هلببق

 مذبلاب هاقلتاذا ثلاملا بابلا نم اثهم هبلا ثب لاقب رد هنسان انعم قلوشراق هلطاشنو قوشو هلا زوب راوکی تعب
 هدنزو هجرحد (ةثكملا) ثب ىنعع هيلا ثهابت لاقب ردهنسانعم ثبم هدننز و لعافت (ثهابتلا هال نسحو
 رول وا فیدر هنظفل ثیح (ثیب ) عرسااذا لمعلا ف ثکیب لاقب ردهنسانعم قمتوط كباچ و تسج یشیا
 وک هب هحاسم یریسفت هلی رابع مهقرف یا كفل ؤم ٭ نیقرفتم یا ثیب ثیح مهکر ن لاينر اه

 | صق وح نم ناکام و تغشلا كسانملا ف فلؤم + هلیحمف كناف و كنات (ثفتلا) < ءاتلا لصف روح
 وا ندهیعرمش تاقالطا نورقم هب هحاسم هلکطاریسفت هليترابع تلذریغ و ةناعلا قلحو براشلاو ۱

 هجاص نالوا حابم روظح مارحالا دعب و مارحالا لبق هدنراجورخ ندمارحا كجاج یدارم ردشلبا
 وق ثعشلا سپ + ردکلعا ترمشابم هلاعا یسهلوقم ی وط هرس واو كمك قي و قنرط و كمنروس غاب
 ر ندنفبدغنارط و بویغلغ ای هدیدم تدم لاقصو جیابص هلنیتصف ثعش ارز رولوا هنر دقت ثعشلا

 وضقیل ال وبشا هکیدلاق ردهنسانعم قالوا هدرمزپ و كان وو هدولآ هلفاربط و زوت و كفل هچ بوشپاب
 كنردا و كئفتاام هرخآ یرب كندبارعا هکهتن رلیدلیا ریسفت هلا سو فتن رمسفم ضعب هدنسهب رک بالا
 هت هلبا هو "هلازا فت راضعب و رول وا هدننکبس مه "دن ةلا زا اوضتیل هکرونل وا ر دقن فاضم هروکه کو

 هل رابع مولا ءالمف دادخسالا و ناهالا كرتاذا لجرلا ثفت یحاص حابصم و زلوا تجاح هردقن
 صمت :آ سد ردتح هنعوف و ییالک كسا عا :دزیابوت در نکی رفاه ع یل وچ رک تلا

 ھو ردعالم تیاغب یناونع ءاضف و ردن رابع ندنابنا یتاللح *هرشع لاعفا ثفن و اضف نالوا صوصنم

 ۱ صقک لحاذاےخاب مرحا هلعفام ثفتلا ردشلنا نایب هلبا هرابعو هان بحاصو ردندعبا ر بابو ردصم |
 اواو ۱ ا الت نییبلاو ثعشلا باهذا توم ليقو طبالا بت و زاغطالاو |
 یس هلغل وا موسم هلت ربع لالحالادنع دادتسالا وابا شاو رجال وب رتل صقه |

 33 ها انفو دا را منش تپل ردت ناخ روک پایه

 د ا او متد هنر باتا شلا "صقباه ومکصل وا و ةلازا اویل

 لوف ناك امو ثعشلا كفل وم سد * یدلبا لیوات ثالذک ید هديا قشو :یدلبا لج هنسانعم ءادا ییاضف نکل ۱

 .هدرهزم یطویس رول وا فوطعم هرزوا هلازا یلوق ناک امو بولوا هدنر دقت ثعشلا ةلازا هرزوا روک ذه هجو
 :هکیظفل ثفت هله ازا یدبا راز ین آ تیلهاح لها بولوا ثداح هدءالسا ردص هکر دراو هی ع ظافل اضعپ هکیدید

 | تفل لها هکلب هل وا لالدتسا هروکذ م یانعم هلکنآ هکیدل وا عقا و هدرعشرب الصا هرز وا یت یتیا ور كنهدیبعوبا ۱
 لر یناهداو طشم و بول وا هدولآ وا "ری وزو یارو کیا )ایی ایم ندنآرفریسفت 0



 ۳۳۵ رب

  ربس لها رولک ثومب یعجب ج یک ن رن نوجهبدل وا قلح فرح ردززاح هد هلبصف كنيع ردییبم هنس هظحالم |
 داهج وه و هداهجیغنیدنل وب مالسل | هيلع مرکا لوسر ترضح هدندنع كران | راردنا قرف ییتبب هب رس هللا ثعب

 ندروبقثمب ورونل وا قالطا هب رس هب هدایز ندچوا وثعب هرکسعیراقد روي لاسرا قرهل وان ودام ندج وا نوجا
 ید وب هدنن زولاعتفا (ثاعت الا ل همشفن یا یت وم اهلا ثع هنم ور ونل وا لامعتسا هنسانعمقم ردلاق ب ودلر د بات وم
 ثمباف هثعب لا ردهنسانعم كلر دن وک هدننز و لاعفنا (ثاعب الا ) هثعب نعم هثعتا لاق ردهنسانعم كمردنوک ا

 نارهس دیا ثعب لجر لاق روند 4 ی دک نالوا هرز وا دع# بویمو وا ردهک هدننز و تفت 2 9

 هدننز و لعفت (ثعشلا) قرا ته لجرلاثعب لا ردهنسانعم قل وا قناب وا نیم(

 یدل وا ثعن رعش یک ناور بآ ندن رارید رعشلا یم ثعبت برع یارعش هکردندانعموب رد هنسانعم ثاغبنا |
 | نثیعب و ماز ر ن ثیعب و ثیرح نب ثیعڊ و ردیعما یس رف كب رکی دعم نب ورع هدننز وربما (ثیعبلا) هدر كج 3

 مالسلا هيلع مرک | لوسر هلغل وا میطصم یعما لصا ردندیاصعا هلیس هینن لعاف ےسا ( ثعنلا و رذرا عاش مش "

 وبدا ع ومر مدا رق هن دم ردل وقنم هلیئالث تاکرح كتاب و هدننزو بارغ (ثاعب ) رد راشم روب رییغت یراتمضح |
 صوضخح هنسهف اط یراضن هدننز و توغاب ( ثوعابلا ) ردف ورعم ثاعبلاموب ردشل وا عقا ويما كوا ]

 یال تاکرحكناب 6( ثاغبل ار ردینایرمم مسا وب و روند هتلاح یرلکدلیا راطقسا هدن را هنس رطم عاظقنا نعي ءاقستسا | 1 ۹

 هدننزز ونال هل رسک ك ناب رولکن اثغب یعجرول واز وب یتعب رول وا هدننکنر زون هکر دیعما شوق ع ون ر ها همت نبع و | ۱
 اقلطمثاغب و ردناربطلا یطب ردلکد دایص رونل واریبعت یثوفیرول هدیکرت هکر ردنا ناب هللاراوخ راد م یشوقوب

 | ندت DEPE EE رونید هن رانل وارب رش كراشوق 5

 | قلزسرخ هکیبک یراشوق ناغوط هج ولد و قلیجو لاترف و هغرق ردندنم نالوا بحاص ررض و رش هکلب یزاع | 1
 | یا رشتو انضراب ثاغبلا لثلاف و یک هماعنو ماعن ردهئاغب یدرفء رول وا عج هدانعهوب سپ رارونک هیت

 یراکدند سکر کو سن بودنا ادب تدالج هلسبستر واح هزب راشوف یندانایل وار دتقمه راکش ینعیانب عار واج یا ۱ ۱

 بوداریسفت هلبا راشوق قف وا قر هل وا عج یاغب یرشحتز +رار ول وا زر نع فصتم هلت وطس و تل وص یکش وف دایص ل
HDردم المهد هل ران اونع ٹن اتو رک تەر وکه فل ؤم هکیدلاق »ردشلادارب اهدنناونع مسنتست ق رل وا ثن ومیروب نمل  | 

 شوق هراق هدب رت و سکرک هدیننراف دارم ندرمسن و ردنااضتقا تن أت هروکهب یاو ردیا اقا رک «روک ۱ ۱

 رز, یروب نملث راضعب هکرید حراش*ردندنعونراوخرادرم نانل وارکذیرکدیداباب قآردشوقدایص یراکدید م
 نکل رلیدلیا نایهدنض رعم كعد رار دیا تناها و تراقح هلت وق راهظاهزب یج د ءافعض هکزیه ورک ناوتان و هزیالآ

 رونید هنوبق یشیدولهراقولق [ كنب كن هدننزو ءآرج (ءاثغبلا) ردیدآ عضومرب ثاغب و ردل واهجو نالوا باوص | 0
 كن كن نوبق هلیتقف (ثغبلا) رول وا قالطا هسان طالخا نالوا عع ندهفلتح سانجا و روش د ثغبا ی

 | (ةثعبلا)) ءاثغب تراصاذا ةعنلا ت شغب و ثغبآراصاذا عبا رلا بابلا نه اثغب ناثغبلا ثغب لاقب رد هتسانعم قم واهجالآ |
| 

 قلزوب یتعپ مساندن آهثغب و هنسانعمقل وا یلکن رزو هنن ر هلنیتحمف تغب هد هراس تاهما ردعماندنآ هدنز و هعرج
 قالطا هن رلسراهدنز ورجا (ثغب الا ردبلاغ قل وار وصق هدنسهرابع كفل وم هلغل وا موس مهرز واقل وا هنسانعم | ۱

 هدننزوریب(شیخب) ریو یشوفوصیراکدیدقاتبهرق ر دیم! شوق رب ورد د عض وهرب ثفبا وان هنول رول وا
 قالطا هب ادغبهدب عفعماعطارپ زرد ازیلوق ماعطلا وكفل وم *رونید هبادغب قشراقهباهبرآ |

 تک (تقبلا) ردیر نالين چرخو دیک کروند هنر کرت كنم ود لبس ین مت (اغیلا
 هطلخ اذا لوالا بابلا نم اثَس همالکو هماعط و هرعا ثقب لاق ردهنسانعم كلتا شر وم شراق ییهنسژرب هدننزو ۱ 1

 ید واین رد زالو عتمیاوم و بودند وندها شمرارق قیام ن 21| ۱ ّ

 بولقم هلغل وا ه انعمو ید بیلث هکر رد ج راش + زغل وا عافتنا خد ندنآ هکر وند نشم روق كغلت وا راسو ضج 1 :

 هدننز و ثحم (ثلب) ثیلب ثیمد *یش لاق ردکعد مالمو مرن هکرول وا عابنا هنظفل ثیمد ثیلب و ردبلاغ قلووا 4
 "یناسناندهدنزو هفکلب هلنیع (ةثعلبلا]) ردندیاصصا ضعبلادنع كام و ردیعسا یدج كنهنسک مان همزن ن كا ل ۱

 | هثعلب و نفس و مج ظلغ ف ةواخر یا ةعلبهب لا روند هنتلاع قلوا كيلوسو قلاص قرهلوا ناعشیشو ظیلغ ۱

 هدننزوروبنز (ثوکلب) روند ثعلب هدنرکذ م هکر د راش * روندهنوتاخنال وا قلاص و كلوا نامشیش
 | روندهبایقهرابکی و هايس یربا كن هدننز و هثعلب (ةثکلبلا) ردیدآ عضومر هلبسهینب عج (ثک الب) ردیدآلجررب

 ۱ اب تو هنه تاب لاق رد هاتف شیفت تب وز و گول (ثوبلا )رد دآ ی رحم كم“ عون رب هدننز و لیعیف(ثینیبلا)



۳ 6 
 ۱ هاو هاا هش ا نا بل بلطاذا هاياريللا ثیثسا لا ادیت نتسیا نسما راهظا دکر

۱ 

 هم و ردع وضوم هنسانعم قمردشارا ییهنسنرب ندنجماقاربط ثح لصا هنع شتف اذا ثلاثلا بابلا نم اش

 :دلیاثحم یغارطرونل وا قالطا هالب یر وردلوعفمییعع رونل وا بلطتازلف هدن رول واقالطا هدعم ۱

 لات لاق رد دنسانعم تا شیت یتفت یکی رک ین هنسن رب هدننز ولعفت («تصتل ا)ودنزو لاعتفا(تاصتبالالو(تاعتسالا)
 ه] اث: ابد هسانعم ما وا یب ینآبعل رای ده ثان و هنعثص نعمت و شا | و شا |

 8 5 للاخ ندنمسف تزاعو ناسنا هکردکعد رللح قجهر دشا را یرغص ناب( رقبلا تحاابم )ل ةفصلاب بعل اذا |
 ق وهنایرد ال ثیح ییعی لوهح وا رفق ةناکع یا *رتبلاثحابم هتکرت * لثلا هنم وردقج هل وا ناباس نالوا مولعمان |

 هکر دیدآ بعل رب صوضخ هلافطا هدننزو یه هلددشت كناح و یعص كناب 6 ینبحصلا ) و هدننزو هذن (دنعلا )|

 ى e ا دردسر هن كنرپ هیون کوک یزید وا هلغاپط یی ۳

 نر oe مجرم * ردیرخآ دا نبوت بروس ند هنر او روبص ( توعلا { هییسح ۱
 الاوحا نیقفانم قالطا ثوح و یک وح و هژعبمو هشقشمو هبوت و همآرب "هروس ردرا و یعساشب نوا

 افو ردموسرم قر هل وا یعجب كثح هدننا ونع ثوحم هلا هموم ءب هد هباهن ردینبم هنغیدل وا لقشمیبهراثا و
 هوا رانا بورواص هنس وریکیغاربط هل الا نکر رو هکرونل وا قالطا ه هود لوش ثوح و ردشللا لقن هليا هح وتفم
 ] قارط هببش هتغی قاربطنالوا هدنغا یکیلد هلروناح یرلکدیدیناشوط ب عو كبتس وک دنن زوءاقفان ( هاثحابلا)
 ۳ تاع )روتدةنالوا هییشاک ابوبل واهون لواوب نکل زار د هاعصاق و ءاقفانةنسهوب لروناحلوا روند هنس هه وک

 ]  نابحیا"یوار ۍااحلادمعنب لع وردقج هل وا یراصنالا هم رخن ةبلعل نب ثاحم هکردیعمالجررب هدنز و ناتک
 | ل یاب نابح نباو ردشلنا تیاور ماونالاو میساقتلا باتکی لو كنابح نی ندموحرم ینزوز نالوا

 الوا ند موق قشم و لوق یلع هنسانعم هلهس ضرار ون دهر و لقا ربط قشمو هل وکس كنار و یخه كناب (ثربلا ) |

 کت ارب یعج هل وا یوص و تبنمتیاغب کز وند زانالزالژوکوژود و قشمو هلیسهدایز ضعبلادنع و
 رهر ولیلد رهام و قذاح ثر ورداطخربخانز و لوق یلعرولکثرارب وز ولکث ور ورولکث اربا و هل رسک
 و ملت لنا وارف تمن نوک ان وکه لغل وا ناماسو تورث بحاص هسکرب هلن ( ربا ل هنسانعم تیرخ

 تل رثهدنساضق دادغب هلحتف كناب اثار )ل اعسا و اعم اذا بار بابل ماثرب لج اثر لا ردهنسانم
 بیعش و دم ن رفعج و دل اخ نت دم ن دج ار دب دآ هل یکسارب ةدنساب ض بناح دا دغب لوق ىلع 4 رقرب هدنسهیحات

 | هدنز ورفعج هلا نبع ( ثعرب)) ردعض ومر هددادغب یارب عماجو ردرابوسنم هباروا ردراثدح کن وارا
 ۳ باد ۲ نیغ (ثوغربلا) ر واک ث عار یعجبیکتسا ونوکر وند هتوکه دننز و ذفنق (ثعرل ) ردعض ومر هد هبداب |

 1 ,هکل امور ثوغر و رود كيكهدیسرافروند دن و هد رس واارس راک دد رم کر دف ور هل وور ون ذ ا

 ك نر دیبش هب هلعط هدننز و هجرحد (هثغرلا )رد رکدد زاغروب ینرمسوغر هدیلیامور ارهاظ رددآ هدلبرپ

 سطل اک نولیا ةثغرب هب اش ر ردین ول كئوغ رب رد راکدیدیتفن هدزغاسل رولوا هدننب قآ قتمارق هلبازوب هکردیعما | ۱
 ۱ لصا هروکهتناب هدر اصب كفل ۇم ×هلسرااذا ثلاثا بابلا ن نماثعب هثعب لا ردهنسانعم كمردنوکه دننز وح (تعبلا )ا

 ورو رنده راس و ایا

 1 هرات مضح نوچ: قلاخ بانج و کیک ا داحا عاونا اخ EOS رب رده کا غ و زدنهلاآ

 هل | هيلع یسیع رد رهظم ید هال واو ءایینا ضعب هللا یهلارادقا هدنوب کا اوون ی ید وه ادص وصخ |
 رس و ظاقاویتوم ءایحاوماهلا هکردشمل واد راوهمانعم زکسهدم رک نأرقو یکم السلا و ةولصلا هيلع دم ترضحو |

 ا لەن هلو ثعیت هنسفهکهنسن لواهروکهنناپ كحابصعو »رد زانعملاسراوروبقلا نم جارخاونیبعت و ک احبصنو | ۱

TREN۱۲۱۰ هد ره  ems 



۶ e 0 رنز اچ یوتاب تک ی هل تن لوقت ردهنسانعم قلق هلمام هلع اليو ت 

 هدننزویلعف هلیعط كنهزمه (یننالاردشفل وا هییشناکاراهنسن نالوا فیعض و لهس هلیسهقالع قلوا تلوهسو |
 | هکر رب د ینا أمم ارا هسلیا فص و هلل اک ینوتاخرب راپ رع و رد هض وصخ یک یلبح و وردیلباقم تاکراروند ه یشید

 تر ضب هنو A EES لا ان الا هود ء نوعدنا 2 وبشا ها

 | *لوا»ردءرز وا ب رض جوا هلتفاضا هنب ر یرب یف تا د وج وماقلطم هکر دو یطسباصخكن وب رارول واه رنیکح :

 | بارتلا ےرلا تش لا رد هنسانعم ققغاط بواب ید هنسن ر هلی د دشت كن انو ی ك ناب < تل ) چ ءابلا لصف کک |
 | ربطنا ثب لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم كلغا عیاش و شاف یربخربو هنقرفو هنراثا ادا یناثلا و لوالا بابلآ نم ات ۳

 ۱ شروص رادقرپ هنرزوا بوردلوط هباقرب ییامرخ زکو ردرلامرخ نالوا قنغاط بویلوا قشباب هنر یر

 | كالا قیرفت یبارآ وربص ولقعندنندشد وخاب ردل وعف» .ینعع هل رابتعا لأم هداروب هک ہللا یلاینزحو یب وکشا انا ٭

 هد E ی ARLE ۳ فک

 تاب دوخ اد دلربخرب ندرخآ e و ردننبم دنرب هظح الف هسمز ۳ دوخاب هيلع هيلع ۱ ۱

f YB 

 قالغا 4 هک تن تانتم و زدی واسم ثن مو رک مهدی لامفم از روند تاتش مد هب رک ذم کر د حوا

 8 2ام و ثانثدو رک یساک هلوا تبلم هکرونل وا قالطا هض راولقاریط قشموب ورونلواریبعت یعاعرک ذم هکر ونل وا
 هکر ون د هر ومد یشید هدننز وریما(ثینالا) ماهکی ا ةئانثمو ثانث» فیس لاق رونل وا قالطا هملقدنکو زیدک هاه

 ۱ هکروند ه یشید هدننز و ثخ (ثن مل ا) رونل وا قالطا رک د رونل واریبعت قشمد و دالو هکهنککر ا رول وا عالم

 اى لوقت رونل وا ریبعت یعاعس رک ذم هکر ونل وا قالطا ه مک بخ ٹن ژم ورد تبا قلخ یشید ی آ لامن قح
 رونل وا قالطا هراقالوقو هراهاخ ندیناسنا ندب ردهبنلت ندنسهک ینا (ناشالا) ثنحل ا یا ثنؤملا رکذملا اذه

 قالطا هرب تبنمو قشم وب یتاربط یک ثانثم هدننزو هثیبخ (ةثینلا) رونل وا قالطا هن راهلبق هعاضقو هليو |
 یکاتبنوم دنن زو لعفت (تنأتلا) و هدننز و لیعفت ( تین تابنمةلهس یا ثانمو ةئ دنا ضرا لاقب روت وا

 تور كنظفا ینا هلل رسک ك نەز  ثانالا ) ردکعد لماک هکراربد رک ذلجر یک ردکعد 9

 یبک تانموو یزعو تال یدیا ثنوم یراعما ل راغ یرلکدلیا ذاختا دوبعم اربز رایدلیا رابتعا یظفل رکج

 یو ولو اریز ردوب نالوا مجرا هکرلیدلیا رابتعا ینانعم مک

 | هج ونم*ثلاث + ردن رابعندن اداج هکر دلعاف ریغ لعفنم* ینا * رد رات رض ح یلاعتیراب نامش هکر د لعفنمریغ لعاف ۱

 تاعونصم كن رایدنکو  لعفنم هلتبسن هب یلاعت قح رانوب اریز یک نج و سناو هکنالم ردلعاف هج و نم و لعفتم |
 هرانا یلعو لج قح هل رالوا لعافریغو لعفنم ندنا داجب *هلجیرادوبعمنانلوارک دسب» رد رالعاف هلتبسن هن راتلو وا
 ۱ تاقالطا بویل وا قیقح یالطا ثانا هناداج هدنروص و یدلیا هت هن راتلفغ و لهج لاک و تیکب هلیس هيم ث انا

 | رونلوا قالطاروکذ هنراریبک هکهتن رونل وا قالطا هبک | وکه درخ نالوا هدکلفو رول وا انعم رب براقم ه هيع رش |

 | ال هت رهظایاسسلا ا .لوقت رونلوا لامعتسا هنسانعم كاتا راهظا 4 هنگام :یزار نالوا هدنورد و هق رفو هسشناذآ

 هلغماغلوا زکه قصو هش وخە را تیسدوخاب لاوج دا م رونا واقالطا هرامرخ نالوا قرفتم و روثنء تب ثبو

 لاقرول واینا هرزوایتذل و نومأم ندهوکامرخ نال وا هن وکو روند هغمالیقص ب وصاب یکی کر کہ رکصندکد لیا
 ریسفت هلبا رام رخ ناروط هدنکأ رپ هد هرشط بویل وا هدباق نوب یععصا و هزنک دح ۸ یتعب روژنیرفتم یا ثب رت

 هج اذا رابغلا ثب لاش ردهنسانعم قمر واص بودزوت یتسهلوقم قاریط وزوت ثب و ردل وعفءینەع ردصءردشنآ
 تدشو لاخلا یا ثبلا نسح وه لا ردینبم هنغیدنلوا راهظا اندام رونل وا لامعتسا هنسانعم ناش و لاح تب و

 یلاعتهلوق هنمو هلوا راچان هب یکشت بویمهدیا لمح وربص ېحاص هکرونل وا قالطا ههودنا و نزح نالوا هرز وآ

 ۱ 5 ىلا ثب لاق هاو قلعاط بولباب ردع واطم هدننز و لاعفنا (ثاثن الا رول وا لعاف ییعع هلبسهظحالم

 هث لاق رد هنسانعم كلا میاش و شافیربخرب و ققعاط بواب ی هنسنرب ج د و هر مک ك ن هزمش < تاشالا)ل ثدناف |

 هدنن ز ولیعفت (ٹیثبنلا) ثال هت رهظا یا مسلا كتبا لوقت رد هنسانعم كا راهظا ه هسکر یعوتکمزارو عع هثآ و

)4۳( 

 لطم

 چ ءابلا لصف عح



 BE f ۳۳۹ راس
 1 سس نخ AE دف ءاثلا باب من چ ءاٹلا باب زف

 0 ر وضح یلاوو ناطلسی ةدکر هلت وکسكنابو یف كن زمه (تبالا) چ فلالا لصف ]ا | ا فلالالصف وبس
 ۳ فتك( ثبالا ) ناطاسل ادنع هعبسا ذآیناثلا بابلا نماشا هیلعتبا و هث ا لاق رد هنسانعمكمروتک هلاق هن وک ۱
 لابف ایم تسمه روند یشک نالوا [وهب سس و تسم هلو یلوتسمهنسیدنکذم اش طرفو حرف تذش هکر د هنسانعمشا 0

 ۳ ۱۳ ۸ وع لیکو او شیش لرو داکمحا یدوس هود هلت ( ثبالا ال رشا یا ثبا لجر لاقت یک رالوا |

 | لبالانبل برشاذا عبا رلا بابلانماش | لج را ثبالاق رد فو تیک هنابل واداتعملدوسلوا ردهنسانفمقعالو |

 ثروت وا بوکوچ هلغا وا قوتیرلنراق كرون دەرڵەودلوش هدننز و یراکس(یابالا) رکسلاکهیفذخا و زنا یتح |
 !۳ولط لوح هدنزو هکفتوم ( تشنولا ) رد هبا و تیبا یدرفع هکر دح راش + عابش كور یاینابا لبالاس راهلوا

 (توالا)و هلیصق كرا هرم (تانالا) و (ةثالا هل وا شلاق نوغلوط و نکشیش هلاح ىلع بولو ط هلباد وس هکر ونید
 اولا و انانا و ةثالا تابنلا ثا لاش ردهنسانعم قمل وا قشمراص هنر یرب هلغل وا قیصو روک تواهدننز و دوعق

 لا دهان قن الو رونل واریپعت چ هکی سدرغص كتروع و فتلا ونک اذا عبارلا و ىناثلاو لوألا بابا نم

 كم زود لر هینکچ یبهنسن ىسەلوقمڭش ود د وخان یربرب هد رو لی (ثيأتلا) ار تمظع اذا نا تما

 ۱ ثدئالا و هلید دشت كنا و یف كنهزمه «ثالا) هرثو و هأط واذا اشئأت هربغ و شارفلا ثئالاقم رد هنسانعم

 زو مارکر واک ث انا یعجج یظعریثکی اثیثا وا تدنلاقب روند هبهنسن راسو هان نال وا ناوارف و یظعهدننز و
 ق وت ثیاثا و ةربحلا ةيظع یا ةثبلا ةأممالاقب ردمبکر کذ م عجب یننوم عجب و هللاه ردهشلئا یثنّوم رولکث یاثاو
 |[ هدننزوباص» 6 ثائالال رد هيلا یدرفم هکر وندهرانوتاخ نالوااضعالا ةمانو نوغلو طولی و نوز وا لوق ىلع

 یدرفم كنوب و یکی زاول راس وینا وا و شرفردت رابع ندبابسانال وا یامه*ومزاول كن هناخ اقلطم هکر وند هنعاتم
 ام هلباه رد هلاثا یدرف یک تبب اتم و دعو لبا و منغ رونل وا قالطا هلام یرتوک ثاثئا لوق ىلع ردقوپ

 جاس هکردیفدا مو هدننز و الا «نتانالا) ةئاثا ةدحا ولا و عجبا لاملاوا هلدحاو ال و تيبلا عاتمیا ثالالا
 رفرب ص وصح هنس هلدبق تاطبح ین د یان او ردهلدبمنداقءا ا كحراش * رونل واریبعتاپ هسروند

 هزم (ثرالال ردیعایردب كتاذ مان عطسم نداعصاو رددآ لجررب هلبصف و ی كنهزمه ( هئانا)

 |ثرالازاح لا ردلدب ند واو هزمه ردن رابع ندنافلخ و هکرت با دم كئرا و هکرد هنسانعم ثاربم
 ریغ نم ههدآر ندربغ هکر دذ وخأم ند هئارو رد وا و یرالصا كران و هکر د ح راش * تیلا نع لقتنلا یا
 ارت و ثاربم و ثرا هلامنال وا لفتنم لوا و یدنل وا صیصخت هدکلغا لاقتنا ندم هدعب ردت رابع ندنلاقتنا
 وک رایدلیا لیفت هنل رم تل [یلقتنملام یداتاروم یبصا كارو یداثارو یلصا جد كارت رایدلیا

 با,

 :لصاق یا قدی ترا وه لاق رد هن سانعم هيلع و لصا ثراو رلیدلیا رابتعا ِ دی

 ویو بهار کا ترا نمترا لعنتی هم ورا والا بو :

 ورچلوا هنتف هنن تعاجرب هدنز ولیعفت ثیرأتلارونلوا قالطا هنس هي د كيش رپ وهنسانعمدامررونل وا قالطا

 فاو یضااذا موقلا نب ثرالاش ردذ وخأم ندینآ یانعم هک روت وا لامعتسا دنسانعم ل كابا املا شروشو دایبف

 امین انعم قاب شتآ دوب رو ترالا )ادو واذا راشلا ثرا لاق رد هنسانعم قاب شنا و

 راد راتلاقب [ir Sî یاب شتآ هدنز و لعفت (تراتا) اذا B E نما رارانلا یراق

 رخ یا و O AER هک

 باتک (ثارالا) هدنز و ءاعطقر رد وم ءار ار ون د هنوبف اکر ا هج الا ولهراقولقآ هدنزورجاه (ثر الالروئد
EE۳ 63۳1۱ ) روت. ددق ور وط وا راس نوجا قفا شاو  



 نجیب كمرديك ییغوبق كن هنسنرب هلب وکس كمالو یصق كناه.(تلهلا ) روند همدآ زن و قجا هد زو

E 7هیچ ۳۳۵  
 هوس

 ردروهشم هرزوا قلوا یراروفح داع ن نامه هکرونل وا قالطا هب هعقج راپآ هن را هدنسهیحانءانهد تیماره

 اس وا فلاح یربیسفت كفلؤم سپ + رد لما حرصت ینیرلقدل وا هدن راس كنه مض یععصا و

 | یرای وشوق رد هنسانعمقج وا بولیغاطیشان ندنتفخ هنسنر هلبعص كناه (تاغهلا )و هلن وکس كنافو یصق
 | تۉك هسرولک هن هال نم کت ر ا دف رباطت اذا یتاثلا بابلانم انافه و اتفه *یشلا تفه لاق یک |

 | یکو ا شعاشوب ندنس هجتاب هلوق دوخاب یکی س رتحتج نمرکد رونلوا لاصتسا هنا و را

  بولبکو د یرغوط ھه یعاشا تول وا هدرخ هد رخو هزرد هز رو هی ور داب اینک ملکت اذا 9

 9 ید و حتا نم ااف لا تفه لاق یک یکیدش ود بونا هراب راشاط ندعاط رد هنسانعم كعش ود |

 قالطا هرومغب یلقنافاص نالیکود بونا هلتعرسو رونید هضرا یلقاروتوا و زود تبسن هنفارطا رول وا ما

 و روند همدآریصم هدنزو توهم ( توفهملا ) رفاو قج یا تفه هیف لا ردهنسانعم رفاو قحو رول وا
 :طقاسن اذا "یشلایلع تفاهت لاق رد هنسانعم كوشش ود یری رابتخالاب هرزوا هتسذرب هدننز و لعافت (تفا ل1 )

 باح ( تافهلا ) یکی فام هغارچ كن هناورپ ردلمعتسم هدنص وصخ رش اب کا هروک اس تحراش * عباتلو

 | یدنل وا رک ذ هکر دیفدا رعو هدنز و تالسنا (تالجالا هرشقفاذا لوالا داچا م اتله "یشلا ت تله لا |

 شاد دو انو (ةتالهلا ) ردیدآ تاینرب ETE ES ودعی تلپنا لاق |

 . نددرو هلیعف كناه ( ةاتلهلا ) روند هنسیتنشاب راد رمو هایس كنم رد یراک دنا ربع دلوص و شيا كن زوف |

 | لا راردبا ریبعت سول وا ران اکر رونل وا رببعت یلوا رچوکه کروند هب یتاسنا هش اط نالوا رجوک بونوق هدرو 1

 .هفلجا كب هدننزو لحدرج هلبسهدش كمالو هلفاق ( تقلهلا ) نونعظب و نوي ةعاج یهو ةاتله انیلع ترم _
 ردهنسانعم قلوا باغ بولبتر وا هرجا غاي درت هدننزو تع" ( تم # ) دیدسش یا تقله عوج لاقب روید ۱

E:یزوس دوخاب یکلوک هلرمسک ك نەرم (تامهالا ) ےس دلایف یراوت اذا لوالا بابلان م اتمه لا تمش لاق  | 

 اذا كصضلا و مالكلا تما لاق ردت رابع, ندکوس اب EE OES دجماب كب هکر د هن سانعم كلا اا
 | لجرا تبسه لاقت رد ۵م ا لط ا كلکشوکو ثلکبل وس هدشنا را هالك تنا ی كناه ( ةتينهلا ] هافخا

 یسنج عج ی ؟یجا هرد روند هر رونچ و قلا هلبعف و یعض كناه (ةتوهلا# یناوت و هیف رسا ادا ہما ف ٩

Eیسک نخب ر رنک ودان انجن قبر اچ ال دنلب توص هب هکر هدنزو لیعفت 6 تیوملا) زساه رد تو |  

 هلا العا توصهب هسکرب هدنز و لیعفت ها هشت یاب (تییهلا) هب حاصاذاات و هبت وه لاق رول وا یتبم « هدارا ۱ 1 3

 | 6 ثللتیه) ردذوخ ام ندهنآ "هدامو و هامد و هب حاص اذا ایت هب تيه لاق رد هنسانعم قم ضاچ وید لک هغناب |
 ردکعدلک و رب کرج هنسانعف ] له ردمال او عسا رول واروسکم ءاههد 4. لق تل و هلی الث تاکرح تان رخ ویک كنه | 1

 هنو د رغم هدن و هروک هتنای هد رب اضب ,ea *رونل وا هدا رام زالهدارو ۱ وای جزا

ابقس ردنوحم | نبات مال هلغغل وا رکذ هرکصتددنکددعو ردرا ۴
 تسه وال تم هلوقت یک یتیدل وا هدنسهدام ثال

 یواضی ردرا وهدیدع تافالتخا هدنناکر ح كن رخآو هدنسل وا فرصت وهدنسا وا لعفرعمآ كنوب و :نکل ومکل وام

 لتسا سات لات هد هی ربما و هب اور ۷۵ 2۳۲[ دمو رده هروس

 کدام ییطعا ردا لعف ےسا هلل رسک كنات (تاه# ردیدآ هدلب

 تاهوپشا هکیدید لیلخماما 4رذ راش« ىلا لى نئاهواوناهواباه و لجرای اه لای ر دک دروتک و و

 قارا و ایهو ابا ردشلوا بقاعم هب هزم ءاه و بول وا ب تاقهفلا هی اب هز رد رفا ندنسهدام ءاتنا تۇي یت آیس ەگ | :

 ضرایب روت نره تاب سکه (تبهلا )ردد ۇم ىو یراوت تیناهاام كربرعویکقارهو

۱۳۱۳ Tice 

 (تر) ب ءابلا لصف روس انا ی رد ین لا ین تی لوقیلع رایدروی

 | زد رهاوخ ماسفا تدا كندج "یعفاشلا هیقفلا ینافرفلا یسیعن فوع هلی وکس كنار و یصفكناب | ۶

 دوحا ندهلج یعق ینامر رجلا ردراو یس هربثک فانصا ردب رعم ندیسرافو و ردسعا یورعم رهوج أ

 | | ہیک مزا (تاہالا) ردعنام همد دوج قیلعت و عفا دیلق فعص و ناعفخ و هس وس و ین رش ردالعا و |

 ا یلوالاو ةرخ الاف یلاصت هل دا و ءالا فرح رخآ اذه قتنا اذا لا تا لاق رد هنسانعم ققوق تا

 نیعجا هڪ و هلآ و دم هلوسر ىلع هللا یلص و

 ی لا لصف -



 چ ءاھلا لصف ]29-

 هم یتآ ترهو ردروطسم هدهرباس لوصا هکدت ردذ وخ ام ندنسانعم قیر دوخاب نانو ینانعمقفقوط هنضرع ا 1

 تو ۳۳۵ ریس
 | :یتو ن تلاوا لا رد هنسانعم تلو هدننزو جالبا (تالبالا ل هصقناذا یناثلا ایا نرم ات و هقح هاو

 9:38: و چات ومو یشلاق رد هنسانغم ردهم و فورعم شغل هزادلا هدنزو توقوم (توموم ال هصقن اذا

 ًاتهو هت هتهو لاق رد هنسانعم قهردشتیص و قمردصق هر راطرب هلبآوکس كناهو ىح كواو ( تهولا )

 تالبا (تابعالا) هنسانعم ةطبهر وند هرب هبکنا یغاشا شنا هدننزو هده و ( ةتهولا) هطفض اذا یناثلا بابلانم

 هدشنز و تین (تیبهلا) چ ءاهلا لصف ]هس قنا اذا محل تهوا لاقب رد هنسانعم ققوق ب ودیا نفعت تا هدننزو
 | تبهلاق ردهنساثعم تنبه 6 توبهلا ل هلوا شغک یلقع ندنسوقروق ندهنسنرب هکروند ه یثک قفروق لود

 رد هنسانعم قعروا هدننزو تدس (تبهلا را لقعلا تبهاذلا نابطایا توبهم و تنبه وهف لوعفلا ءان ىلع لجراا

 ردق ین هسی رب و هطبه اذا هتبه لاقت رد هنتسانعم كم ردنا یغاشاو هل رض اذا یناثلا بابلا نم اته هتبه لا
 هو هردق نم تب هطحو ءأطأط اذا لفتبهلاقب رو و اما هنسانس كل طح و طقاس ندنشل وا

 هردقنم حیا چ ادیهش تع ل تخت ةلرتم یدنع تولا هتبه ةشارف ىلع نومظم نب نم تامال ج رع ثیدح |

 NK eg هه bl jer رقد اج تاش دل ژو طبل( ها لقا

 رم ادا تارثلا ته ته لاق ردهنسانعم كلهراب بوتر ییاوئا و هدرس اذا لوالا بابلا نم اته مالکلا
 رو هقززم اذا هضرع و اوت ر روا لایت قم عامری لا افا اوف هل رفت نشوم و فا

 1۰ ۳۱ تار "ثه لاقت ردهنسانعم كکود و ردف وطعم هرزوا باشلا یلوق ضارعالا
 ۱ ۱ مارک الان هرم طح ادا انالف ته لاقت ردهنسانعم كلغ هلماعم هحن ود هدزازعا و مارک اب ویلا مازحا ءهزوک

 قارس نقاب جان و لا عیاا ةأرلا تته لا رد هنسانعم كمریک | كالبا ییردب هلصا الب نوناخو

 هتفو هسک اذا "یملا تھ لاق رد هن سانعم قع اقوا بوربق و هتح یتعع ركشلا قرو "ته لاق رد هنسانعم

 ۱۳ وا *یشلا تهته لاش ردهنسانعم قشافوا بوریق یهنسنرب دوب هدننزو هلزاز ( ةتهتهل ل

 وخ یمادقا نکرجما وص ه هود و عرسا اذا مالک ی توبه نا نا ناسخ كازم درک ن ی زوز

 ( تهل ا) ته تبم برشلا دنع هرجز اذاریعبلا تهته لاقب د ا لارا دو رجز وید ته ته

 لجز لاش روند هب یشک ع بطلا فیفخ ولزوس قوچ هدننزو داذسش (تاتهلاال و هلبصف كناهو یرسک

 وا داربا نوا ق و وس هکمجا وص یتعق ٥ ود هدننزو دف دف ( ته ته ) مالکلاریثک فیفخ یا تاتهو

 هل لقت الف ةهدرلا یلع ریعبلا فقو اذا + لثلا نم و حراسشلا لاق ری د اساس هراج هک هن رد هیاکح ندنوص

A Ee EE SS aرق  

 كارو ىف كناه ( ترهلا لر ونل وا برمض هدرب تور هات هر امج ن ١

 SOG بابلا نم ات ره خراب ان الف تره لاقب ردهنسانعم قمحاسو كمتر ود هلو کس

 اق رد هنسانعم كم راپ بو ر ینا وثا و رهن نح حط ی غلاب اذا محلات تره لاقن ردهنسانعم كلعا محیط ردق هوا

 هلن اونع نیقدشلا عسا و هدناهما راس روند هب هست عساوو لوب هدننز وریما (تب رهلا ال هق رم اذا بول ا تره |

 ثیدح فو هدهباجن یتح ردطقاس ندراهضس ارهاظ رولوا كعد هسیک وب و لوب یرادروآ هلغلوا موسما
 ۲ ره و ردتبش هل رابعهتعس وهو قدشلا تره نم راثکم قتشتم یا چ ترابسنعاندحتال  ةويحنب ءاجر

 لا رارسا ےک اعطق و روند هنالسرا و ةاضفم یا تیره ةْأرما لاقت روند هنوتاخ شلوارب یلبیس یکیا

 ا۶اد بولوآ نایزد هکر وند هبدسیک لوشو ارس متکیال ناک اذا تیرظ لجر لاقب روند هبهبسیک
  نکل ردشلا رابتعا دن ییانعم یکیاوب جراش » جاب ماش ناک اذا تیره لجر لاقهلوا ابوس ازسانو

 قوا ولدروآ لو هر, هروک هلوصا راسو عساو هنسنرب هديت (ترهلا ) ردلفتسم یربره نالوا
 | هدننژ و روبص (تورهلا ) و هدننز و فذک ( ترهلا ات ره راصاذا عبارلا بابلان مات ره تره لا زد هنسانعم |

 اکر هلرصت كن اه 6 تیما رهلا ) نوچ یدل وا قدشلا عساو روند هن السرا هدر و ه هدننزو داذش ( تارهلا )و

 ذوخ أم ندنس هلک تره نانلوا رک ذوب و ردیعجب كن هبکرایاکر رونیدهرلپ وق نیش یید و عساو زسراود هکر د هنسانعم

 تم دن هج ووا هدنلصف عوجب نابل وا عوع. یدرفم هدره نم باتک هکربد جزم + ردظ وضم یوا



UTA 
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 و ۳۳ رس
 تم رولوا ردن تق وو نک کھلا تقوا ج هلا تق و رونل وا لامعتساقرهلوا دیقم و فاضعم هلع لوا اعادا

 جهنم هيف لعف اف و هل تلعح اذاتدحوک اذک 7 تق و لوقت هات طا دب دن و نیبعت صوصحم نامز نوجا | |

 * شف هکیدلوا نخرفتاقو الفتح هب تاقو الا یناضو رفمیا چ اتو ةو ماباتک نینم ول ا ىلع تناک ةولصلا نا یلاعت

 ۱ صوصخم لع دار هکر د هنسانعم تق و خج د وب هلبرسک كی” (تاقیل ال ردلکد زیاح یا رخا ندننق و لاوحالانم
 "لا دق و تقو هل لعج یذلا دعولاو "یشل ب ورضلا تق ولا تاقیلا بغا را لاق ردنق و نانل وا نییعت نوما
 | مما تاقیم و یدبا تاقوم یلصاكتاقیم و رول وا یتبم هعاسنا قالطا هن وق وم ناکمسپ "یشلل اتف و لعح یذلا ناكل

 | هکردندانعموب ما تاقیم رونل وا لامعتسا قر ہل وا نام سا هلیسهقالع تی رادقمو هنسانمدع وم تق و رول وا نامز
 هح ماش لها و قص تاذ قارع لها و ندهفیلطا وذ هندم لها ردترابع ندلح یرلفدنشوف مارحا كجاح

 دوب هدننزو لیعفت (تیقوتلا) رارول وا دنبمارحا ندفبار رلیرح و ندعضوم مان لل نی لها و نرق دحلها و
 | لسراا اذا و ل یلاعتهلوقهنمو انیح هلردقاذا اتیقوتا ذک هتق و لاقب رد هنسانعم كما نییعت و دیدحت تقو نوعا هنسفرپ 1

  فیفض و واولاب رفعجوا ار ةو تدک او تدک و مهلوقک وا ولا و ةزمهلأ نيب بقاعت برعلا و تتقا "یرف و < تتقو

 و یذلااهنف و اهل نیع یا هرسفت ی یواضسل | لاق ةتفاولا نم تلعوف دنزیبع تتفو و هنع دا و ری و فال ا

 ِ رد رسفم هليا قلق یېتنم هند ودح تق و یئیشرب هروک هب یناثقشو هلبا تق و نیبعت و ددح هروک هل وا قش ردشف وا
 | هتل اق رظ" یا لعج هد "واهح و رول وا فا و هروک هینا و زالوا عقا و راعصالا نود هرزواتاوذ هروک هل وا

 ]نر هوا نر درصد اتم دو GE SES هلغل وا یس همش ۱

 هدنوفومباتک افنآ کد رول وافص و هیشنال واتقولا دودحو د ودح یا تقوم و توقوم تف و لاق ردکعدا ۱

 یتعی ردلعفم ندنسهدام تقو هدننز و سلح ( تقولا ال ردندباب و یرلتقوم هیجوت ك رارکسعیضاق یدنل وارک 3

 ندب ا باب ا لاسیثالثلعف هکر دم وس نم اصل ندحابصم هکل وا مولعم + ردناکم ما و نامز مسا و یی ردصم

 هرذعم و عج ص ور ولکه لب سک كنيع ناکم مسا و نامز سا و رد هلی ك نبع هکر ولکه دن ز و لعفمیچم ردصم هسیا
 سابق ناکمعسا و نامز سا یکی م هلک "رم رد راج رسکو حت هدنردصم هسرول وا فعاضمرکا و «ردداشیمهلوقم

 یکدعوم رول وا هل رسک كنیع ناکم ساو نامز معما و ردصم هسا واولاب ءافلا لتعمرک او +رول واروسکم هرز وا

 رخا اهه دحا اضعب و رول واروسکع رلعما و حوتفم ردصم یک لاس هسیا ءایلاب نیعلا لتعمرکآ و »ردن دياب وب و

 رکا وردذاش روا فلاخم کو رولوا ح وتفم رلعم و ردصمهسیا ءایلاب ماللا لتعمرک او +رول وا لمعتسم هدنعض
 ادعقم دعق و رد هلیصف كنيع راما و ردصم نوسل وا جج ربغ ل رکو ص ار رووا ناتو ندلوآ با

 ءافلا لاسسداس و عبار باپ رکا و *ردذاشیسادعام ندن و و هماقما ذه و امام ماقو هعلتم اذهو اعلقم علق و هدعتماذهو

 كنيع اقلطم هسرول وا طقاس هدنلبفتسم بول وا واولاب ءافلا لتعم رکاو+رد هلرصف كنسعرلعما و ردصم هسرول وا ۱

 ضعبلا دنع و روسکم راما و حوتفم ردصم ضعبلا دنع یک ل جوب هسرول وا تباث هدنلبقتسم رکا و + رد هل رسک

 نالواهدنرزواهنسذرب هدنن زو هتکس( ةتکو لا )لر ول واح وتفماقلطم هسلآ ندسماخ باب رک او* رول وا روسکم اقلطم

 اد هلا عتسا ت کە دقامت >هدننز و هعرح ( هتک و لا ةطقن یا هتک و هنیع ف لاقت روند ه هطقن و هکنب فلاح هننول |

 عام حراش × رار دیاذاختا ندنجاغا خ مع یغامتچ راب ع هکنوسلوا جاغا ل رکو شاط لرکر ون ده هنخر وهکدک نالوا |
 ۱ هژببسرب كنهودن نیغل وا هنسانعم هکلیب دنز هروک کا هلک یا دسقت هلس هلک |

 هد هنسل رپ روا وا ردصم و هنسانعم ریس یش رون د4 هنسنهج زآ كپ هدننزو دعو (تکو لا )رد هنسانعم دنا ةضرق

 ۱ حدقلا تکو لا ردهنسانعم قمردل وط و هبفرتا اذایناثلا بابلانم اتکو " یشلاتکو لا هنسانعمریثأت كنار |
 (تیکوتلا ) ىشمل اف طمرقاذآ لج را تک و لاقت ردهنسانعمكع رو قرات "| یر وضو هد رخهدرخیعدآوه "الماذا |

 للشاب E الماذا برا و 0 راسی ردا ول ی هو هدننزو لیغفتا

 ۱ نرو تس کرار ید رر یوزر شک یک و در |

a a 

 لاق رد نشر کش YEY ابر ا توکل روند

 اط



 هک واولالصف =

 رکو ک یاب هز وکه زمتبقح ند راس ور وند 4 یرق كکرا عب رح قاس هروک هفل وم ناشر وورد راما هکر وند |

a B= 
 ۱7 مودم سام تایر !دنآ بوروا هرب هل قو وج هلن وکس كفاکو ییصق كنون («تکللا)ا
 | تکتلاقب ردکلتا ناشن و را هدنآ بوت رود هر دصقالب هلقم رد وخان قو وچ و پوچ نالوا هدلا هدنماکنه
 اق رد هنسانعم كمتر کس كرهديا واتر یرفوبندرب تآ و اف رتاف هب امبرضاذال والا بابلا نماتکن عبصابوا بیضقب
 ااانالف تکت لاقب ردهنسانعم قلاچ هرب هرزوآ یماعق هکر وم ودع قضرالان د وبا یا تک شرعا رم

aRلوا نکررو هکر وند هنتلاح فارحنا نالوا هدننکسربد كنه ود ضعب  

 هک رردنلهرب بویلهراب اما ییاروا هلغغقوط بونلاچ هن راناب كنسهرهم یسکو کی کیک كسرید نالوا فرح
RRRفلم + ردیا هراب هنکسر د هلغل وا رونقوط هنکسرد هکر وند رخان وب  

 سامالافلاق روند هننلاح فارحا لوا هرز واروکذم هجو رلن و لصا رد راشم لا نایب هرز وا هام ینو یره وج و

 ۱0 كنو رولک تاکن یچ ردفدا مو هدننز وهطقن (ةتکنلا له رکر کد ج هه رع تک زاح تک نرتعبلاپ و

 ۱ E a هننول هدهنسن رپ هطقنو هتکن وبشا یک مارب و
 و ۳۳۲ د اک دات ردفا از ندف وطنم هک ندد وغ ام ندو هلع هتک نالوا مدم زاب

 یهو ةرثک ةتکن ةأرملایف لاق رول وا هدنلکش هطقن اضاح هکر وند هناشن و رثا بیش هساب وریک نالواهدنزو

 34 رونلوا قالطا هن هسک ندا نعط هلقل زا ردنابز هسان ضاعا اماد هدننزو دادش (تاکللا )اف
 کت لاق ردهنسانعم كعث ود هرب هرزوا یسافق هسکرب هدننزو لقا (تاعت 1۱) سانلا ضایعآ ف ناما ا

 هل وا بوش ود كباحصاح هکروند هنغروق امرخ لوش هدننزو هند (ذتکنلا و طقسف هسأر ىلع هاقلا یا تکتناف

 FF ودر هاله نوح ام وند ا
 1 رول ا هدنسهدام یلاعت E هل هر

۱ 

a E r AE یو ی ۳ 

 ۳ و هلغل ا و -اتلا ربا یا دم روا ED | ا

 | وا ولا لصف ]= ردعضوم ر هد هرصب هلا همتحت یاب تیانهروک ناب كح راشو « رول وا با وص هروکز مسن

 , و ناکملاب تب ولاش ردهنسانعم كلا تماقا ب وروط هدریرب هلی و كنهدحوم یابویصتفلواو ( تبولا )|
 :هم وا ناشر و هلیعض واو( ةت ولا ) و هد دشن كن هبق وفیان ویع ویصفل وا و (تولا)ماقااذا یناثلا بابلا

 | قووقس وق هدرارابد مزب و هتخافالآ اکارلردااوبا هدرارب یسهلوقم هشيم ضعب هکردش وف لزوکرب قّوطم و كج وب

 س سواس و( توان ولا )راز دبا هاکح هلا رح قاسندنتوص راب ع ورد ه اکح ندنس# وا هکر ر دناریبعت قوق وق هد اتعموب و |
 ر نالوا لدبندنیس هات هر وک نن ایپ كح راش * سواسول یا تانولاهنذخ لاقب ردیعجج كن هسوس و هکر دیفدارم و هدنازو

 رونیدغاچهدیکر و هداف روند هض ورفمرادقمرب ندنامز هلن وكس كافاق و یحق ل واو (تقولا )ر دین ها |

 | ضو رفلا نام زلا تیاهن هد ر اصب فل وم*رهدلانمرادتموهو هتقو یضم لاق رونلوا لامعتسا هدیضامنامز یژنک او و |

 i :ارول وا ترابع ندنشاف كنامز نانل وا ر دقت و ضرف نوجا ص وصخ لعرب هکر دشلباریسفت راما

8 



۱ 

3 
 ر

۱ 

1 

| 

۳ ۹ N 

1 ۶ E 
 هدرانوب هلیصف كرانون (ةتيعنلا) و (تیعنلا) و هلننوکسس كنیعو ىح كنون (ةتعنلا) و هلیس هيب لعاق عسا إل

FQ 

 هدننز و هعرج (ةتصنلا)) تكس اذا ىناثلا بابلانم اتصن ملکتلا تصن لاقب ردكملا توكس نوجا عاق |

 ردنوګا تروريص هزم ردهنسانعم قمل وا فصتم هللاج و نسح بجوم یحدمو تعن هسکرب هلیرسک ك نەزش |

e ۳۳۱ روی 

 هار روند هنشالط و هنسهقنوپجاغا هلبعض كنون(تناصا) یضننیا تیح بمب لاس روق وا قالطا هود شل وا
 | ید هنلآ قج هود شاطو رونل واریبعت هدنر هکر وند هتلآ قج هن وب جاغا هدنن زوربنم (تحم ا) هنسانعم هشارت و

 رح ز نب ةلبج تیحننبدیل و ردن داما هدننزوریبز (تیح) ردیدآ عضو مرب هلیسهینب عجب (تیالا ) رونل وا قالطا
 شوفو قم وا یی هنسنرب هکر دهنسانعم رقن هلی وکس كن هم یاخ و یحصف كنون ( تل ردیلتاق كن هک مان

 هرقناذا "بلا رب اطلا تحن لا و هرقناذا ل والا بابلانماتخن "یشلا تخن لا ردنرابع ندکم روش وند هناد هب راقنم

 حت و رفن یتعم ریاطلا تخن و "یشلا تخن لاق ردنرابع ندکید تا هلبراقنم شوق یحترب هکر د هنسانعم خو |
 ِ رب و نتترم وا ةرمت هنم ذخا اذا ءاعولا نم تخ لاقب رونل وا لامعتسا هنسانعم قلا امرخ یکیا رب ندنپسو |

 | دحال لوقلا تخت لاقب رونل وا لامعتسا هنسانعم قلوالصاو هنسهتوا بوردشارا یک کرک یزوس ییدلیوس ۱

 یرخآ مالکر ب ملکتم دارم هکر د هنسانعم قلوا شوماخ هلینوکسلداص و یعف كنون (تصنلا) ءاصتتسا اذآ 0

 قلوا شوماخ دوب هلرسک كنءزمه (تاصنالا) رون ایم دصوص هکر وند هنتلاح توکس رده ۱
 قعوط قالوف هنزوس كمدآ نابلیوس بول وا شوماخ و تصن ییعع لحرلا تصنا لاق رد هنسانعم |

 ردهنسانعم كلنا تاکسا یمکتمو هد عقتسا و هل ت تکس یا هل تصناو هتصنا لاق رول وا صاخ کردن ا |

 لاق ردتوکس ببس هکرونل وا لامعتسا هنسانعم كلا ليم هوهل یسهلوقم قلاچو هتکسا اذا هتصنا لاق

 ینعع تصتنا لاق ردهنسانعم قلوا تکاس یدو هدننزو ا هيلا لام اذا وهلا تصنا
 ( تعنلا ) تصن نا بلط اذا هتصنتسا لاق ردهنسانعم كقسيا ىنتوكس كم ( تاصنتسالا )ل تص |

 ردهنسانعم كمر و ناشن هلادا را یتتفص یغیدل وا فصتم ینعیكلا فص و یتیشرپ هلی وکس كنه و یا

 ريثا نبا نکل ردشلنا مسر هچرک یرهلوا فدارم فلؤم » هفصو اذا تلاشلا بابلا نم اتعن هتعن لا |
 فلکت نا لا ایف لاقب الو نسح نم هيف ام "یشلا فص و تعنلا لاق ک ردشلنا صیصخت هنر ح

 تعنو هلوا لوح هلاعتسا ف یلوق كریثا نا هکرکم ملا و نسحایف فصولاو

 تعن سرف لا ردردصلاب هيمو و رونل وا قالطا هلآ قباس یننارفا و كرکوب هلیسهدایز بول وا یو
 (تعننلا) هفصو اذا هتعتنا لا ردهنسانعم كما فص و دوب هدننز و لاعتفا ( تاعتالا) قابس قع یآ

 سنج تیاغب تآ هدننز و همارک (ةناعنلا) رول وا ح ودم و توعنم هدهنسلا هک رول وا قالطا هنآ قابس و یوص |
 ندیاب یحندرد هدانعم وب و اتعن ناکاذا سمایلنا بابلانم ةتاعن سرفلا تع لاق ردهنسانعم قلوا رک و وا

 یعبط و قلخ هروم تلاح و بول وا ص وصخ هب 4 زب ض لاعفا سماخ باب ارز ردل و هنفلکت كفلکتم فرصت ۱

 یول نب ةماس یب و ردسبقل اش یکیا هدننزو ریما (تیعنلا  تعن تح ههج و نسح اذا مالغلا تعنا لاق |

 قالطا هرلد نالوا ردقلا عیف ر تیاغب هلتهج لاج و نسح هدنزو هعرح (ةتعلا) ردسقل الجر رب ندا

 (نوتعان) لالا و نسلطاب یتعی ةعف این ةياف یا ةتعن كتما وا دبع لوقت رول وا ی ودم كسکره هکرونل و
 كمکچ لق ندندب هلینوکس كنه نیغو یععف كنون (تغنلا) ردیدآ مضومرب هلراهبنب عج نیتعان دوش
 (ناتفنلا) و هلن وكس كنافو یصف كنون (تفنلا) هبذج اذا ثلاثلا بابلانم اتغن رعشلا تغن لا رد هنسانعم

 لجرلا تفن لاش ردذوخأم ندینآ یانعم هکردهنسانعم قمرابق بوشیش ندقلنغراط دوخاب قاراط هلاکت

 ردموسم جد یسهلک تیفن هد هراس تاهما + ابضغ مش وا بضغ اذا یناشلا بابلا نم اناتفن و اتفن

 روح دوخاب قمانیق هلتدش هر تیفن و ناتفن و تفن و ردشلئا تراشا ید هدنسهدام تبثن اس رق فل ؤم هکهت

 ناو قرلا قرلوا تلغ اذا ردقلا تتفن لاق رولوا ندقمانيق قوچ هکر دهنسانعم قعشاب هنفارطا كره |
 ءاملا هیلع بصاذاهوحن و قیقدلا تفنلا ردهنسانعم قمتلاقبورابق هلغم وق وص هنسهلوقم هتساشن و نوا تشو

 كنون (تقنلا) رول واوب وق ندماعط نانل واریبعتحام وا ینعیهنی هکر دماعط عون رپ هدننز وهدیصع (تتیفنل | )فن

 ناب وجرت اذال والا بابلا نماتقن مظعلانم لا تقنلاقب ردهنسانعم قە راقبخ كلبا ندکیک هلی يز وكس كفاق و یه



Beیک ۳۳۰  
 ۱ ردیعچچ كنهتبان وبو هنسانعم ثادحا راجعا زونل وا قالطا هرناوج هزات هتکان شمالیا قبس یسه رحم و رص

 كنب رابهذم هدمالسا قالطاتباون و هتان ااا هب وشح کرد حراش+ ثادعحالانم رامغالایا تباو مهلاق

 رخ رجش لوق ىلع رجش كو رب هقشب و روند هنجاغا شاخ هدننزو روغعب ( توبنیلا) ردیبم هنئلودح
 اف داضعا ردیعج كنهتس ( تئابنلا ) ردشغل وا نایب هلیعون یناب هدنادرفم ردیجاغا یزونون یک هکر دیعما
 6 رلکدتاهنراناب یکیاوید نوسعاط كراقرخ كچ وک نالوایراح هدنرلجما و هدنرارانکناتسب و الرت هکر د هنسانع

 ردندنعف تابن هشهلاب د و هک ایوکرولوا یک یرارونس ناتسب و الر رونا واریبعت زرمهدیسراف هکرون ده وزاب
 يعج لدضع هکر دقل وا داضعا نالوا یک ردطلغ یر هست ناملفلا ناصغا هلن ون و داص و هه نیغ هداروب
 ردموس م هدنناونع داضعا ید هدهرباس تاهماو ءالا كسمت یتلا اهرودج یهو ةربدلا داضعا ساسالایف لاق

 دهرصب (تبان ل ردروطسم احرتصم هد هلمکت ههتن ردیعج كنهیقاس کروند هعرز "ینا وس هلی كنافناملف و
 ردعضومرب هدن افرع (تبانلا تاذ)) ردنداروا "یبانلا یرصبلا بذّولا ز زعلادبع نب ىلع ندننثدح ردعضومرپ

 هلک كنون ( هناب )و هدنز و هباصم ( هنابن )و هدننز و باح( تابن) ردعض وم رب هدهرصب هدنن زویراکس (یتابن)
 ا لاصصلا تن هتین ردندیماسا هدننز و هنیهج ( هتل ال و هدننز و تبس (تبن) وهدننزوریبز تی و
 ژابنلا تابننب دیعس ن دج ندندتدح و یدنل وا رک هدنسهدام تمث هکهتن ردها هثلثم یا وب لوق لع
 و ردشل وا بوسنم ندنکیدلب ینصاوخ شیاشح و تانابن "یتابنلا دمحم ندجا ندننثدح تلذکر د وسذم

 ردش4 واتبسناکا هلکلتا ذلت ندهنابننب رع نب زیزعلا دبع رصن وبا رد هلیعص كنون هک یتابنلا نج رلادبع نب نیسح

 |( ت وردشف وا فالتخا هدنبب یعض و ع ك نن ونكنوب ردف ورعم هلا بیطخ هکه نابن ن, لیععما نیدمشن مح رادبعو
 کر دیفدا مو هدننزو تیتک (تیتنلا  ردندنیئدح ردهدننز وریپ ز هک یزورلا تیس ن نادبعو ردتدلاوژکا
 فل قم هجرکت تفن و تتکی ا اتش ردقلا تن لاق ردهانعموب د تیفن ردهنسانعم قمانیق تک تک هرصت
 لا ) وهلیدیدشن كنات و ىح كنون ( تلا )ر دشا دبق حراش نکل * ردشلا ت وكس ندتیفن هدنسهدام
 "تن لاق ردهنسانعم قمالفو بورابق بوشیش یراکیلد نورب یشان ندبضغ طارفا هدشز و تیتک

 رمو ثالولریک ند هرکص نکیا برمشم هریک اب و فیظن لصا نع هسکرب هدننزوهلزاز (ةتنتنلا )خدا ابضغ |
 راب یربخ و مالکرب هدننزو لیعفت (تیتننلا  ةفاظن دعب رذقت اذا لجرلا تنقن لاق ردهنسانعم كا ادي
 دخ نالوا هدرلایق ضعب هلددشت كنات و یعض كنون < ةتنلا ) هرممف اذا رينا تتن لا رد هنسانعم كلا

 تلاق ردب ولقم ندنظفل تذث هلیصف كن هثلثم یاو كنون ( تا ) رولیکر با ییوص روم هکر وند هکیلد
 خوب جاغا هل وک كن هل«6*یاح و ىح كنون ( تحلا ) مدقت اک ریغت اذا تن بلقوه و عبارلا بابلا نم ان
 ہد ع مالک هکر ید جیم » هآرب اذا عبارلا ول والا و یناثلا بابلا نماتحن هتح و دوعلا تحن لاقب ردهنتسانعم

 رک هدنراحالطصا ردشلتا نیبعت دریو هدجارت لالخ اضعب و ردندنسهدام تح وبشا هکرول وا هتوصم
 ۶ الثم یک یکیدلیا بیترت جاغارب بودا تحن ی.افایکیا لرکل ود ردت رابع ندکلیا رب وصت هلک رب ند هلک یکیا

 ]6 هدنبسن ههالا مت و یسقرم هدتبس هسیقلا ءرما و یردبع هدنبسن هرادلا دبع و یعشیک هدتبسن هنس هلبق سعْلا

 هلق وح و ردتوص* ندنراظفل بطح قش بطعت و ندنراهلک قلص و لهص یلوق قاصهص ثالذک یک یراکدید
 صفت هدره رم یطویس ردندباب وب ردن و ندنراهلک لادف تلعج هکهلفعج و هلعیح و هلصس و هلدج و هلم و
 اوئاکت ونس ا ارقو هک انویب لاببط | نم نون" و ۶ یلاعت هلوق هنمور ونل وا لامعتسا ید هدقعن وب شاط تحور دشا

 مس و دا عابشاب نوتاصضتداز و ءاط تب نوتحنآو نسا ارقو ی اصبلیفلاق نوتحنتیتعع وه و صف عابشاب ینعب
 ری و هاضنا اذاربعبلارفسلا تحت لاقت رونل وا لامعتسا هنسانعم كلا لوزهمو نو ز یناویحو ناسنارفسو

 ذا ةيراطا تح لاقب ردهنسانعم كلا عاج و هعرص اذان الف تح لا رونل وا لامعتسا هنسانعم قمتیلو
 رد ردصلاب هیس هکر د هنسانعم تشرمم و تعط تحن و صلاخیا تح درب لاق رد هنسانعصلاخ و ضح تحن و

 هدیشارت هن رز وا كنآ ناسنا هکایوکر د دنسانعم تعسبط هدرلنوب هلرصفكنون (ةتيحنلا ) وهدننزوبارغ ( تاصلا)
 هب یدلکیا هیبش هب یتلوموک هکر د هنسانعم تبثن هنیحن و ةعببطلایا ةتيحلا و تاحهلا و تحل اع ركوه لاق ردشلوا

 رونل وا قالطا هغا رطتبح وانی یا انیحن و ةت تعم لوقت رد هنسانعم تین جدو هلي كنون (تیحاا )روند
 [  هتعاجر و هفورح بهاذ یا تبحرفاح لاق رونل وا قالطا هنغنرط هباد شقکش فشآ یرارانک و هنسانعهطشم
 | ناوتا ونوز ندرفسوریسو هبف لیخدلا یا موقلا تیحنوه لا رونل وا قالطا هب هسک نالوا لیخد ندهرکص



 e ۳۲۰ زی 1

 عضومرب هدماش ضرا هوم ونسال نونح + روند هکلبلد و یشغلا یاةتولاهذخا لاق رون واربعت قغغ و اهدیکآ ۱

 4 ةتوملا وڏ {J ردهلیا را رکتهداروب فال وم ییبم هنکی دلیاتیا ور رزم الب راضعب یدنل وارک ذهدنلصف تامهکهت ردیدآ | 1

 | كنج هکر ونل وا قالطا هرداهب لوش هدننزو دیفتسم ( تیقسلا ل ردیعما شرف رب ص وصخ هدسا یب هلیعص كم
 | تولل بلاط عاجش یا تیقس« وهلاش هل وا ضرعتم و بلاط هتوم هک ای وکه یبا تالابماعطقندت وم هدنماکنه لاتقو |

 دفا یم EE AE E A یک رک هدنبلط ی اف یی

 ۱ هکرددوخأم ا هانی ا قالطاهراز ۳ نالوا هدنحا تو ر لز

 كلا تم واقم هلا تاب و ربص وش راق هنعشد هدکنج هدننزو هلعافم ک ةتو ام ) هنسانعم سا درد "یشلا تاقس

 اوتو هد راهن هچخ رک هکر د ح راش ( تاقسالا ) هتان و هرباص اذا هن رقت وام لاق .رونل وا لامعتسا هنس
 | یلط كنهنسنرب هلتیسانم و رد هنسانعم كسبا مول وا هلضی وعت ءاه ردقل وا هناتسا ارا را

 | لا زه دعب نع اذا لجرلا تاقسا لاق روتلوا لاهعتسا هنسانعم كمروعم هن هرکصندقدل وا لوزهمو تهذم لک

 ۱ فل وم * هنسانع» ةدشلا و قیضلادمب تنسح و تلهسرا رد هلاح تخَرسا ار زرد وخامندنسانعمءاخ رعنا جد 9 ٣

 | سابق هجرکر دم هەن قلوا یئ یه هب هتنکن رب هلا ہلکلیا سر هلت رابع تاعسالا ردصلا و فلاح هنسهبلاق تدام ا ۱

 | ها هما نی یهقیقدر هناا ید روز وک ذنهجورپ كفل وهن .كلردقملوأ هنامسا هرز واننا كحراشنالوا ۱

 ۱ كنظفل هلغل وا حرشفالخ هکلپ عبط فالخ توم بلطهتبلا وردکر کی م وا درا و ضیوعتالب هرز وا سابقفال 1

 یف كنون 1 تأنلا J} e نونلالصف gi ردلکد دیعب قلواتراشا هد دت تقفاوم هعبط یتفل اش هعض 1

 ۱ ندا لوق ىلع رد هنسانعم كہا هلا یدنعص هکر د هنسانغم تیهنهدنن ز و بم 6( تیثت او 3{ هلن وکس کرک

 هدلاح یراق دنا كنس هلوقم نالبق و نالسرا هکلب ردلکد یسدلکیا هتسخو و ردص وصخ هکیلکیا هر 3

 كب ردبرق هبیتلوموکر ول وا ځد هدنمق یدک ردقج هلوا یدلکیا ندا روهظ هجولنسیک یدلرخ ندن راردص
 | اتش و ثلاثلاتابلان نفانان تنبو سابقل اربغ ىلع یناثلابابلانم ظ ًانتث تان لاق ردیار وه خد

 ااا وو (تاثنلا ر)هدسحاذا الف ات لاق ید دنا بیم كع ا دج ناتو نیت الا رهجاوه وا تن ی

 ۱ هدنابل وا یاس هدع) روند هنس ره ند هدر رد سنج ےس ۱ هکر د هیساتعم تان هد ز وتدس (تبنا) روت قالا 1

 | رار ول وا ردصم تام وتدن و رون دهایک هدیس رافرونل وا هکر دشل وافرع هدنال وا یلوک اه تاناویح هکلب | ۱

 9 و اناسا ضرالاتسنا لا رول وامزال هنسانعم كع تواو رد هنسانعم قلوا ولت وارب جدو هلك كە ھ

 پوچ قوت هبحا ردهرز وا سابق فالخ توشهدارو توشوهف هللا هت الاقب ردهنسانعم كه روت ۲

 | عض ودنعض وه دب ع ردد یالثردصم راضعب هدنس هم ر A الا هک انا ش NE متن هللا و بوش هکر د جزم |

 تراثا هن رقدل واانعمرپ یک تابتنامه تبسله یهلاتردفدوخاب یتبم هن راقدل و امن ووشنیح ردت رایدیدیدن] وا ق ۱

 ان تب انا م ul> | هکر رریصتم یکایتحا نویص هد دنع ناب لها و رای د ردلاح ی ظف) اتا راضعب و نوجا | ۷

 جم تا دناذا مالفلاتدنالاقبرونل والابعتسا هنسانعم كمت یلیق ینیسات كن الغ وا هزات ورد هدف " 
Eسابق ااا باب ریز دا شرور هیت |  eهزات و دوعق (توبت ۳  

a N ARE EEE 1 2ا  
 ماز ومر دف وا تبنم نال وا یټ ووا روت ده هنسل شل روت و شع ردل وعف سا هرز وا سار

 "یصلا تە لاق رول و | لاهعتسا هنسانعم كلناهدر ورب و كسب هدن زولیعفت ( توننا ) توی و8

 تسویه رول وا مسا تیبت و دسغ ا باو رجا تب لا رد هنسانعم كمکيد تاس دوخاب رو هاب ر اذا

E۱ هنسهلوتم رک و هرس و توا نالوا ندنناش كغ( تبانلا )ل رد وام هد هل رنک ی روند هرص لوي و كجوک #۷  

 | هدننز و ریما (تبشلا) ردراثدح ظعاولا تبان "یلعو" یھ لدن الا تبان ندجا ودیز نب تبان ردن داما تبان ورود

 | ودنع : تن و سدسخ یا تی تیبخ * یش لاه رول وا كم درنک و یند وریقح كي هکرونل وا رک داعابنا هسک

 | قالطا هراغصدالوا ندا روهظهزاتهدنامد ودو هل بقرب ( ةتانلا رز یدباتالامن ورع یعما ردمبقل كن رد تعاج ر

 هرهد لفاغ ندلاوحاو زوما زونه هدننزو تباو (تباونلا ) رافص اشن مھل اشنیا تان ها تتن لاه رونل وا

1 

| 

 تابالا) لقبلاتدن لاق رد هنسانعمكع توا ول والا بابلانم اتاب وان ضرالا تتن لا هنسانعم قل وا ولت وار

 سگ نونلالصف =



 191 اجسا روش د ارم هدیسراف رونذ همول وا رول وا منا توم و داحتو دوم تدج و داکن و دوکت تدک

 ات |٥ هندانقم قموب واو تنکساذا جا ت تنام لاقب رونل وا لامعتسا هنسانعم قل وا مسپا و نکاس توم و رد هللاا
 لا تام لاق رول وا لامعتسا هنسانعم كع روچ بو رپ هنسن یسهلوعمباوئا و مان اذا لجرلا تاملا روتل وا |

 وا رم شد تم یکم مس هب دیدم و تا روک نايزا كفلوم ± ىلباذا |

 وق ثلاث رونل وا قالطاهنلا وز كن هساسح "هوق یناث رونلوا قالطا هنلا وز كنه يمان وق ندنابن و ناویح و ناسنا |
 تاب عبار هیت ولا ععسنال كنا لج وزع هلوشدصف هابا و ردقج هل وا تلاهج هکرونل وا قالطا هنلا وز كن هلاع

 ع روچ ورونل وا لامعتسا هنسانعم نوکس ورونل واقالطا هب وش واسماخ رونل وا قالطا هه ودنا و نزح ندنارب دکت |
 رونلواریبعت ول وا هکرونبد هب یشک شلوا هلینوکس كناب ( تیما ) و هدننز و دیس (تیم ا رونل وا لامعتسا هنسانعم
 بویلوا زونه تئام و هلبا ددشت تیم و روند ه یشک شم وا لعفلاب هلفیفحت تیم لوق یلع ر وند هد رم هدیسراف |
 مر یحرج رولک ی توم و تاوما یعج رول واریبعت لحم ول وا هکر وند ه یثک نال وا هدنددص كلوا نکل |

 rh رونیدتیم تل ذک هلفیفخت و دیدشتر ون د هتيم و هتيم هدنراث م هلفیفخت ود دشتر ولکن وتیمو
 دوخاب + فای ینیفح رايد د جد تیم هلفیفح هدعب یدنل وا ماغداو بلق هنابوا و هدننزو لعبف یدنا تویم یلصا

 نیرو یک تایبا و تب ردففح هکر دیعج كسمتاوما هر وکه نایب كی ابتو ردلوجما روک ذم یز |
 | ءالقع ثانا هلبادب دشت تایم و ردص وصخ ه الفع یک لوکس بیو لین ن ودل مین هی |

 3 یمب ةاک کا هکر وند هب هدرع لوشن د ناو هلینوکسكناب وصف كم (ةتیلا)ل ردنوجما هراس نا ویج لفغ و |
 ولو یکی شاوا غنا فح ال رون وایت ادم ادم هلغاوایزهبس ټن خخ هکهلوا نتمالوا حال
 3 تلاح هکر دع ون ماش رک يم ( ةت ا )ل رد هیعسا ءاه هلا دیدسشت رد دته یلصا كنو و ردند هيم رش تاقالطا |

 خ بل توما ام ردبحتت لعف (هتوماام) ذنسح هم تام لاقب رونل وا زبعتهلبا شول وا ندن آهدزعناسل ردلاد هتئیه و |
 ګل لعق ندلعف نالوا تیلباق هلضافت و هداب ز هدنسانع ارب ز رول وا كعد ردلد هد رم بهن کردهدنیوأت |
 تر توم روند همول وا ردعما هدننز و بارغ (تاولا آل هبلق توما ام یا هت وما ام لاش زالوا فرصت

 4 هنس زسناح هدننز و باص 6 تا ومال رونل وا لامعتسا هدنوم مو هلغل وا ندنسهغیص للع هکر د راش
 1 006ر مط را لوش تودو زدردنیم لما كنو و یک داج هنسانعم حور ی

 ى اق  ه قحا وهفانا وم ایحا نم ل تيدا هنمو هل وا هبا رخ بویل وا هدنکلمت تحت یکتا رحو تعارز |
 oo كنا ويح هتاف (ناتوملا)دحا كلم ابلغ ىرجالو رمعن و عرزت مل ىتلا ضرالا تاوملا |

 تاراقع دا مس با ودلا وقیقرازشنال و رودلا و نیضرالازشا یا + ناوي ارش تالو نان ولارتشا * لثلا هنمو

 هلوا شمال وا را وابحا هلیس هلو تعارزو تئارح زونه هکروند هضرا لوش ناتومضعبلادنع و ردقج هل وا |
 الا تب هروک ذمضرا یتعیدعب یک ل یتلا ضرالایه و ٭ هلوسرا وهلل ضرالا نات وم ال تیدمحا هنم و یکت اوم

 ناویح نال وا یطیقن ینادتف ثلالعا هدنس هلک ناتوم وبشا هکررد جم + ردصلاب هیت یک تاوعو و رده
 :دننز ونالطب هلک كو٣ ناتولا رز ردشماغل وا لالعا هلغل والاد هبارطض اناوبح ورد ینبم هنغیدل وا لوم هنس هلک

 اتم یشاولایفعق و لاق ردتغل هد هلی كم رونل وا ریبعت نیغرق هکرونید هام توم نالو | عقا و هنعقیشاوم |

 كل وایدل و كنا ویحاب كناسنا هدننز وهماقا (ذتام الا ردلقگقل وا زا ردشغ وا ناب قالطالا ىلع هد هان نکل

 لاش ردهنسانعم قل وا كاله یراتشاوم و با ود كن هسکرب و اهدل و تاماذا ةقانلاو ةًأرملا تنامالاش رد هنسانعم
 كنهنسن رو هوم اذا "یشلا تاما لاقب رد هنسانمم كم ردل وا و مهنغیف اذکو مهلبایف تولا عق ادا موقلا تاما
 فن غلاب اذا ملا تاما لاقب رونل وا لامعتسا هنسانعم كلا ناعما و هغلابم هدنصوصخ یسمشپ بودانیق
 J وک لحج ول وا یتسفن یدنک ر دندنباپ لعافت هکر دلعاف مسا ندنوامت هدننز و توافتم ( تواقلا ) هالغاو

 لاک نالوا توم راما ندنضاب رو تدابع تک ارهاظ ردشغ وا قالطا ه یف وص ینا رم هلتیسانمو رد هنسانعم

 اا یکیدلبا تئارا نتروص شم ندایند الضو الوق ثلذک یکیدلبا راهظا تفاحن و فعض |
 نا رکس (نات ولا )ین آلا كسانلا تو اقان هک نیت واقم الو نقص دمحم باصصا نکی مو ةلس یہا ثیدح هنمو |
 دیلب و نهذ دنکو یبغ تیاغب هلتیسانم و روند + ی دکن ونمو ھه یک نیغپاب ردفص و ندهتوم یتآ یرکد هدننزو |

 ذات وم ةأرماو دیلب یا داؤفلا ناوم لج ر لاقب هلباه روند هنا وم هدشؤم رول وا قالطا داؤفلا ناتو م هی هک |
 7 ابن ندهض راع ضعب یک یطرم عرص ههنسانعم یشغ رونید شیب حب ولار واوا |
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 | یماتسیزابدنک دلو او هناا | بره قلعت هوتاخرب مات هرهز هدقدنل وا ی کر ت و عبط یناسنا توهش 2

 ۱ نا ضصیضح هدک دليا ماصتعا و كسم هب هبهلا تیانع لبح هل وا ز روتر یهلا قیفوت رو هدنفح هصقار هرم "9

 ۱ بوقوص لا هنج رف كخ ارمصقای كن هقان واك اذا لّوالا باسبلا نم اتصم تيارا تصب لاق ر ۲

 هدنزوتوراه (تورام)) ا PR e 0 ا ۱

 ردشلنا توکسندنایب یتوراه و یتوب فلم» ردب عذوخأم ندنظفل هتورمع نانل وا رکذ لوق یلع ردیمحا سا |
 لصالاینرلن و ةي الا # تورام وت وراه لباب نیکلما یلعلزناام و یلاعت هل لا لاقاکرد راع ومسند رکن أرق ران وب

 هلبا كلم ییبم هن راتلصخ تیکلم هکر دل هسک حلاص یکیا لوق یلع رایدلوا عقا و هینبرنتفهدابع هکر د رل هتشرف یکیا

 هد رایدنکن احصهایارب و:لثمت هرشب تروص بول وا هتش رفهک اب وکر نوب و رد دا ناطیشیکیا لوق یلع و رلیدنل واریبعت 3

 | ریعتهره زالاح و بودیادوعص هناعسآ هلیبیس نوسفا و رص یکیدلیا لر هز هرکصندک یا حاقا ورا هکارشا و |

 | ردظوملم قل وا ندلئا واز وم وب ور دیکحندنس هشاط د وهی مالک ن ال والوقنم» رز واقل وا نوناخ لوا بک وک ناک وا
 یفیدل وا هیعاد و بولغم هه راما سفن كح ور ولقع و بونل وا هیبشت هه رهزسفنو ه هتشرفیکیا ح ور وقع عی
 لوا و هنتلاح یراقشعت و قلعت هنا وسن كلاج ر یراج ورخ ندن راتاذ یاضتقم هلیبسح یراقدل وا فوعشم و لئام هتاوهش
 هنتلاح دوج و سبح هدنادنز یرلطاطحتا ندنراهیلصا ةجرد هلغولب مدع هلاک نالوا عق وتم و بتم هن راتاذ هلببم

 | همراما سفن هداه سیا فصتم هلا هیکلم قالخا و بول وا رشک یتعاط وربخ ردقنرهیثکرب هکابوک ردشفل وا هیبشت
 | یتبح وقوشران و ردکتم یسنالالز هلتوج و ت ودیا لوزن یم نر د اقتباس دک د لیا دایقنا و تعاطا
 نالواراوخ هطوف هنا وهش رحم و بول وا لئاح عاطقنا و ره تالغ بچ قيقا بوبا نیو هنیب و لوصت هدوجخ

 ۱ تراشا هنغج هل وا رهظم هنفرش عافترا هب هیکلم تاماقمو ه هینس لزانمو ۍټرت هتیناح ور ءافص ءم ج وا ندتعیبط
 | * یلاسبا مراکلا رد دجام ىلع + ةيشعو ةودغ یم نامالس * وبشا یکیدلی اتم دنا راش اانیسنبا عج کد هل وارلشلبا

 | هدننز و لیبسلس 6تبررلا ز یهتنا ردشلنا تراشا هنغیدل وا نمر هدروک ذم نوعضم هلا لاسبا و نامالس هد

 | كلا عاج هلن وكس كداص و ىحف كم 6 تصلا ال ةيهاد ىا تيرم م هاصا لاقت رد هنسانعم هیهاد و تفآا

 لا ردنا هیوا یحاص هدقدشآ سنجان هغارصق و 4 هقا یوص ردهنسانعم قمراقبح توکچ نم

 ردهنشانعم قغوا هل وک كنسع و ىف ليم (تعلا)) «ءام حر اف هد لخداف امج ر ىلع ضبقاذا ةقانلا تصم

 ندهسکرب هلیصف كيم ( ةتاقملا ) و هل وكس كفاق و یعف كيم ( تقم ا ) هکلد اذا ثلاثلا بابلا نم اتعم هتعم لاق
 هک تتلا حاکن و هضغبا اذا لوألا بابلا نم ةئاقمو اتقم هتنم لاقب رد هنسانعم كلا ضغب اک ۲ هلکمروک ق مار 0

 | هنالوا لصاح ندن آ لوق ىلع ه یو کرا کلا یو تب ر یک ّ
 ةشحاف ناكه لا فلس دقام الا ءاسنلا نم مك ؤابآ مکنام اوست تالو یلاع الت هلبسن یای روند یتقم
 وا رار د یدنع هتقماام نالف هل یس هی نت ںی وزد ذوخأم ندنسانعم ضغب هک الببس ءاس و اتم و

 راربد هل یتتنما امو رول وا كعد ردضوغبم بح هدعاب مب نالف هک دنمافم رابخا یتفیدل وا ضوفبمو توقع
 ضغب ۵ کاپ جد و هدننز و لیعفت 6 تیققلا ) هدنماقم كعءد یدل وا ضغبمو تقام تع اکی هنسک نالف

 ضوفغب هدننزو لوعف ( توقا إل و هدننزو ريما ( تبقلا) هضفبا اذا ان الف تقم لاق رد هنسانعم كأ
 قلوا معقم هلینوکسس كفاکو یھ كي” ( تکلا) ضوغبم یا توقع و تنقم وهف هتقم لاش روند هب هک

 ی نابچ و هج ویس ناقیچ هدندب ( تاکتقسالا إل ماقا اذا لوالا بابل نم اتکم ناکلاب تکم لاق ردهنسانعم

 یبشرب هلن وكس كمالو ىح كيم ( تللا) اضف تالتما اذا ةؤبلأ تكيس لاق رد هنشانعم كفش را
 ( تیلامالا ) هکرح و هعرعز اذا یناثلا بابلا نم اتلم *یثلا تلم لاق رد هنسانعم كغ رب د هت وا یرب بویلغ را
 دمر وات( تنا )ردد عوعسیدرفم هرز وایاب كحراش* روندهراهود كاچ و تسجهدننز و تیلاسا

 روند هنغاربی كموقرم رحه# ةصاخ هلرسک كنيس فنسو هنسانع خرلا فنس روند هنغاربب لرص مان خر

 منا لاو لوالا بابلا نمانوم تبع وتاع وتوم لج را تام لاق رد هنسانعم كل وا هلن وكس كواو ویصف كيم«تولا)ل
 | صوصخ بابو هر وکه نایب كحابصم و ردلوقنندسن و هثلاث تغل هر وکه ننابب هد اصب كفل وم » یحدض یتاثلا و |
 عاطقلا نیا دا زو م ودت تمد لتعلا نم هلثمو توما ملا رسک 7 ی » لوقت ر دندنلببق نیتفل لخادت هکلب بویلوا |

 ا



 ۰ اطم

 چا ملا لصف

F-سی ۳۲۰  

 شفا وا فلخ دل نحو هرز وایناس 7 یس هصالخ بیبللا نغم هدر اصب كل وم* رونلوادارب |

 ن لا دنع و یک یس هلک لف ردشش وا لامهعمسا نوجا ین هدعب هنسانعم صّم : رایدید ردیضام ی دن دیس مب

 نل ضعبلادنع و یکسان و تان ردشهل والادب هباتنیس و بونل وا بلق هلا های هدننز و لع یدیا سیل یلصا
E هدایزنوجما دیک أت یفنیانعم دوخاب یک یغیدناق هدابز هدنرادلک برو غ ردشفلف  

 ۳ 9 واین صانمنیح ةدلا وا ةعاسلا تسیل هکیدالق هدایز نوجا هست هنسهدام تدمابتعاس د وخاب ردشفلف

 3 لق ,دایز هنل وا كنس هلک ن يح ءاتو رد هيفان ثالذک ءال لوق لع و * ردینبمهنب روذح نینک اس ءاقتلا یکیرح هدنو و

 رداکد لماع الصا لوا ردرا و بهذم ج وا ید هدنص وصخ یلعو ردشل وا د وېشم هحل وا هديناڅع فحص هکمتن |
 رول واهدنرپدقت مهل نتاکص انم نیحالو رول وا ادتبمربلنا فوذح عوف مم لوا هسردا یل و عوف رم یتسیدنکر کا

N RESO As۱  

 oe سیل ثلاث ر دیا عفر یربخ و بصذ یمس ی یتعی ردا لع یکی سک نا ینا بهذم رول وا 0

 طفل نیج راضعب لومو رول وا هدنلب وآت مهل الصاح صانم نیحسیل هلغ وا ریدقت رخ قردهل وا لعاف مس
 ا هد و مش بیبلا "ین یلیصفت كنو و راب دلبا صریصتت رد ریش ید ناط

 رفعج هدنآ ردیدآ عضوم رب هدماش قراشم هلبنو کس کت ی ویالو ونا می لصف قعیح

 ا ر هدننیب مارکباعصا هلزکسع لقره نالوا مور رصیق رایدلبا شون تداہش تب رش هنع هللا یض ر بلاط

 > وهحا ورنب هللا دبع و راح ن, دز یدنا كيب زویکیا رافکر کشل و كي شب مالسارکسع ردشل وا عقا و یرک
 3 هلوعب رلیدلیا چورت یداتسو دادرازاب و مچ ییاتق *هربات بولا دیل ولان دلاخ یعاصتص هرکصندقدل وا دیهش

 ويس رولپپاب فالعا هدهنومو رایدلبا رابتریشعشریش ٌهمعط ینیرفا و یتقو رامراتو تسکش یرافک هلتحاضف دشا
 ارا بوروموشدوخاب بوکچ نیست هل د دشت كنات یو تا مو هوم

TEدون ات کما لوت هلن ارق هدنک رب وی رام اذا لب سم لا مرز  

 کر دوب هدننز و هزاز ( نقل ) ردب را نیئدحم رفاو تمو ٌةبارق كيلا لسوت یا كيلا تع نالف لاق |

 آف هب هسکرب ردعما نا هلا دیدشت ( ذنال) ردبا عزن و دم اکا سفن هنسک نالوا لسوتم کایوکر درازام
 وق ىلع هد زویتح «یتم)ل ةليس وو ةمرح یا ةتام امت لاق رونند هب هلیس و و تمرح نالوا هلدتهج تیمرحم و
 ۱ ا دا یراردن كيرف رح ماللللا هل و امن لمربي سنوب تم هلماغدا تو

 هم یتمو ردیعسا كنندج یندلا ی ع نب دمع ندندئدحم یتمو ردیعما یرهدلاو كس و ترضح یتم هدندنع

 ۱ یر اتم هکر هدنن ز و باح (تاتلا) رول وا طرش مسا و ماهفتساےسا هکر دتغل هدنس هلک تم نالوا
 ك ۱۳ (یتقلار هيلا هب تعامیا هبلات اتم هلام لاش ر یک ت بارق و تمرح روند هثیش

 24 ERAS كر هلبرکه توقو روز یبا نوچما كمك و یطع اذا لجرلا یتمت لاق د هنتسانعم
 دشمال وا عو لام تس ا تتم و یدل وابلقنم هباب دا هات یدبا تتمت یبصا كنو و هعطقنل هبف دعا اذالبطایف

 رند ه هنن نال واد دشو تضس هل وکس كن هل یاح و یخ ك( تعم ا )رد شل ا رک ی د هدنماب لتعم ینو فل قم
 .یحاص تنطفواکد لوق ىلع دنش وهو لقاعو زاحیا تح موبلاق روند هن وکی سا كب ود دش یا تح یشلاق

 هت رد هنسانعم صلاخ و ضح تح و ردعج ندنظفل تیح هکاب وکر ولکهاتحم و رولکت وحیعجبرونید همدآ رز

 ۱ | بابلانم ةناح م رات لا رد هنسانعم قل وا یا كب نوک هدننز و همارک (ذناحلا) صلاخیا تحن ی رع

 اوقت ردذوخأم ندنسانعم تدش هکر دهنسانعم كلا بضغ رپ یهدآرب هل رسک كن هزمه ( تاحالا )) اتحم ناکاذا

 ندا باب و ندنظفل تح هروک کا هلغل وا طوبضم ءدنناونع ثالث هد هسا شعب ابضغ كن الم ال یا كنتحم ال

 كانغ و ج مو لپچ لوش لوف یلعروند هناباب ربقو لوچ نالوا ی رثا توا هلبنوکس كنار ویصف كي(ترلالرواوا
 | یتژک عجج ور ولکت ا ما یعجج هیلوا تبان ی رثا قالت وااعطق و بوی روق الصایغارپط نالوا هدننلا هکر ون دهض زا
 1 هایی هنسن رب ت سو هبجاګ رعشال یا ترم لج ر لاق رونلوا قالطا هب هسک نالوازمسلیف ها6 ت مو زو اش

 رالآهفرطرب یرهود و هسلماذا یناثلا بابلا نم ات رھ یشلا تم لاق رد هنسانعم كلا ساما و زود یبک یس هتخت ۱

 ۱  ناکملاب ردفدارم نوا نا هبا ترم زر روب (تورلا)) اهاح اذالبالا ترم لا ردهنسانعم كما |

 ( ضرا )



wv و ۲۲ 

 هل وا یدل و هدنناب ندل "وا حوزبول وا دنا ات یک رر

 هکاتر دبا فرص وه لاما هارو هار وا بویل وا تبا هدرب ر یرظن هدسلح هکر وند «یراقراداوهلوش و راهی هلیغایا

 و روند هابروج هییش هنشآحام و نانو بیتا سو تشکر یراکشد سن لق 3 ۱

 شاو اقا وک ىد هاب وعع لوش هدننژ وه ۵ هلع كمال( ةتفالا )سيخ ا هبشت ةق رم یهوا ةظلغمل اة ديصملا ىا ةتنفالا ق

 ردا عفر قیربخ و بصذ یم" ردندنس هلج لعفلاب همشم فورحو ردلمعتسم هدنموهفم كعد یدیل وا هل وشو و

 هدننز وتوص (توالا) وهدن ز و تب (تیللا) هقنع ةحفص یا هتل تفل لاق سانت رون ده زوار ۳٣

 بیگ ۳۲۵ 2 نت

 لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعمیتلاچ بوروایک یشوروا روک ر هيا تالابنوْسل وا هسیارولوا یسیغنق 4 یشاوم |
 هدنن ز و لعفت (تفلتلا) و هدننز و لاعتفا (تافتلالا) باصا اه !یلابال ارضی یا ةیشاملا تفلی یعارلا یاوه
 هبلا ههجو فرص اذا تفلتو هیلا تفتلا لاقت رد هنسانعم كلا هج وت هلکمردنود زوي بور وچ نوي یرغوط هب ۀنسن رب

 كن هنسنرب و روند هبه رسی راک دید غلش هل رمدکك مال (تفالا )ر دذوخ أم ندنس هلک تفل نال وا هنسانعفرصو “ل
 لیم هشيم۵ هکر داکی ندنس یناب رب ام اد كنالف نع هوغص و هقش یا كعم هتفل نالف مهل وق هنم و رونمد هننای رب و هنقشرب |

 هنجرفكنالسرایثیدو روند هتروع ءاقج نیقشاشو هنسانعهرش روندهرفص و ردکعد ردهکفرط كنس یلابقا و |
 هد هل کف كمالهدنو وردندآ كالي ولشف و ترص رپ نت اکهدغاط عقاو هدعص وم مان دی دق هدننب نیمرحتفل و روند |

 هيل رقدحا وتلمیاتفلا ست لاش رون د هب هکت نالوا شارو درب یر یرزونو هدننز ورجا تن 1

 ه یثکق جا ځد وب هدننز و باح (تافللا)ل ر وند هن هسک ق جا ونو ویک معا روند همدا قالوص و رخ ۷

 كش هربج و هربغنم دل و ج وز اهلیا توفل ة ةأ ممالاش ردشغ واقالطا توفل هلغل وا هروب مدل ویهجوت شیش

 هلیل اور رصبا یب هسکناغاص هکر وند ه هقان ندا قل ز رابج بویلوا ما رنکر رولیغاصورونده هسک یناکدنزدبولیوخ | 1

 امنادحا و عض ومف امنع تبث الیا توفل یھلاق هزب و ےیکرت هلتراشا و زغ بیرقترب 4 هسکر خلا هلکطا لافغا یس 1

 رولوا فصو هد هز وکو رون د هنوناخ یشاشیز وک هکر دیفدا مو هدننز و ءالوح (ءاتغلا )ك ریغزمغتف ابن لفتنااهم# [
 هنشاج الو و وق یلماوق هليکف كمال ( فتا ) روید هب یک یشید نال وا قشالوط و قورو هنر یر یرازوس و و

 ا ییریغ كثیش نانلوا لاؤس ند دنکه سکر هدننز وت وص (توللا) هل وا رالاچ بور وا كر هیلطا تالابم [
 ےکح بولسا رک ردهنسانعم كمرب و باوج هرزوا قایس یریغ بودبا كرت یبا وج نالوا یب ولطم كلئاس عی |

 لاش رد هنسانعمكلیا متکی رخ رو هنع لاسیامرغبربخا اذا انولتولب لجرااتال لاقن نوسل وا هن وکر اس رک و

 كناب و یصف كمال < تبلا)ل ردیدآ هلق رب هدناتسر رب و عضومرپ هدسل دنا هدننز و هاه ( هناول ) هتک اداربلناتال

 یدیلوت هدیکر و یکشاکه ديسراف ردفرح هنسانعءقع وا ی هنسنرب ییعب رد نم هک هلیسان هرز وا عف كنیرخآ و ینوکس [

 هنل زم یس هلک تدج و یهاکو ردلبلق یلامعتسا هدا نال وانکع ردباقلعت هنمسانگ هلدا وم نالوا لاحت و منتءیژوک ا ||

 | یلعل و ینا و اصخاش ادب ز تیل لاق ردیابصن ینیربخ و مسا ی دوب یک یکیدلیا ه دعت هل وعف»یکیا نعپ رونلوالیزت [

 كلوب ھل رسک كمال (تیللا) یک یینا روسدی نيل لنا هباق ونو و روند ل بول والخاد رولکتهیاب تاذلاب ِ

 هحونع هسح اذا ات ول هت ولی و اتل هتلی هنال لاق ر ردهنسانعم كلا فرص و عنم ندتهج یکیدلیا هج وت یەسکر | 9

 هتالاام لاق ودنا لققلسک | و هلال نغم ههج و نع هت الا لاق ردهنسانفمت دل هدننز و هماقا (ةتالالا) هفرص و

 هلق كنات (تال]) هصقن یا هتلا و الا لاق ردهنانعموت ید تالبا ذوخأم ندتلا هلا هزم هک دصقن امیا ایش

 د وخاب یک ینیدل وا هدنس هلک تک ردهدیاژ یات رد هبفات ءال ردعقا و هدنس هع رک صانمنیح تالو وبشا سا 0

 | رونل وا لامعتسا ان ورقم هنظفل نیحنامه یس هلک تالوبشا و ردشغل وا راعضا لعافعما هدن آ هلغغ وا هیبشت هنس هلک س

 هدنلوق + عورقم ثالینا وتنه تال و تنح *وبشا كکلامنب نزام هک روزا تنور دارم اک
 | كنب و بج مان هلام ردیبقل كمدار مات سعت دبع عورقم ردندلاثما رود نم مالکه کرد د چرم +ردشملوا عقاو |

 | یفهقشاملموف نج عزم اک هز ورم کوب یرصح | كهجویکیا نالوا ر وک ذم هدینادیملاثما یدب| قو شعم

 | یردپ هلغل وا هفقا و هلم رقن رفت رب هلام هلکلا دا م كلنا نو و موجه هرزوا هنامصه البق عورقم نوکرب یدنآ

 | هلا مج یتعپ یدلیا هفت یروب نم مالک لزهلاقی رطب كلام نب نزام ند هلسق لاحر هدک درب وربخ هربنع نالوا
 | باير هظ ی اک یا نکل ردیا ست لیختیساک هلیقوش یرادید بول وا هقاتشم هعورقم هچرک

 | هب هن امه* ريع ردهنسانعم قابتشا و ۳ ردث وم "یضام ندنظفل نینح یس هلک تنح ردلکد نکع قلوالاصو |

| 
 ست دک: نالوا دنموزرآ هی ولطف هنا وا لبق لئهو ردهنسانعم هلا ونا | ردیضام ندنظفل نينه e ردعجار | ۱



 سگ[ ماللا لصف =

 ۱ A ۳۲ رو 1

 eS اولا تیک لا رد طاقت خولو نما كنس هلو سا ذو أ
 : ارعوهدنن زو سایکا (تایک الا) هرسیاذا زاها تێک لاق رددنسانعم كلنا هتسارآ توبلي الو یتا و |

 - كنظفل سيك سایک او رد هب ولقم ندنیس ءات هکر ید حراش * روند هرا هسک یحاص تناطف ودشر تیاغب |

 ص ق هکر د هنسانعم اذکو اذکر دتغل هل لا هرزوا رسک كن رارخآ و هدنن ز و تیذو تیذ ( تیکو تیک ل

 ۳ تن وذ و تیذ هکر بد جیزنم * رد هب ولقم نداهیات رنو رونلواریبعت هلبا هوشو هحل يوش هدزعناسل ر هجوماتک |

 ورح هکیدلاق رایدلا وا یتبم هلغءالوا با عا قسم امتاذ هسدا هلج تولز ا هانکند مات ون ذوب و ردهدضرعم و ۱

 کو تیکه الف لتسب ردهانکندلاوقا تیذو تیذ و ندلاعفا یس هک تیکو تیکه یک هرز وا یاس هده رد كم وح رم

 ۳ و رشد رز ید ۳ اكعد تيذو تیذ نالفلعف و

 5 ین ادا االف تبل لاق ۱ روا داکنکددنب ران U دنراقو هنسکو ک كن هسکرب هصاخو اهاولاذا

 ا ص . رد هنسانعم كکو دی هنسنرب هل دن دشت كناتو یصف كمال "تللا ) یصعلاب هارفاو هنطب و هردص

 قلعا مکچ مکی نہن و وهقد اذالوالابابلانمانل ؛یشلا تل لاقب یکی راکو د ازجا رای سا و

 انعم لم زا ییشر و هتف اذا هتل لاقب ردهنسانعم قعتاف وا هزیر هزر یبش رب و هقثوا و هدش اذا هتل لاق

 اذاقیوسلا < لا ردەنسانعمقمالوب بودالصا هلغاب دوخاب هلاوص ید واق و روم" ادا ۶ ىلا ۳

HEم ]اذا لوما ءا یلع نالف نالف تل لاق د ردهنسانعم قل وا مزالمو نرفاکا بودا باتا همدآرب  

 ذر هلیسیدنک و روند هنسش اف وا لنغ وب جاغا هلیعم كمال ( ثاتللا و ردذوخ ام ندربخ|یانعم و و هعمنرق و

 دن (تالا) هوس راسو کلا نواهو نقد یچرچ روند دی 1 ن قحهنل وا ول

 )ا لاق رای دلباتءارُف هلباد دشت هرز واروک ذءهج و تعاج رب ی عملا ن ناو دهاحو همرکعو سابع نا ردیدآ

 اد هکیدیارا ویشکرب هدنیلهاج ردلع افعسا نده وس تل تالنانل وارک ذ هب الإ ¥ یزعلاوتاللاےنی ارفا ۴

 ولیدلیا هم یتبلوا هرم كن | هدعب یدناردآ ماعطاهجاج هتک تیوب هات ل واهد>

 تال یدسا ردا ماعطا بودبا قیوس تل هدروب ملح هکردیتر وص كموقرم لجر تب لوا لصا هکرد
 Pes یدنل وا فیفح ییات هللاهعتسا تژ هدعب یدبا یرت كنسهلدف نافطغ یو كنس ەلى

 ۲ لادنع و رد دعست ثعاب یراکدتنا فاوطکا ردشف وابلق هفلا یوا و رد هلو نفسم اف یول هدن دنع

 و ندنراترضح هاش نع قيقح هلا هرکصندقدنل وا فذحییاه ردهنسانعم دوبعم و هلا هکهلباهیدباهال

 ر رایدلیا قالطا هرو نم حص قجەلوا یهلا برق ؟هلبس و هک رعز تودا قالا ءات نالوا ات تمالع

 امة تیک ردهلدبم نداه ءات
 یربخا لوق مالعا ضصعب و یکی ات

 رخ شا كن هل الج دظفل سپ رابدلیا ی ر ر

 اچار ىکید د ويعم هکریدلیاقالطا هال هن راغ راپ یار ز ردح راقل وا هال یلصاهروکهرلنل وابهاذ

 نیغ هدننزو هلزاز 6 ةتلتلا) ردشلبامسر ید هدرا هدام یول و هیلىنوب فلؤمو +رول وا ندنسانعم عافترا

 :اضتقم نکل ردشلنا تد هدننروصمسا ینو فا وم * ردهبذاک نیم نا رب ,دلاط ههانکر ص ییبحاص هک دن

 edt esel nis ۷3 اس یاو یا كمال( ت تملا )اردت واردصما

EEN OSك دا یا تات در لا  

 دس یکیا و مسجا عظع یا تن لجر لاش روند هی دنکح دنمونت ول هثج یر ا هل :وکسب ین هب یاب

 مولا كعد 0 0 غ نیا نر وا ابهام کینیا رار

 3 pn ا رزق موس یک هلداص و ینالث ت تاکرح كمال (تصالا )
 ] یی هنسسفرپ هلیوکس كناف و ی كمال( تفالا ) رلرید تسط هدنظفل سط هکهتن ردمنفل "یطوب هکر ید حراش
 | یأر یکیدلیا ميتصت یی هسک رو هاول ادا یا بابلا نم اتفل ی لا تفل لاقب ردهنسانعم كمروچ بوروب

 . | قوبق ندجاقا و هر نع هفرص اذا انالف تفل لاقي رولل وا لامعتسا هن انعم كلبا لیوحت و فرص ندنرببدنو
 و نوفیوا هقواوءمشقاذا رجشان ء ءاحللا تفل لاقب جانم قیوص



 هدنسهلوتم باوئارول وایزمرققتمارق یکن ر هکر ونل واریبعتیروط ییامرخاک اهدزعاسل هل وا شعثراقرونل واریبع " 

 قرف هلبارقشا وهلا در و رول واهایس ینبربوق وییلی كت الواو رونا واریبعت روم هسرول وا و وق ندنا زووک کا ۴

 ترجو داوس هدننول تیکو ءاهالب تیکةرهملاقیف ردربارب یینوم ورک ذم كنوب و ردنوچ یدل وا بیرق هنرب رهو م

 تاهدنزودمارک (ةنامکلا)وهلف رفاک(ةتکلا و( تكلا روش واریبعتیزووکهدیاواردقلیروط یاهرخ |
 هنیکو ظیف هدن ورد تکو اتیکناک اذا سمانا بابلا نم ةتاکو تکو اتک سرفلا تک لاش رد هنسانعم قلواتبک |

 بوئو یردو رج هدننزو لیعفت 6 تیمکتلا ا هنکااذا لوالا بابلانم انك ظیفلا تک لاق ردهنسانعم كملي |
 تريص ىا لوعفملا ءانب ىلع هریغو سرفلا و رمآ تتک لا ردهنسانعم قلق تیک هلتعنص و غبص تسهل وقم تاو

 رارجحا ( تاک الا و هلیسک كنهزمه6 تاکالا  ردلوم هنر رقشاو رجا ردعجج ندنظفل تکا کوک

(u 7۳ و ن ۰ 0 

  ۱: O SOSا
  ۳ aI rNتو خا ۱۳۹

 لاعتفا ( تالتک الا ) ةتفک یاهتاک ةتلفسرفلاه ردلکد عابتاوب و رونل وا عرفت ندسیکر تیامت ردشم الا یدصت

 نکس هلسهدشكمال ( تیلکلا ل و هدننز وربما ( تیلکلا ) برشاذاءالا تلتک | لا رد هنسانعم كمحما هدننزو

 هرکصذ دکد لی ادس هلکنا یني نغا كتبا دایص رونل وا دس ییا كن الت رص هلکنا هکر ون د هشاط ن وز واویربالوش هدشن ز و

 ۱ هکر وند هب هصح ر ندننمرخلالغ یسهلوقءیادغبهدننز و هع رج ( ةتلکلا) ردناذخا بودنارفحند رکید عضوم

 نوطوا هتاکرب الثم ردلهتسم یجدهدزءاسل روند هیش هم ر ونیغیب ر و رادقمرپ ند هنسف رهورول وا داع هنییصف كن رب

 | لاقت رد هنسانعم كل ود هدننز و لاعفنا 6 تالکنالا ةد یا ماعطل !نم ةتلک لا رونل وا ریبعت قلت وا هتلکرو| ۰

 اذا *یفلا تلکتا لاق رد هتسانم ىل زوو ی عشر و بولیروشود یسازجا كن هتسفارنو تیصفا ذی
 قتمارف هکقاهایسنابل وا صلاخ ییعب ءونق هنغلی مرق هکرونید هنآ یعرق لوث هدننز ورب ز € تییکلا )ضبقنا |

 هدیسراف هکر وند در وهسرول وا قچآندنآ روند تیکردقجهلوا یروطیامرخهکه س رول وا روک ذم كنر هکر دو

 رونل واریبعت لآ هدړکر ت هکر ون درتشا هس ر ول واین مرق یب ر وق و یسیلب ورونل وا ریبعت یر وط قچ ا هدیکر تو نوکاک
 طس وته هدنناب هايس و خ رس یعض وه زز وار یغصت ةي كنو ورد ییبم هنت رهش یکی دن حرصت هلا ونع لينا نم فل وم 3

 لعوهو تییکلا ڈاک لاقت یکه دابنالوا ندنمز وا هروخ رول وا قالطا ه هدابنال وا ینمرق قتمارفییعب نالوا

 ۱ هبلعت نب تیک و فورعم ن تیک و ءونق هرج طلاخ یذلا سرفلا ىلع ةرج و داوس امف ىلا رها یا تک ۱ ۱

 | واد a CET وا E E هع رج( تكلا لر دیمسا كرف هن رب هدن ع تیک و ردن دار عش دی زن تیک و 1

1 

 (یامکلا) هلصابیا هتتیمکب *یشلاذخا لاقن روش دهنساسا ولصا كتيش ر هدننزو هبیبح (تتنکلا) ےک ةعنس
 هلیعط كفاک تکو ردیوض 4 هناکوب و تکیایاک لیخ لاقب روندهرات آیروطییامرخ نانل وا رک ذ هدننز ویارز [

 | رد ربتعم تدش هدراریخا هی رد هنسانعم قل وا یروط یامرخ یم تآ هدننزو رارجا ( تاتکالا) و

 هقلطنا یوق هلروکسكنون و یحصق كف( تنکلا)اتکر اصاذا اناتیک !تاکاواتاتک ا تک او اا س ر فل ا تک الاش |
 هدننزو یسرک ( یتنکلا ) یوفاذا لوالا بابلانم اتنک هقلخف لع را تنک لا ردهنسانعم قارا شب و۲

 ردهنسانعم "ینک هلبسهدایزنون (یتتنکلا)ر ون د همدا و لشاب ییعبرببکو روند هنا ويح وناسنانالواددشو یوق
5 7 ۰ ۰ ۱ 

 | تد هدارو هلن راشعا یرهاظ نکشلنامسریچد هدنسهدام نوک یرلن وب فل وم » رییک ی ا ییتنکو یتنک لجز لاق 1

 | لخد هنا ۶ ثیدلا فو هکردروطسم همر وب هدر نبا يابن هک هت رد راذوخأم ندنسهدامنوک رنو و یدلیا ت

 | نعي تنکی لا بوسنمهن اكفاذكت نک و اذکن اکو اذك انك نولوشنذلاخ ویشل یا هک نویتنکلا هلهاةماع ودعا أ

 مدیشل وا هلیوشن هدنق ور ماج یا رامدآریپ ولشاب رایدلیا فرصت ندنآ برعردبوسنم هنس هدام تنک هکایوک ریت و |
 | كرلنوب و رایدلیاقالطا ینتنک هلیسهدایز نون ةغلابمو یتنکه مدا ریپ هلتبسن هروب نم لوق هل راد مدل واهل وب ید |

 | یکه وتعمو فیرخالثم هلن وب یدعش ك دبا هل وش ل وانس قلاباب هکر دراج قمل وا هدهنسهدامتنک هلباطخ یرلتبسز |

 | تفتکا لاقب ردهنسانعم كمتسوک اضر و عوضخ هدننزو لاعتفا (تانتک الالرول وا بوسنم هنلوق دل وانعم رب
 یوص هلهل وا نیتمو قیص یراشکید هکر ون دهکشملوش هدننز ورپما ( تبنکلا ) هنم یضرو هبلا عضخاذا هيلا
 قوچ یمولوط دوس هلنیتعف (تنکلا) ردهبانعموب یدتینق هکهتت كيسم یاتینک ءاقسلاش هل وا ردا كلاسما |

 اتنک ءاقسلا تنکل اش ردهنسانعم قلوا نفعتعو هلانضسو هلفماغل وا فیظت و لسغ احاح بونلوا لاها |
 | هلا هع یاخهدام یاضتقم نکلردشطا دقت هلا ه6 ءاح یسهک نشحوپشا ح راش × نشحادا عبآرلا بابلا نم

 دعنکر دنج هل وا قلاب ولنکی یراکدیدتپ روتسواوب و ردیدآقلاب عونر هدننزورفعج (تعنکلا ) ردبلغا قل وا |
 لیعفت (تییکتلا )ر دیبقل لرعاشمانءالع رلا نب یدع یتوکورونید ه یشکر ود وب هدننز و یمور(< توکل لرارید یخ |



 سو ۳۲۲ زی

 بوت روشویدکرکن اویح راس و ناسناثاذکیقچ وا هلتعرسبوصیقو بوروشود ین نلدانق یمسق ش شوق هلناصف

 | هریغ و راطلا تفکلاقب نوچح!دنلوپ ضبق و مض ردذوخأم ندروکذ م یانعم هکر د هنسانعم كمتر کس هلتع رس

 | هدرخ یمهیفب هدننز و ریما تیفکو تفکو هبف ضبقتو ودعلاو ناربطل ایف ع رسا اذا اناتفکو اتیفکو اتافکو اتفک

 | قید فیفخ حب رس یا تیفک و تفک سرفو لجر لاش روند هناویح و ناسنا كالاچو تسج لبروشود
 هکردهنسانعم كم ود هنسهرمشط ید رحا كن هثسنرب و ردتغل هدهلبمسک ك فاکه دن وب رونبد ههر كچوکت فک و
 لاتا هنسانعم توم كل وا تفکو  نطبلارهظ *یشلابلقت وه و تفکلاب هحصا لاق رونل وا ریبعت كمن ود هنسرت
 [] فتق تفک و تاماذا انالف ہللا تفکل اقب و توم یا تفکسانلا یف عق و لاق هلیس هظح الم قفل وا عض هربق رونلوا
 (تافکنالا ردقالطا ثءاب یسغلاوا عض هتشیعم اماد مدا الب یا اتفک |ربخ لکا لاقب رونلوا قالطا هکمتا

 نع هفرص یا تفکناف هتفک لاق ردهنسانعم قلوا فرصنم هبارخا تهج ندتهج یعیدنلو هدننز و لاعفنا

 فرصنا اذا لجرلا تفکنا لاق زلوا ع واطم هکر دهنسانعم قلوا فرصنم ندنکلیدنکو فرصناف ههجو

 ] ا لیلقت یب وص و یع یم تآو ضبقنا اذا *یثلا تفکنا لاق ردهنسانعم ضابقنا كلر وش وب دو ههج و نع
 ] مادناو رض اذا سرفلا تفکنا لاش رونل وا ریبعت قمار هکرد هنسانعم قلوا مماض بولیکج ینراقو یمادنا

VAD Eyلجر لاق رلریدتفکنم هنال وا قلنا ززلم هنوک لوا یماضعا  [ 

 اب هن رب یرب بوروش ود ینسازجا كن هنسنرب ج دوب هدننز و لیعفت ( تیفکتلا ) قلما عقب یا تفکنم
 که ردردصم هل رسک كفاك «تافکلا ل هضبقو هعط اذا ؛یثلا تفک لاقب ردهنسانعم قمردشانن هنسیدنک

 ضرالا لاقب هو هلوا رونل وا مض هنیرب یرب و عج هنسن هدنآ هک روند هعض وم لوش تاغکو  یدنل وا رکذ

 1 چ ۱ لا رص حجو مضیاتفکت اذیا اتا وما و ءايحااتافكض رالالعحن ملا ۶ نامت لاق وانل تافک

 هک تفاک عجب وا هب تعن ردصم وا عمو مضب یا ت تفکیال مسا ةنفاکی ا انافکیواضسلا لاق امن وطب یفاتاوماو

 و متاوماو مهءایحا سانلا عن بغا را لاقو اهزاطقا رابتعاب صزالا یلعیرجا ءاعولاوه و تفکم ج وإ مایصو

 رم + كلذريغ و ءام لاو ضرالا نم تادام با ىه ىتلا تا ومالا و تابنلا و تاناوي ا و ناسنالایهیتلاءایحالاعضت

 وا عضوم مسا تافک ارز ردشلنا یصفت ندهشقانم نالوا دراو هفاشک هلبا هموف رم تارببعت یواضب هکرد

 ۱33۷۲ هد راهی یاس هرزززا نافارا یت دقن زه الآ وادا و هنکما ها از ززم دا لج هدر زوص

 هتفاکم و ةءاش یا ةتفاكمو انافکتام لاقت رونل وا لامعتسا هنسانعم كل وا نزم" هدننز و هلعاف هتفاکم و تافکو
 | هدشنز و لاعتفا ( تافتک الا  هشاس اذا هتفاک لاق رد هنسانعمكلتا هقناسم هدقعم وق تا اب هدکمرکس هب هسکرب

 ر اذا لالا ت تفتك الاش دهنمانعم كلا نحنا وشو داخاغ اق هلق

 انف نا نایخ تیفکو یدنل وا رکد کنن ردردصم هلبصف كفاک 6 تیفکلا ) رونل وا قالطا هنالسرا
 می د یییشنان وق هنا هلغمامل وا یغترب وکیل دافطف هکر ونا هنب هلوقم هطفاج و هفخج اغط لول تیفکو ردیعماكنسرف

 ۱ :نالوازسکیدرا نکل بوبلواقوج دارم هکرون دهشاعهرادمنال وا عو وهمیعص هن رب یرب هلصافالب و هلو زلتا

 ] اهضا عب یتشیممهب تفک | امیا کت یفکلا تقزر و بیطلا وءاسنلا لا ببحث ید ا هنم و ردقج هل وا شاعم رادم

 (تفاکلا) روند هنسهلوقم قح راغد ناملیا عياض یهنسننانوق هن ےا دون هلی رممک ك فک (تفکلا ال اهحصا و

 ۱ مضو عج هداروا ییایشا و هعتما یرلکدتنا بہن یدا صوصل یا وأم هدفلس هکر دیم" كنهرافمرب هلب رسک كناف

 ۱ هرب رب یتغایا ترد هکروند هت 1 لوش هدننز و هزه هلیعط كفاك( ةتغكلا) و هدننز و درص (تفکلا) یدازردا

 طض هلا نیکزیدو رارفتسا هدنرزوا هلغل وا رولیت | بوبارصص ندرب ی رد هلیمادنا عیج یک بوط بوروتک
 و نسحم ( تفکلا) دیو مافجال هنم ن هرکتس الف اعیج بش ناک اذا ةتفكو تفکس رف لا هي هبل وا نکم

 رغلا عبق نالوا هندم رقم هدننز و هتفه ( هتفک )هل وا شیک ید هماح رپ هدن اکبر( و هدر
 یا واالطا نویهکیدلب نفاو لعا اعیرس ننوفدم هلغ واهروشیب ات دوخ ین وکی لب ضبق یان ردیعما تا مان
 | كک و د و هعجاذا ىناثلا بابلا نم اتلک "یشلا تاک اقس ردهنسانعم كم ردکرب هلی وکس كمال و ی كفاك (تلکلا)

 | ردهنسانعم قم آ و هضکر اذا سرفلا تلکل اش ردهنسانعم قعان وا تآ و هبص ادا ءانالا ین هدلک ل اقب ردهنسانعم
 هه ردشغل ید هدننز و درص هدرلنوب رول وا عابناهنسهلک تلف هدننزو رکس (تلکلا)ل هامراذا ؛یشلا تاک لاق
 هکر د هنسانعم هتفک هدنن ز و هزه هلی كفاك( ةتلكلا)) عیرس یا تلکت لف سرف لاقب یدنل وارکذ هدنسهدام تلف

 ا د هام هدف نکلردشلنا زهر مانکن هدینوبفل »وند 1 نايا رپ ندر همان عیجج

 ( یدصت)



a ۳۲۱ و 

 | ترک لاقبزرروس بودا طلخ هلا ازجا ضعب هکر دهنانعم كمروس درکو که نسهدوک لود هدننزو هجرحد

 | و ره 7 هدننزو تیتش ( تیتکلا ) تیریکنابءالط اذا رب ری |

 وص نالوا رهاظ هدنسهرکو دنا كنءوف جک روند هتوص لذینو رجخ ناینق ثذک ردیاروهظ ید

 بی ل وموکندانالوج هدن ردص هرس هنسم روک و هود که دنماکنه یسهنیکو ظبغت دش كمدآ انعشخ و روند
 0 ردصم و روئد هسک ان و لی تبثکو ظبغلا ةدشنم رکبلا توصک هتوص نات وص یا اتیتکه نم تعم لوقتروند

 | لجرلا تک لا هنسانعم كم روب ریت ریت قران آ قیص قیص یرلعدآ لوق ىلع كم رو هلینأت هجهتسهآ رولوا |
 | هود تیتکو هد دشت كنات و یعف كفاک تکو ةعرس ف هوطخ براقوا ادب ور یشم اذا یناشلا بابلا نم اتیتک |
 | كا هسات و مومغمیب هکر وانیلاح ایص حاص اذا یناثلا بابل نم اتیتکواتکریعبلا تکل اقب رد هنسانعم كمر وکو ب ها
 | هغرا اذا ان الف < تک لا ردهنسانعم كلتا راسک اخ و لیلذت ی هسکرب و «ءاساذا انالف تک لا ردهنسانعم كلا
 | لاق ردهنسانعم كمە رام وسو هنغالوو كندهسکرب و تلغ اذا ردقلا تک لاقت ردهنسانعم قمانش هر و

 :دآزسلچ نالوا هجزآ ینا هدنسهدوک تکو هزاس و هرف اذا لوالا بابلا نم اتیتکو انک هنذاین مالکلا تک
 رول وا ردصم هنسانعم قعاص تکو ملا لیلق یا تک أرما و تکل جر لا رونل وا قالطا هتروع و هرا روند

 (ةتكتكلا) یصحالیا تکیام شیج ین ءاج لا و هیصحتالو هدعنال یا » مولا تکتوا هتنکتال + لالا هنمو

 لجرلا تکتک لا ردهنسانعم كع روب ریت ریت قراتآ قیصقیص یرلعدآ دوخاب هاب هجاب یخدوب هدنزو هلزاز
 كلوکت کتک هلوا نود ند ههقهق هکر دهننسانعم كلوکه ج هتسهآ و ةعرس یف وطلنا براقوا اد ور یشم اذآ

 هدل وا یانعم هلا هتکتکه دنن ز ولزارت («تکتکتلا) ةهقهقلا نمییعی ان ود كح اذا لج را تکتکلاَس رونل واریت ٩
 لاق ردهنسانعم كمهدلسف هغالوق هدران وب هدننز و لاعتفا (تاتنک الا قو هلبرسک كنهزمه (تاتک الا) ردفدارم

 ثیدلا تنک | لاقب رد هنسانعم كقشيا تاتنک او راسو هرف اذا اناتنک ا هتنک او اناتک | هنذا ن مالک تکا
 كانیک زکر هتکو نوسل وا قطان رکو تماص هلرکروند هنلاذر ورک كلام هلبعض كفا( ةتكلا ) هعقسا اذا

 هج زا نالوا هدرب هلیعف كفاك (ةتکلا) رونل وا قالطا قرهلوا لع هنعسق یک زسدوس ونک اقلطم هلتهج و ردیلگ
 | یاتو یعض كف( یتکتکر) و هدننزو دهده ( ت تکتکر) ردتج هل وا قلت وا هج رادقمرب دار هکروند هکللشب

 مدعردیدآ نو وا عب هبعل عو رب ص وصح هع نایبص قرهل وا فرصنم ربغ هدیسیکیا هلعابشا و یصف كن هبناث

 باعا هکر دکعد نیفیصنمربغ یریبعت نینارحمریغ كفل وم هدارو + ردْشنْأت هلیلب وأت هبعل و تبلع تلع قا

 هلبصف كفاك( تاکتکلا رد ه اکح ندنسم وا كنشوف یوط هلي ك رافاك( تکتکلا ) ردلکد یرحم الت

 جال وب هکردیفدا رعوهدننز و هدیصع (تیتکلا) مالکل اریثکی اتاکتکل جر لاق رونید هب هسک ناز وا ولزوسقوچ
 هدننز و ریما ( تیرکلا ) روند ه یشکر ودود ولی و هصف هدننز و دجا هلبا 4««*یاح 6 تک الا )روند هنشآ

 فص و هب هدعلا تاذ نال وا مان اقلطم یس هلک تی رکو بشا هکر ید ح راش + مات یا تیرک ةنسلاقب روند هب هما هنسرپ

 هدلب رب هلیحتف كنات ( تیرکت ) مان یا تیرکر هش و تیرک لوح و تی رک نس لاقب ردهنسانعم لماکو مات هکر ول وا
 هک ثلثا و نب رکب لواو رداع هلبا لئاو تنب تیرکت نالوا یسهیناب رد هدننبب لصوم هلا دادغب هدلب و ردندآ
 هکر دتغل هدنظفل طق هلیعص كفاک (تسکلا) ردلیعفتیز و هلغل واهد از یاتكنوو و ردب رها وخ ردفاضماک | رکی رايد
 هدنشؤم روند هب یشک هماقلا ربصق هلن وکس كنع و یصق كفاک (تمکلا) ردقج هلوا وراد یراکدید یدنه طق |

 توص بیطا ام لوقت هلب سسک كفاکر ولکن اتعکی عجج رونید هنشوقلبلب هدننز وریب ز (تیعکلا) هباهر وند هتمک
 كقکه لتع رس و باتش هلبرسسک ك ن هزم (تاعک الا ) ردع وضوم هرز وا ریغصت ينب یکتیکو بو لبلبلایا تیمکلا | ۴
 اذا لجرلا تمکا لاق رول وا دض هلغل وا هنسانعم قمروت وا و اعرمسم قلطنا اذا لجرلا تمک | لاقب رد هنسانعم | ِ

 نسح (تعکموب۱) بضغلا نم اتم بکر اذا نالف تمک | لا رد هنیینعم قلوا راوس قزهلوا بضغرب و دعق

 هلن وکس كناف و یصف كفاک (تفکلا) روند هنغابق هروراق هدننزو هعرج (ةتعکلا) ردیسهشکی اشر هدننزو
 یونعم لرک و یرهاظ لرک رد هنسانعم كردن ود بور وچ هارخا تهج ندنهج یغیدل وا كلاس ی هسکرب

 طه رب یر بوروشود یتسازجا كن هنسفرب و ههج ونع هفرص اذا یناثلا بابلانم اتغک هتفک لا نول وا |
 ۱ هضبف و هک اذا هبلا * یشلا تفک لاق ردهنسانعم كلتا قاخا و ےض هنسدنک ین هنسنرپ مدار كلذك كليا قاحاو |

 لیلا مکنایبص اوتفکا ل ثیدطا هنمو شارفل !تفکو ضعب ىلا دن نم و بم اذا عاتلا تفک ساسالایف لاق |

 نتنکو هلیحتت كفاک تیفکو هلی رسک ك فاک تافکو تفکو مکیلا م ھوم یا +  راشتنا و ةفطخ نامیشل ناف

E (<۱) 

 ل



 چ فاکلا لصف ]وب

f rr رس ا 
 إ6 قوچ و ما مادا اذا لج رلا تنا لاق رد هنسانعم قلف تموادم هغبرمش ےح و ةولصلاىف مابقا دا

 o عضاوتو لذت ه یهلآ هاکردو وزغلا لاطا ادا نالف تنقا لاق

 ا نان قوا ماعلا للقهدنزو اکانت امت عضاوت اذا لج زا تلقا لا

 إب( تبنقلا ) لک الا ىا مطلا ليلق ناكاذا سمانا بابلانم ةتانة لج رلا تنق لاقب ردترابع ندقلوا را ونک |
 ا 1۳2 زونلزا قالطا ید هلاجر ملل یا تبق ةآرعا لاقت رون د هنوتاخ نالوا لک الا ةللقهدنزو |

 یتسهرطق رب بوتوط یکی کر کی وص هلغل وا یلشکید نیتم و قیص هکرونید هب هب رق لوش تینق و ةنانقلا نیب یا تبنق
 7 ردذوخأم ندنتسانعم مالکلا نع كلاسما ار ز ردطلغ یره لیسم هدارو كيسم یا تینق ءاقس لاق هیققآ

 ید وه روند هن یثک وللبق یزو هلل رسک كفاق ( تاعنقلا ) رد هدننزو نکس كيسم و
 ۱ یک یدرک

 تفاقلا) و (ةتيقلا]) و هلبرسک كفاق (تبقلا) و هلبعض كفاق (تولا) هج ولا رعشرثک یا تاعتق لجر لاقت

 ه هدو و ادغ كج هیلیا قمر دس هلکنا یناسنا ندب یتعی یرادقم قج هت وط یندب هدننزو باص“ (تاوتلا) و
 | كفاق 6 توقلا) و هلبحصف كفاق 6 توقلا ) ردلعاف مسا لصالا ف تئاقو رولک تاوقا یعج كنوق روند

 ,ةتاسقو انوق و انوف ممتوش مهناق لاق ردهنسانعم كمردنلتوق یندسکرب هل رسک كفاق ( ةتاسیقلا إل و هلیعص |

 1 ۱۳۳ فا (تایقاا ) ردزب واو ځد هتبف و تبق تلذک ردهناوف یلصا كەتا مهلاع اذا

 ا را تئاقو ئدنلوا رکد هکروند هادغ و توق ( تئاقلا و اوتاتقاف هلابع تاق لا ردهنسانعم كفلادغ و

 ( تملا ز ةيافك ىف یا شیعلا نم تئاق ىف وه لاش رونلوا قالطا هکل رد یزادقم تیافکو رونل وا قالطاا
 | توق هسکره ردرداق هئیشره هکر د هنسانعم ردتقمو ردهنسانعم نابهکت و ظفاح :ردندانسح ءاعما هدنن زو نابم

 نالوا یمزال یانعم هکر دذوخأم ندهناقا هروک هنناس هدرناصب كفلؤم * یک یغیدل وا یتردق هنساطعا ادغ و

 ۱ | ییرادوجو هلا هناقا و هظفاح هتبلایراسک نال وا مزال هنرزوا یسادغ و توق سکره هکردکعد دهاش و ظفاح
 ق انکو یلاعت هلوق هنمو ردیف وزا یانعم جد یسانعم رادتفا ثلذکر ولوا معاف هدنرارزوا امنادو رايا تیاج

 [ ید وا رک ذ هکردهنضانعع توق هل رسک كفاق ( هتیقلا) اردتقم لیق و ادهاش و اظفاح یا + اتیقم “یش لک یلع |
 رد هتتسانعم كتسيا ادغ و توق (ةتامتسالا) هنسانعم بطجلا اهمطا رار د ةسف هلرانل تتقا رابع هکر دندانعموب |

 لاقت ردهنتسانعم كمرب و ادغو توق هبهسکرب هلب رسک كنهزمفه ( ةتاقالا ) توقلا هلأس یا هنافتسا لا
 قاط ادا *یشلا ىلع تاقا لاقب یدنل وا رکذ هکتن رونل وا لامعتسا هن انعم كن چوک نچ و8 اقا
 __ | بالا نم اتیک هتک لاق ردهنسانعم قلاچ هرب ییهسکرب هدننز < وضو ب فاکلا لصف ی
 ۱  فرص ندهنسنر و هازخا اذا هک لا ردهنسانعم كليا اوسرو لعح ییهسکرب و هعرص اذا یناشلا
 . | یعشدو هسک اذا هتبک لاقم رد هنسمانعم كلنا مسکو  هف رص اذا هتک لاق رد هنسانعم كلا عنم و

 ] لا ردهنسانعم كليا ناهمو لیلدو هظیب هدر اذا ودعلا تبک لاقب رد هنسانعم كما در هلننکو ظبع

 تبتکموهلاقب روند هبیبثک نالوا هودناو مغرب ردلعاف مسا ندنابتکا (تبتکلا ) ةلذا اذا هتبک ۱
 | لت یا

 | راث یک شآ هکردیعما فورعم رج ندراجا سنج هدننزو لیلعف هلب مک كفاک «تیریکلار) امن |

 هکردرهوج عون رب ندهیضرا رهاوج تیربک هدندنع راضعب رونلوا قالطا هدهنوتلا و هرجا توقایو راقبو

 ۱ یکیدید تیربک هک هلوامولعم * ردهدلحم یراکدد لمن "یداو دنا زالو تات ند هیقرش دالب ییدعم

 | لضقا رولوا هایسو یزمرق و یراصو ضایب رول وا مسق ترد هکرد راکدتا ریبعت د رکو که دیکر تو هدیسراف
 رولوا را هجا رقردف یک هدنآرول وا هدلمن و هو ردب راکدید رجا تبربک هکر دبع ون یمرف

 نالوادوجوم ن الاو ردیا ناعل ندهفاسم حمرف جاقرب روم ؟ اردبا هراب هراپ بودا موجه هناسنا یک عابس
 | هنالوا لو ررید یعباصا بیام رونل وا ریبعت یدرکوک قوبچ هکردنالوا یراض یسوا كد زکو کر
 1 | یا و رول وا تیربک هلا ج ردا ناب رج هدلاح یغیدلوا هراح نویع ودنا ضعبو رلربد یدرک و ک زب

 اردا عن یما وص هلغلاوا یزمط درکو که دنعبنم كرل هعشچ یا نانل وا ریبعت هنابو هصلیا و رول وا لئام دهان

 | دراب لصا هقب ز هکهت راردبا قالطا راح لصا هتربکو راردبا قالطا رجا تیریک هبهذ ریسک ا نارکاییک و
 3 هراوج ایلنا یتحیر دبا روهظ یراثآ یک هلعش و ناخد هاکب هاک هلغلوا تیئبربک هدنبارت كضرا ضعبو رارید

ie ê هلدح و تدسش .لاکاضعب و روهظ ناخد فیثک ای شک ا ندلنج رب عفاو هدنض را نياي“  

 2 0ا7 ردا راسک اخ یفانکآو فارطا بودیا رودص شتآ ناشف هل عش ندنجما بویلناچ ن
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EE یا 

 و ۳۱۹ ری

 رد كل قلبغوف ردردصم دوب هدنزو یصیصخ ( یتیتعلا) هناذا لج را تقق تقتق لاق رد هنسانعم كأ |

 | یوق هدرلنوب هدننزو روبص «توتقلا لو هدننزو دادش (تاتقلا )رک ذیساک هنسانعم تاتقرول وا فص و ةغلابم و | ۱
 | امماد ندر 2 اب و زم وروک هکر وند هب هسک لوش یخ دیچ وا لوق یلع یکی يتق روند هدسفم نال وا نیج نحو ۱

  ردندهتیس قالخاراردیاریبعت ی ره: هلکید اک | ہدیکر ت نوا كرك ن وليا قلی ف رك نیرازوس كسان |

 كفلومهداروب * اه م وا اهم ءا وس نول علال ثیح نم سانلا ثیداحا عم! وا مامن یا یتیتق و توتقو تانق لجر لاق ل

e:ر یی روج هکر نا نویز لوشن زو تکو تبار رد هیر زد و  

 | ریغتیزب نهدا 9 مالسلاهیلع هلا ثیدحا هنم و هلوا شغل واج نم هبط ناهدا راس لوقیلع هلوا شغل وا و

  نایلسیورعم هلکع د هنق نیا ندنیعباتهدنزو هبض ( هنق) هی ناهدا وا نجار هطل ام ال تح یا ¥ مرح وه و تثقم

 | تنقالاق رد هنسانعم كلا لاصبتسا هماع ییشرب هدننز و لاعتفا (تاتنقالا)ر ديما كنسهدلا و ییراحابییحیا |

 ا ىو نت نیا نایب دنزو دره (تورتا) رپ او ا هدنع هدننز و باغ (تاتقال هلصاتسااذا "یشلا | ا

 | قەروتوا ناق هکر د هنسانعم قمل اق ب ورکو که دننلآ كنب رد هدندب ندنرثا برض لوق ىلع قع روق بول وا عج هرزوا

 | دلا تحت ضا وا ضعب یلع هضعب سباذا عبارلا و لوالا بابلانمات ورق رو دا ترق لا رنو ی

 ِ | رد هنسانعم قلواریغتم هلیس بضغ و ظیف دوخاب ردکو  نزحیسهرهج كنهسکرب هلیتصف (ترفلا) برمضلا نم | ۱

 | هتسانعم دج روند هزوب رول وا مسا ترف و ظبغ وا نزح نم ههج وریغت اذا عبارلا تابلانم ات رق لجرلا ترق لاق

 بوک ترا و ویا نالوا شور نسل و فا تیغ تا من

RAهدنرذخ ی هد ده شعب هدج و" یش 2 لکذ خب یا تراقلجر لاق روند ه یثک نالواردنا ذخا ی هنسنینیدلو |  | 

 یایو هلناصتف ( ایت رقآ) ردفدا رم هدیناث یانعم هلبا تراق ردلعاف سا ندنارتقا (ترقملا) ردم وسم هليا ونع لک ای
 رددآ نصحر هدننزو ت وراه (توراق)ل ردعضومر هلناصف (نانرق)ل ردهدلب رب هدنخاصس نیطسلف هلا هددشم ق

 ردیعما یداوربهدننیب ماش هلا مات هدننزو با ض( تارق )لر وند هدندشدرب هکر دیفدا مو هدننز و سیر (تیرقلا ا | _
 ETE و روند هنشاق لوا كلرکا هکردیفا رمو هدننزو سوب رق (تودرقلا) |

 میسک ها هکر ونید هب هسک نال وا ملا لیلقو ر ولیکر ا وص هدنآ هکر ون دهروقچ هم وا قلخ هدراغاط هلبنوکس كمالو [
 هدننز و بعت (تلقلا)ر وند همدآ قبرا قلخنالوا محل لیلق ید وب هدننزو فتک (تلقلا )ر ونل وا ریبعتزسهلچ و |

 "لح هکر دیفدا لهو هدننزو هکلهم ( ةتلقملا)) كلهاذا عبارلا بابلانم اتلف لج رلا تلق لاق رد هنسانعم قمل وا كاله

 عطقنم درب بو غوط یروایرب نامههدننز و بارحم (تالقملا) ةكلهملا ىا ةتلقلا ف عقو لاقب ردك اله و رطخ 0 ۳
 ( تالقالا#) دلو اهل شعبال تناک اذا تالقم ةأرما لاش روند هل ولاح ضروط یدالواو روند هب هقان نال 0 ۱

 لاله تالفا و انالقم تراصاذا ةأرلا و ةقانلا ثالقا لاق رد هتشانعم قلوا تالقن نوتاخ و هقان هل رسک كنهزمش |

 یدوس هدننزو هتلف (ةتلقل ءلالهلا هض ّرعوا هکلها اد ادنلقا لاقت رد هنسانعم كلنا كاله ةض رع لوق لع کلا |
 هدننز و نر (نیتلقلا)نیللا ةولحم تسيل ىا ةتلق ةاش لاق رول وا یشانندتلع هکر وند هنا ويح نابل وا لتوالحا ا
 رارطبسا (تاتعلقالا لرد ه رقرب هدرمصم هدننز و هعرج ( هلق )ر دعض ومرب (نبتلقلا ةرادال ردیدآ هبرقرب هدهماع ۱
 بالقص (تاهلق وآل هدننز و رفعج ( تهلقا) علق یارعشلا "تعلق لاق ردهنسانفم یفلقجر وبق كب جاص ەدنز و ۱ ۱
 ررد جد تاهلق و تهلق هکر دقج هل وا هدلب ر هدنف رط یراقو كن راد تومرضح ردراعضوم یکیا هدننز وا

 توکسو نیعیاط یا چ نیتاق اوموقو 36 یلعتهلوقسف هب ورد هنسانعم كل تدابعو تعاطهدننز و دوعق (تونقلا) |
 ردهنسانعم كم لا كلاسما ندب ويد مالک هدزامن و ردهنسانعم ةولصلایف مایق و رد هنسانعم كلا امدو ردهتسانعم كلتا ۱

 ردتعاط موز یسانعم لصا ندهبع رش تاقالطا ران و هروک هنناب كحر راش + ردغ وصم ندلواباب یسهلجم هلن وا ۱

  اوموقو 9۶ تلزن یتحتةولصلا ی ماکتنانک مرا نب دی ز ثیدح ین ةيابنلا ف ءاجذاردصوصخهزامن یخد مالک | نعكلاسماو |
 | دوخاب نوبل وا لقشم یی امدهدایزندزامن راسقالطاتونقهرتو وام ات + مالكلا نهانکساف نقل ۱

 لوا نوچ يدل وا نمت میرا هلک لوا و نوچغیدل وا یواح ینیرا لک دج و یلصن كلو دبعن كاا دوخاب عایق لوط |
 طوس ماما رد هینأرق هروس یکیا هلب راما دغا ةروسو علنا ةروس هدنا ور رب رایدلیا قالطا تونق هدهباعد |
 لجرلا تنقا لا ردهنسانعم كلا امددب هللرمسک كنهزمش (تانقالا)لردشللا ریسفتیرنآ نیتذوعلادعب هدروشتم رد |

 ینالث هل رادعپام هداموب هدناهما ضعب و هد ەسن ضعب و ردرمهفم ها امد اقلطم هدلح راس نکل هودع یلع امداذا

3 kr EE "i 

 یلصلا تا لاق رد هنسانعم یعازوا ییابق هدزام تانفاو ردتدثم هلا د ره هدراصب و ردم وس ص هدناونع:



 چ[ فانلا لصف ]اھ

 1 f A و `

 | کاردا و لوص و یخدرب توف لصا هلوا رّلعتم یک ازدایخ درب هکه لب وش رد هنسانعم قعش واص بوک و كف ندلا ۱
 وف واتوف توش رمالا هناف لاق ردعوضوم هنسانعم یسل وا رود بوک ندناسنا كئیشرب هلیهج و قمالوا نکم

 :ردهدر یکیدعشییلا بوروک ی زوک ك نا هنسنلوا رار دهد توف و هر توف و هف توفوه راب عوهنع بهذاذا |

 [] وش ینفزر یلاعتقح ینعب رار دهد توف وا هز توف وا هغ توف هقزر هللا لعج هدنماقم اعد دب الثم هدلح كج هد |

 | ثیحیا ع را توف یتموه لاق و نوسعش ربا یلا دوخاب یعارزم دوخاب یزغآ نوسروکی زوک هکنوسلق هلمج و
 هنغل ارا كفمر یکیا ره توف و رد هدنربدقن هغ توف ناکع رد هدنسارح فرظ یظفل توف هدرلاروم جم رلا هکردتال |

 . | یقبس ررداذکی نالف یتاف هکردذوخأم ندنسانعم قبس رونل والامعتسا هنسانعم هاف توم تاوف ورونا واقالطا
 فاخا لاق یشلا تعرسا هللالوسراپ لیقف عرساف لئام طفاح رم ثیدطا هنم و ردزاحت دوب هکهنسانعم

 | لاش ردهنسانع«تامکع بول واتوف هنسنر ندهنکرب هدننزو لاعتفا (تابتفالا ) افلا ت وم یا هک تاو فلا توم
 ۰ انعم كلا ترشابم هلعو راک رب دوخ دوخ نب زسکلنا ناذیتسا و تروشم هلا هسکرب و هتاف نعم رمالا هتاتفا
 . ال یا لوعفلاءان ىلع هيلع تاتشال نالف لاقت هنمو ردلاعفا ندنوف نالوا هنسانعم قبس هکرونل وا لامعتسا
 ] زلوا قوبسم هل.نهج كڳ هلع شيا رب ندنروما هقدل وا ینذاو ماو یربخ یدنکه سک نالف نعد هرما نود

 ع ثدحا نم لکل لاقب لصاطا و ردلکد نکم قل وا قباس هلص وصخ رب هکر دو دوخ نذاالب یسهصالخ
 اقا هسلبا ترشابم هشيا ر نرسکطا بلط تنواعم ند هک رب ثلذک هیف كيلع تاتفا دق كنود *لرمایف

 ندنکلیدنک هسک رب تاسفا و رلیدل وا یدعتم هلیس هلک ىلع هلغل وا نمضتم ینسانعم بلغت رانو و رلربد رعالا ىلع
  ا هعدتا اذا مالکلا تاقا لاق ردذوخأم ندنسانعم قبس د وب هکرونل وا لاصعتسا هنسانعم كلا ادیب هنسنرب
 | (ذتافالا ) هيلع مکحاذا الا ین هیلع تاتفا لا رونل وا لامعتسا هنسانعم كلا تموکح هلا هدامرب هرزوا هسکر و
 3 هدنز ولعافت (توافتلا) هنع هب بهذیاهایا هنافا لا رد هنسانعم كمر دتا توف یهنسنر ند هسک رب هدننز و هدافا

 ۱ ا قلوا بسانتنریغ وافلتخم هن رب یاب هلتتهج فاص وا یتعی قعشلفاربا نيب كنهنسف كیا
 ] كنسهدام توافت وبشا و امهنیبام دعابت اذا نائیشلا توافت لا رول واشلنا قبس و توف یرخآ نص و كنامهدحا |

 راردباروسکم "یربنع و راردا حوتفم یوا و نویالک ردتغل هلبئالث تاکرح ك واو هدنظفل توافت نالوایردصم
 ق لاوتو راردا حوتفم هلبر لا لاقثتسا یب هع هرزوا وا و هکا وکر درصح هروب نم بابو ردجراخ ندسایقوب و
 ق نال وا لعفلاب دبتسمو یآر دوخ هدننزوریبز ( تیوفلا )ل را ردبا روسکم هلسابق هب هلتعم رداصم ضعب یبک یناوت و
 [ درفنیا تیوف اما و تیوفلجر لاقب رونل وا قالطا هث م ورک ذم رد نېم هيظعت یریفصترونل وا قالطا هب هسک
 ] ردهنسانعم قلوا ولهصیقن و بیع هلغل وا توف نساحم ضعب ندهنننو هدننزو لعفت ( توفتلال رواشبالو أرب
 توفت نم یناسکلا و ةزج أرقو بارطضا و فالتخا یا هک توافتنم نجرلا قلخ یف یرتام  یلاعت هلوق هنمو

 ] ضازعا تشکنا عض و هدیهلا قلخ نال وا عدباام نعي نسحا ناكل اذکن اکول رظانلا لوش بيع نمیا یدسلا لاق
 [] فالتخالاوه و دمعتلا و دهاعتلاکدحا و ىنعم اه توفتلا و توافتلا ءارفلا لاق و ردقوب یرب ردهنوش كجهدیا
 ] یس هلوق یلام كن هسکرب یک تاستفا تّوفت ورخالا فام ضعب هنع تاف نیت وافتلا نم الك ناف بسانتلا مدعو
 1 لا ردقل وا قباساک | ندنکلیدنک هکر دهنسانعمكلنا لاعا و فّرصت دود وخ نیزسقلوا ینذاو رما هدراهنسف
 1 6 تار < فاعلا لصف ا ردشغل هلص هلما لع هلغلوا نصنم ینسانعم هبلخ ی دو ه هتافاذا هلام یف هيلع ت وف

 مسا تقو ام یالوالا بابلا نماتق ثیداحالا تقب نالف لاق رد هنسانعم كلنا قلبحتوق هل د دشت كنات و ىح كفاق

 لاق رد هنسانعم كلت وسنالب تقویک صفصف روند هنسپ ر وق لوق لع یک تسفسا رون د هتابن یراکدند هجن وب رولوا
 | قلواییرد بوش ود هنس هسک | هجان نوا كلا لرد و هف نسهدا را ولع كن هسک رپ و بوذکم یا توتقم لوق
 | یاو نوچ ا لالدتسا كنهودشما غوا هنتلع مایه ناب وچ و دنریام لعیل ارس هعبت!اذا نالفیلاتق لاق رد هنسانعم

 _ | تقوردتلع ىراكدتباریبعت قل هص وص مایهو لدتسیل موبهملاريعبلا لوب مثاذایعا رلا تق لاقب زد هنسانعمقاف وف
 اإ رضاح و هللقاذا *یشلاتق لاقت رد هنسانعم لیلقتققلازآ وهدقاذا*یشلا تق لاق رد هنسانعم كعمک ینالوط یب هنسن رب
 ۰ الیلقالیلق هعجج اذا "یفلا تق لاق ردهنسانعم كم ردکر ب هج زا هجزآ و هأیهاذا هنق لاق ردهنسانعم قلق هدامآ و

 . | كلي قلیتوف ید و هدننز و لیعفت (تیتقنلا) هصف اذا هرلا تق لا ردهنسانعم كلبا بوش ود هن زبان هسکر بو

 1 | رد هنسانعتاطنا بکر ع و نوح هل و عجب یازجا قرفتم یمهلوقم بیط و همناذا ثیدلا تنق لاق رد هنسانعم

 | قلی وف هلکمروتک بونلبا زوس هتوا یرب ردررکم هکهدننزو هلراز( ةتفتفلا )امض و امعجچاذا هب وافالا تدق لاق

 (كلا)



 | یظفل تارف ینعی یدنل وا بای رفظ هنکیدلیا تمث هلت رابع بذلطا نم ذب ریبکلا قافتشالاب هنم تارفلا قاقتشا |
 هرزوا نان رف اردانهروک هننای كحابصم یک ع اج ردفص وتارفو زدکعد ردذوخ اندنسهدامتف رنال وا ب ولقم

 تارف ءام لا رول وا لوقم هعج و در هلغل وا لوم هنظفل بذع نالوایف دارعو هلا لج هنظفل بارغ رونلعج
 تارف ورول وا مهفنع یسل وا قتشمندنآ تا رف بول وا هنسانعم طرف بذع هت و رف ندنع-ر قایس كفل ومو * تارفهایم و

 ناجنزرا و ناجرتهدعب بول وا لصاح ندنسهرد یتغوش ندنلابجالقیلاق کرد روهشم رهن دا رعردیعما كنب رہن هف وک
 | ه الب رک ند هثدح و تیه ندنتلاتارفلا ةرب وهعلقم ور ندنف رط هیط الم بول وا عج هادا مم رهن و زو رم ندنرلتعم |

 ردشلنا هحاسم فل ؤم رول وا بصنم هم ره رګ هدنب رق هفوک ن دنسیق رش هرصب بول وا مقک هلبا هلجد هدنآو ناور
 (ةت ورفلا) ردندلاجر مالعا تارف ویکرح رونل وا قالطاهزکد تارف ورد رهن لیجد هليا تارف ناتا رف هلبنس هینب هبت

 (ترفلا) بذعاذا سمالنا بابلانم ةت ورف ءالا ترفلا رد هنسانعمقل وا راوکشوخ و ولتط كنوص هلیعص كنق
 رد هنسانعم قل وا فیعضو "لتحم ندهرکص یکاردا و لقع نکیا تی ورودش ر بحاص و دنعشوه ك هسک رب هلنیتصف
 لاقب رد هنسانعم كل ان ز هدننزو برض (ترفلا ) هکسمدعب هلقع فعضاذا عبا رلا بابلا نم اترف لجر لا ترف لا

 ندهموقم هدام روندهتروع راک ان ز هل مصق كفلا و یت ك ناف (انترفلا) رغ اذا ل والا بابلانماترف لجر لا ترق |

 ات رف نال وا فورعم نکل ردیعابر هدندنع ه وبیسو ردشل وا بهاذ هنسهداب زكنن ون فل و م هکر د ح راش + ردذ وخ ام
 هنسانعم زف ردکج وک ندش راق هکروند هرادقم نانل وا ریبعت هرس هلبمسک ك ناف ( ترفلا ) ردی"ا تروع هنر |

 هن رارداجنانلواریبعت هب واونآ و اس لو ك هاش داب هدعب رون د هرداچ هراق وي هکر دیف دا رمو هدننزو طاطسف(تاتس])
 هلن وکسكمال و یآ ك ناف 6 تلف ) ردنفل هل میک كل اف د هدنسیکیا ورون دهاکرشءدیس راف رد شغل واقالطا |
 یداجج ال هل واما رح رهشیآ نالک هرکسصندن [هکروندهنوکرخنآ كمآ ل وش لوق یلع روند هنسهصک رخنآ كا ره |
 | ناک لا ردعما هنسانعم كلا روهظنیزسن آ نکیغو هدرطاخ و لایخ هنسنرب و شیارب هتلف و یکی نوکر خا كنهرخ الا |
 غابابندنلا كن هسکرب هلب رک هزم (تالفالا) ردذوخ ام ندب آ یانعمو و دو دد رتربغ نم ةءاش یا شف حالا |

 كشوقندلا و ندقاز ود رد هنسانع كمك بونشو و قلتروف ب وچ اةن زسن [ناوبح دوخناب ناسنا ندهنسن یهو
 هتلفا لا رول وا یدعتم هدانعمو و صلخت و تلفنا عی ینم تلفا یا "یشلا یتتلفا لاش یک ی ستر وق بوجاق

 لوقت رد هنسانعم قل وا ص الخ بولب ريص ینامک ان ند هطر و رب یخ د وب هدنن ز ولعفت (تلفتلا ف هصلخو هّقلطا یاهریغ
 تلفت ها را لاق و هیلا عزان اذا هیلا تلفت لاق رد هنسانعم قلوا دنم وزرآ و قاتشمو صلحت یا یم رتاطلا تلفت م

 بثوتاذا هیلع تلفت لاق ردهنسانعم قمار بولینآ یناہک ان هرزوا هسکرب و قاتشب والا عزان یا كتبعص ىلا |
 | هلحت را اذا مالکلاتلتفا لاق ردهنسانعم كلغ وس مالک یلاثما و رعش ههادبلاب زس رفت هدنن ز و لاعتفا 6 تالتفالا ) |

 | نزسکلیا بابسا هه زونه هشيا رب و ةءاغ تاماذا لوعفلا ءا ىلع نالفتلتفا لا رد هنسانعم كلوا یزسنآ و |

 ناطس هلتاصف ( ناتلفلا و هلدعتسب نا لبق ه*"یوف یا اذک ماب تلتفا لا ردهنسانعم قعناتص اک | یناپک ان
 ندباصعا ناتلف و روند همداو هنا نالوا ریلد و دیدش و بلص و زواب و روند هنآ قان وا ولطاشن ولشبنج هدنز و ۱

 | هدبس راف هکر دغلیا نام هلب (غ زینت حراش * رداراکش نوع" هکر دیدآ شوقرب و زد ےصاع نب ناتلف هکردیعما كن رب

۱ 

 یتند هلغماش واق ب واکه بارار یوا یکیا هدننک | كنال وا سب ال هلغل وا كچ وک هکروند هب ع هوسک نانل واریبعت

 ردیات ردصم ند هلع افم لب رسک كناف (تالفلا ر هرعص نم هافرط مضنا ناکاذا تولف هاسک لاقت ها هظاحا ۱

 ۱ ( هتیلفا) وهدنز وریپ ز(تیلفلو هدننزز ودج- ا( تلفا )هاجافاذا ات الف هتل اف لاقب رد هنسانعم قعماتصن زمنا هسک رپ
 | مال( تلفلا) و هدن زود رص (تفلا]) و ردتغل هلتاصف و هلل رسک كناف ( ناتلفلا ) ردندلاح ر "یعاسا هدننزو هنیفس |

 ندنلاكنهسکرب هژنیتحف (تلفلا) می رسیاتلف و تلف ونانلف سرف لاقن روند هت ا رکو هدننزو رق هللا هددشم

 كنتو هتلفنانل وارک د هلناکر ح تایلفلا 3 كنه خال یا گلف هند فالام لوقت ردع ا هنسانعمقلت رو بوجاق

 | لاهعتسا هد هلز و هوفه و هرداب ندا روهظ ةب ورریغ نم هلتیسانمو روند هكا روهظ نیزسن آ هنسنر هکر دیعچ |

 هک هناتلف یش ال مالسلا هيلع ینلا سلحم ةفص یف هنمو هنالز و هلا وفه یا سلحم اتاتلف تیک ل اه هنم و ردشغل وا ۱

 ییاوج هد هض راعم مد هکردنفدا مو هدن زو توهبم (توهفلا) یک و ظفعف تالز هسلح ی نکیل یا هنالز یا ۱

 هشت ر هلبصص* كناف 4 تاوفلا) و هلن کس ل وا و وی" كناف (توهلاو روند ه یشک ن الق شوقاخ اربص» توق

 مارحا لوش هدننز ور وبص (تولفلا) ردش وق یراکشیراکد د یش وق وکلت وا و یشوق كسکسهدیکرت و ناردار ود



 چ ءانلا لصف زس

f ۳۱۹ F- 

 هلتلفغ یب هسک رب هدننزو لعفت ( تلغتلا ) و هدننزو لاعتفا 6 تالتغالا  RIهتلغت و هتلتغا لاق

 شوخرسیتبجاص ب وردنل و یبهدعم هلتعصاب یکروب بول وا لیقث ماعط هدننز و تمس تم ) ة "غ یلعهذخاادا |
 هب وص و نارکسلاکه ریصف هبلق ىلع لقث اذا یناثلا بالا نم ات ماعطلا هتمغ لاق ردهنسانعم كطا غامد هدر وش یک
 هاطغاذا ؛یشلاتع لاق ردا بوتروا ی هنسنر و هطغ اذا ءام لا یف هتغ لاق رد هنسانعم قمردلاط

 ردزاحموب و برشلادنع هسأر عفر اذااسفن تغ لاق ردهنسانعم قت وط یرفو یتشاب نوا سفت نكر اوص و

 قغالو یک ش وخ رس یبحاص هلةعصاب یکروب ماعط لیقت هلنیتحف (تمغلا ) ردب هثطغت هلباوص ینغولوص هکابوک
 ی ءافلا لصف ]و نارکسلاکر اصف هبلقیلع ماعطلا لقث اذا عبارلا بابلا نم اتت لج را تمت لاق رد هنسانعم

 ) لوقت رونل وا رببعتقم نالپ هکرد هنسانعم كما دانسازوسلط اب سلصایدنع هب هسکرب.هدننز و لاعتفا (تأتفالا

 كلئاتافو ةأف و دبتسا اذا هبأرب لجرلا تأتفا لا ردهنسانعم قلوا ىأر دوخ و هقلتخایا لطابلا يلع تأتفا
  ۱هرزوا یلقنیرهزا یمهزمه كنهداموب هکر دج راش هدف تام اذا لوعفلا ءان ىلع لجرلا تئتفا لا رد هنسانعم

  ۱ردلک د نیعم ردیعدنسهدام توف دوخاب ردیمزوم#* یتعی ردمولعمان هرز وا یلقن لیعمنبا و ردزوم#* ینعپ ردح

 ت الح هک ردعقا و لامعتسا ازومعمیزومهریغنکل نیم ىج هرزواتبزرم# هچرک هرزواییا ور دز واو
 | هل وازوم*"بوبل و اندن وف یبصا هکر دلقح ی دو وراربدتیلا تأثر لذکدنلح مدناق ولح هوس نرل ربدقیوسلا

 راقمرپ ییهنسن رب هلبدیدشن دشت كنات و یصف كناف («تفلال ردموسم از وم* هلیترابع هبأر تأتفا و تأف هد هغللا عماحو
  ۱و عباصالاب هسنکو هفداذال والا بابلا نماتف * یثلاتفلاش یکیکمادیرت ردهنسانعمكلناد ممدرخ هزب رءزب زهللا

  ۱قلث فیعض هل هلازایتتوق كتیشرب رول واردصم تالذکر ولکتوتف یعجج رونید هغالتچنالوا هدرایق رول وا مس [ .
 1 ۱ر6 (توتفلا لو (تیتفلا إل ردشلبا مسك ینا وعا هک ایوکر د زاحموب و هفعضا یا هدعاسیف تف لاق ردهنسانعم

 باغ( تاتفلا)) توتفمیاتوتف و تینف رخ لاق روند هب هنسن شغاف واو شنا ضوط هزر ر هزر ر هبا راقم رپ هلیصف [ ۱
 هکروندهنغ ور وط شف هلبعض و یحتف ك ناف ( ةتفلا ) تتفنامیا ریطنا تاتف لاق روندهنستناف وا كئیشرب هدنزو ا

  ۱تثفتلا ) هنسانعمرغ "هلتک روند هنسهموک امرخ هجرادقرب و رارداقرتوط بو وقواق هنا هرکصتدقدلداف وا (|

  RR Reردهنتسانعم كم زا ندنس هبت میعناقییوصهودهدنن زوهلزاز (ةتفتفلا]) رد هنسانعم قل وا [
  ۱لهارت اس هکر وند یدلسفنالوا هدا هسک چ وا یکیا هلرصف كناف (تفات لارا "یرلا نود برشاذاریعبلا تفتف لاق

 یریبعت راروش هلی وس ه تف تف هدزعاسل مهفنال و ععسال رارسیا تفاتف مهد لا رلهدیا ےھف هن و عاق ساهن سلاح |

 | لاق رد هنسانعم هدنک ارو قنغاط هلبثالث تاکرح كناف ( تفلا ) رد درفم كتفاتف هکردکر ک قلو ا ذوخأم ندنو

 رم ءوض روند هنن دبآیآ هلن وکس كن هم یاخ و یف كناف (تخفلا ) نورمشتنم یا ءافلا ةثلثم تف تیب لها
 إّ لاق ردهنسانعم قمراقیچ یس ەچ راب تا ندهرصت یجش آو رمت اءوض ىف یا تذفلایف انسلج لوقت هنسانعم

 | هراکیلد یرکدیرکدنال وا هدنراناوات كراواوېک غ فروند هقافو هنابق تخف و ةردقلانم ةردفلا لشناذا خابطلا |

 كنیراهبق ماج ردنا ذوفن هلعش هب ورجما ندرلن آ هکرد رل هجاب نالوا هدنراماط دا رعردص وصخ هنن راوا بعهکروشد |

 یتغابق كلاق و هعطق اذا ثلاثلا بابلا نم اتخف *یشلا تضف لاقت هنسانعم كعسکر ول وا ردصم تخف و یک یراهجاب
 آر تخف لاق ردهنسانعم قلاج هلق هنشاب كن هسکرب و هفشک اذا ءانالا تضف لاق ردهنسانعم قجآ بو ردلاق

 وا « هتخافلا ) تن ّوص اذا ةتخافلا تتخف لاق رد هنسانعم كمت وا شوق یرلکدید هتخاف و ه سضاذافیسلاب کيك  .

 ناتن هتخاف ردندنا ون ءاعسا هتخاف و ردهیعست ثعاب یغیدل واهدننول باتهم هروک هننای كحراش * روند هنشوق ||

 هدننز و لعفت ( تخفتلا ) رد رل هيباعص ديل ولا تنب هتخاف و ور تذب هتخافو رداضت رم ترضحرهاوخ هکبلاط |
  1بج وپ كما بعلو ةتخافلا. یشم یشماذا لجرلا تخفت لاق ردهنسانعم كم روب یکی شیورون كنشوقكىكو 2

 | نآ وات هدننز و لاعفنا (تاخالا ) بناذا نالف تخفت لاقب رونل وا لامعتسا هنسانعم كلبا تالنبید وخ هلبارادنب و |
 لا روند هب وص راوکشوخ و ولتط تیاغب هلبعض كناف 6 تآرفلا ) بقا اذا فقسلا تخنا لاق رد هنسانعم كف د ]

 شوخ یمگبذعهروک هننایاربز یدلیا قرف هلیهج و هغلابم یتنبب بذع هلبا تارف فل قم + اذج بذع یاتارف هام

 بذع یا تارف و ناترف هایم و هدهدام لیذ و ردقج هلواوص نالوا بذع تیاغب تارف و بول واوص یصکسو وات |
 لا تلذک یک ناب غو باغ رد ھل رسک كناف هکر دسشلبا حرصت ینغیدل وا نانرفیعج كنظفل تارف هلیترابع [

 طرف شطعلا مسکی هدرپسافت عیج نکل ردشلبا راعشا یتغیدل وا لوقم هعج و دحا و یظفل تارف هدروبزم .

 الاب بونلوا عيت ءان اکا ردررقم قمل وارپتعم یلفهلازا و هک هدنم و هفن هل هلو موصل هلبترابغ یوم ا خره  ٠



. e ۳۱۵۱ یح 

 شا رودیم رکد هدلا نوجما كلريک | هلیصف كنيع ( فیل ) هتع نعم فوصلا تع لا ردفدا رم هدل وا یانعم

 رولک ت عو رولک هتعا یعج روند هس هسرولوا ندهبنب و هلیلس هسرول وا ندلیق هکهتن روند هنسهتسد هلو

 لج لا روندهب زوکنال وا قذاح و فی رظهدنز و تیکس 6 تیمملا ) زساهرولک" تی یسنج مج و هلنیتعص

 | بایهر هکولسهتهجرب یک اعا ورون دهنادان ولهاج نال وا یأرلا فبعض و روند هش وخرس و فی رظ بیق ر یاتیع
 هکزوشد همدآ نالوا سس ییکجهدیک هتم" هنو ه هرن نعي نوسل وا یونعم كلرک و یمح كرک روند هب هسک نابلوا

 | لاش ردهنسانعم قلوا هابن و دساف هنسنرب هلنیتصف (تنعلا ) ةهج ىلا یدتممال یا تیع لجر لا رول وا هدنربح
 زدهتسانعم كاله و مثا یا تنع هیف لاق ردعسا هنسانعمهانکو ملا تنع و دسفاذا عبارلا بابلا نماتنع "یشلا تثع ۱
 لخد اذا اتنع نالف تنع لا ردهنسانعم قمارغوا تقشم و تجز رب هناسناو كلالهلا یا تنعلا یف عق و لاقي |
 ردهنسانعم كللا انزو ةدشلا قل اذا لجرلا تنع لاقت ردهنسانعم قعشاتص هتنحم و تدشرب هسک رب و ةعشلا هيلع

 لاقب رد هنسانعم قلریق بولک ف عض و یهو ه هنسنرب وان زلا و روجملا یا چ کنم تنعلا یشخ نل یلاعتهلوق هنم و
 بولی راص كيک ق برق و امام بسنک | اذا لج را تنع لا رد هنسانعم قمنازق هانکو رکنا و یه واذا مظعلا تنع
 كن هزم ( تانعالا ) ري ادعب ضاهنااذا مظعلا تنع لاقب رد هنسانعم قلریق نب هلببس ر راركت ١ رکصندقدلوک وا

 بولیراص و ةقشلا یا تنعلا ىف هعقوا اذا هتنعا لاقت ردهنتسانعم قمتا غ وا هتفشم و تنح رب ییهسکرب هریک |
 لیعفت ( تینعتلا) هضاهو هباصااذا ر ول ظعلا"یشلا تنعا لاقب رد هنسانعمكلیا تسکش رارکتیکیک شل وکو ا |
 كلا مازلا و ليم هدامرب نالوا راوشد تباغب یبورخ ندنسهدهع و یسادا هللادیدشت و سسق هن هسک رب هد زو
 یراکدد یلح هلیعط كنبع ( توتنعلا ) هّوادا هیلع تعصب اع همزلا و هيلع ددش اذا انالف تنع لاق ردهنساتعم

 نوزوا هجا زکلایعقا وهدارعص ز ودوردندامعرمهکرون د هنشم روقكت وا یرلکددیت وا قحمادغب ویرکنک ك شا یو
 | هراب وه هب برص نالواراوشدو ولتفشم تیاغب ید وعص هن رز وا و روند هنسادتا و هنل واكئیش ره و روند هغاط

 تونعو توتنعةک | لاق روندهرباب و ه هت برصنالوا و لتج زیدوعصیج دو هدننز وروبص(تونعل | ) رون د
 ضیعا اذا هنع تتنع لاق ردهنسانعم كلا ضا عا ندهنسن رب هدننزو هجرحد ( ةتننعلا ا دعصلا ةقاشىأ

 | دوتعلانرق تقنع لاش ردهنسانعم كلسک وب بونلیو یزونو كغالغوا هدنشاب ر نانلوا ریبعت شیج و
 ob ةأرما لاق روند هربق یراقنالفهد وا تبویمرا و هب هج وق هکردیفدا رم و هدننزوسناع ( تناعلا ) عفترااذا ۳

 كن هسک رب تنعت روند هیشک نالوا هدندیف قمت وط ییساطخ كنهسکرب هدشز و دنعتم ( تنعتملا ):سناع یآ

 | (تنعملا ]لو هدننز و فتك( تنعلا ]ل هتلز ابلاطیا اتنعتم هءاح لاقت رد هنسانعم قمل وا هدندیق قم وط ىسەلزواطخ ق

  (تهعتلا)لروندهکنکنالوا تسکشرارکت هرکصندقدل وک و ابولیراضهدنزو مظعم (تنعلا )و هدننزو نسج ۱

 | تهعم لجر لاقب ردي ولقم هتعتم هک ایوک هکرید حراش+ روند ه هسک یحاص تهالب و قج و دتعهدنن ز و دهعتم

 تا ) ب عملا نیغلا لصف طح ردلکد هنسانعم سابلنیز رد هنسانععقج هقی هدارو هتعت و ةقن وذیا |
 | تابلانماتغ م الاب دنع لاق رد هنسانعم قلقهدنحر تور و تچزهلباهدامرب ه هسک رب لید دشت كنات و یھ كنيع

 قعوط هنآ ییکی دوخاب لاو هطع اذاءالا ف هتغ لاق ردهنسانعم قم ردلاط ه وص یهسکر و هدک اذالوالا ۱

 | كلعاتاکساو ماخما هکر ب هلا زوسو هافخ | اذا كصصلا تغ لا رد هنسانعم كلعاافخا یکلوک هلتالاح یم هلو قم |

 ن كما مدو مدو نرد یوص قرهیمر ا ندغآ یناقو هتکب اذا مالکلاپ هتع لا ردهنسانعم ۱ ۱

 ردهنسانعم كلتا كلاندهصغ و مومغم ییهسک رب و هيف نعءانالا ةناباريغ نم عرج دعب اعرج برش اذا ءالا تع

 هلصاف یب هت وا یرب یی هادو هقنخ اذا هتغ لاق ردهنسانعم قغو بودلاکوب یمدآ ربو هبرک او هچاذا هتغ لا
 ییش ضعب واهضکر یف همتا اذا نیطوشوا اط وش ةبادلا تغ لا ردهتسانعم كلا هدناهرد بورو هلک رک ]
 كمال و ىح كنيغ ( تلغلا إل اضعب هضعب عبنا اذا "یشلا "یشلا "تغ لاقي ردهنسانعم قلق ىلاتو حبات هثیش ضمب |
 هلاقا اذا لوالا بابلا نم اتلغ ىرشلا وا عسبلا تلغ لاقب ردهئسانعم هلاقا قمزوب یغلرا اب نانلوا دقع هب کا

 هغلشلکی نالوا هدزوس طلغو هداسح تلغ لوق ىلع ردهنسانعم طلغ كلا باسح شلکب هلنیتمف ( تلغلا )
 ا ا نالوا هجوا هکربد حراش + لوقلا ف طلغو عبارلا بابلا نماتلغ باس ف تلغ لاقب ردصوص

 | هلا وح هللا رهو برضو مش هب هسک رب هدننزو ءادنرسا ( ءاتنلغالا ) ردصوصخح هباسح تلغ هلاتو ردعا
 | هتف < ةنلغلا ) رهقلاو برضلاو متشلاب هالع اذا هيلع نالف یتنلغا لاقب ردهنسانعم قلوا یلوتسموریک ر شو

 | تلغ یا ةتلغ هب لاقب رد هنسانعمقلشلکی ردم |ندنظفل تلغهدننزو هعرج ( ةتلغلا ) روند هنل وا كن هک هدننز و |

| 
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 ر ا اصناف الرس نشو اهشام ةدشهلآ نامهد نب ینصن و » ردشلیازاعشا

 | هدینه هداروب + اتام هلک اذ دعب نم ةنكلو + ةطبغو معن فري شامف » اناف یذلا بابشلا خرش هعجارو

 ۱۳۳ ا وا رادمانو روهشم نناسلا نیب تانصنا و رونل وا قالطا هددها زوم رد هلی هين ریفضت کی ملک |
 ىف هلداض (تغضلا) هه ة عملا داضلا لصف ]= اروهشم راص اذا نامزلا هب تاصنا لاق رونلوا لامعتسا

 | لا راشید ترد نالوا هدنرلهتر وا و هلبا راشید یزآ ینعب هللا ذجاوئ و بالا یهنتسنرپ هلی یک تاریک ناو

 3 (توض) ذجاونلا و باینالب هکالاذا تلاثلا بابلایم اتفض هتفض لاقت ردهنسانعم كفکچ ءلرهربوج هدزفآ
 ا بوصاب هلتدش ییهنسنرب هلن وک كناه و یصف لداض (تهضلا) ردیدآ عضومرپ هدنننزو توص
 ىحف كناط (تسطلا) هک ءاطلا لصف اددشأط و هثطواذا ثلاثلا بابلا نم اتهض هتهض لاق ردهنسانعم

 هات نیس هلفلوا سط یلصا كنو روناقی هنسن و لا هدنچا هکروند هاق نانلواریبعت نکل هلن وکسس كنيسو
 . | نکل ردستفل یمهلبق یطوو روند سیسطو ساسط هدنریفصت و عج هکرد حراش » ردشغل وا بلق هات
 | ردیعایمحا كللمرب هدننز و تولاح («تولاطال ردموسم هرزوا قلوا ییرعم یسراف تشت هدهرناس تادرفم
 | رش ویعف كناظ (تأضلا) دمی ةا ءاضلا لصف ]= یدنل وا نایب هدنسهدام تولاح هک ه تن ردیربع ل

 . تبعلا) بك نیعلا لصف ]2 هقنخ اذا ثلاشلا بابلا نم انْاظ هنأظ لا ردهنسانعم قنو هلن وکس
 م كع (ةتعلا ) اهاول اذا لوالا بابلانم اتبع هدب تبع لاقت ردهنسانعم قمرو یهنسنر هدنزو
 اتع هتع لا ردهنسانعم كلبا داربا رارکتب رارکت یمالک ییدلیا باظطخ هبطاخت ماکتم هلیدیدشت كنات و

 _ ] اذا ةلئسلاب هتع لاق ردهنسانعم كما ماریاو حاسطاو ةر دعب ةَ مالکلا هيلع ددر اذا لوألا بابلانم
 2 ((تاتلا)و هدننزو هداضم ( ةا ا) هاو اذا مالکلاب هتع لاش رد هنلشانعم "لا بوت و مول و هيلع 7 ا

 هدنز و لبلب ( تعتعلا ) هعصاخ ادا اناتعو ةتاعم هلام لا ردهنسانعم كليا هعصاحم هلا هسکرب هدننز و دانع

 اوج ر ناتا نالوا ددشو "یوقو یک یدج روند هغالغوا هدنزو بربر ( تعتعلا و و
 دین ۸ (تتعلا) رونید همدا دقلا لیوط سقشفاب هةللنا ترطضم لوق ىلع روند دمدآ هماقلا لیوط هقلحلا

 صف كراع (تع تع)) مالکلایف ظلغلا یا تتعلا اذهام لاق روند هکلتوس زوس هل وشخ و تظلغ

 ۱ ۳ 2 تو ودهن مات نونج كمرولد هدنزو هل (ةتعتملا) ردهباک ندتوص قج ضا قالخ وا

 15 یعالک هد تز و لعفت (تتعتلا) تع تعب یدحایعد اذا یعارلا تع تع لاق رد هنسانعم قمرغاجیتالغ وا

 1 همالکیف تتعتلاق رد هنسانعم كل ملكت هار هیلبا زارکت و دیدرت ناک و حب تۈلەش ادا هلتسالسو تقالط

 .  ردتغل دعسو فیقث و لیذه هروک هننای كحراش» ردنغلهدن آو هدننزو نح (یتعا) د دزلاژک | لب هيف مسيل اذا

 .  تع لاق ردهنسانعم قلوا برطضم بو هرتد لوق ىلع قل وا تو بلص قاررم هدننزوبرض (ترعلا)
 قرب و علاذا هریغ و قربلا تع لا ردهنسانعم قعالیو برطضا وا بلصاذا یناثلاو لوالا بابلانم اتص خرا

 بارطضالاددشیج هرتد كب هدننزودادش (تارعلا) هکلداذا هفنا ت علاق رد هنسانعم قغ وا هلبا لا یبهنسنر و

 ا هلن وکس كنافو صف كنیع (تفعلا) با رطضالادیدشیا تا ع رو تا عقرب لاقت رونید ه هنسن

 | یاثلا بابلانم اتفع ؛یشلا تفع لاقب ردهنسانعم قمریق قر هیلج اص بولیغاطیمازجا لوق یلع ققمریق بوروب
 ۱۲ ا ندتنکل دوخاب كاتاك ییزرع هلفاکت هنک یمحمو ضاضف را الب ارتسک وا هرتسکوهاول اذا |

 | ت عی فلکتاذا همالکیف تفع لاقب رونل وا لامعتسا هنسانعم كلا ملکت درمدرخ هتسکش بویمهدبا ادا فا وو

 كنا( ناتفعل ال هنسانعمیسعارون د همدآقالوص و روند ه ینکق جا ونور هدننز ورجا(«تفعالا)ةنکلهرسکوا
 فلا )رر د ځد یناتفع هلتبسن هنسفن ةغلابم و یدنلوارک ذ هدنسهدام هکر دبفدا رمو هدننز و ناتفص هلیسهدش
 قاتفلعللوهدننز ور وبنز (توفلعلا ]لو هدننز و لحد رج( توفلعلا لر وند هنیشآ جالب هکردیفدا مو هدننز وهدیصع
 | بطرواطخ و باوص هنناسل هلغمامل وا یمهرکفم وق هکر ونید هب هسکز فک و قجا هثلج | مسجلوش هدننزو یناردنا

 | هنهاوع ىلع مالکلابیم رب قجا ےسج یا یناتفلع و توفلعو توفلع لج ر لاق هل وا ررواص هسیا ر ولکه ن رهسباب و
 بابل نماتعفوصل ت۶لاق رد هنسانعم كمر ود هج* ر کد یک هقلح نوجا كمریک | هدلا کوب هدننز وتم (تملا)
 | ندنتجیاح ییهسکرب و هرهق اذا انالف تع لاق ردهنسانعم ڭغا رهقو لزغیف دبلاف لعل اریدتسم هفل اذا یناثلا
 س ,قلاچ بوروا هلکنکد نوساکه سرولکی سهرین یکیشوروا روک قرهبمریاق الصا لوق ىلع كلنا عنمو فک

 ۱ هلا تم هدننزو لیعفت (تیمتا) لابمریغا اصملاب ه رضو !همآره نع ینعب هک اذا نالف تم لاقب رد متماعم |

 ( یانم) ۱07 1



 پوط و هرک رونیدهثیش نابل وا فوج و شوب یا هدننز و مرکم (تعصلا) رد یبم هنفیدل وا ا هار
 دن هل رط هن هکر ون د هدیلکش فل دیلکو هبوبق لوشو هل فوجال یا تمصم *یشلاقب رول واریبعت م وص هکیکی لک |
 مت اربد تمصم فلا راب عو هقالغا مہا دق ینعب مهیم یا تعصم لفقو باب لاقب هلوا مولعم انو م یعیدلوا |
 نالوا كنركيو رار د ید تعصم فلا قرهلوا ندشاب لیعفت هدنو و یک یراکدید لماکف لا کت با

 لفي ةتصلا نورا ) نول هنول طلاسخ ال ناک اذا تعصم بوث لاش راردا قالطا تعصم ید هثیش |

 نایفط هکر دطفاس یظفل ادعام هدرا هس دارو رونل وا قالسطا هرافرح ادعام ندفرح یتلا عقاو هدنسهلک |

 اد رج OE E ا

 ییردیست هج وو یی و فیرعت هرز وا لیصفت یدرپ راچ یش هیفاش هک رونل واقالطا هقالذ فورح دفرح ۱
 تاکسا بولیدب وآ یمسق ناییص هلکنا هک روند هثیش لوش ردتفل هلیسکو نمط داص (نتصلا) ردشملا نايب :

 (تیعصلا) ردیدآ یف كنهسک مان "یدبنلا نابیش هدننزو نج (تعصلا) یک یقحجنوب وا اسو ماعط هنلوا
 هدننزو باح (تاعصلا) روند هب هسک نالوا توکسلارشک هکردبف دامو هدننز و تیکس هلیسهدش کو*

 هد هنس اقلطم هدعب بول وا هنسانعم هنسن قجهلوا توک ثعاب لصالا:ىف رونلوإ لامعتسا هنسانعم یش

 هدننزو توبکتع هلا هن یاب هرکصند هل نبع (تویععصلا)اقیش یا ان امص تفذام لوقت یدنل وا ا

 هکردندنسهدام ععص ارهاظ ردتویلعف ینزو كنو هیلوا لباق یطبض هلهج ورب هکروند هنآ نالوا د ےہ *یشاب
 هدب زو دوفس هلیسهدش كنون (تونصلا) رد هنسان. یل وا یأر د وچ و رسدوخ نالوا عبات هنساوه ودنک

 رولکتدئانص یعج روندهنغابق و هنفالغ كنهروراق لوفیبع راروقیسهلوقم امر خ هنا هکر وند هثیش كچ

 (تیتنصلا) همکحا و هصرتا اذا ؛یثلا تنصا لاقب ردهنسانعم قلق ركح و نیت هی رسک كن زمه (تانصالا]
 ردشلنارکذ ج د هدنسهدام تتص ین و فل وم + روند هموفهم نالوانیعتم و ناشیذ هکردیفدا رمو هدنن زود دنص

 دن رجو د رف هلرعض لداص نیلا هنسانعم هبیتکر ون د هال[ |تیتنص وینبم هنفیدل وا فالتخا هدنسهدایزكنن و تب

 رد هنسانعمفسس هلن وکسلواوو یصقف ك داص (توصلا) یدنلوا نایب هدنس هدام تنص خد و روند هب یکن الو |

 زاوآوكناب روند هسس هکرول وا سا ت وص و یداناذاانوصفام فا تاصبتاص و توصب لج رلا تاص لاق
 لیعفت (تیوصتلا وهدنزو هباصا (ةتاصالا) رک ذیساک رونل وا لامعتسا هنسانعم وکی مان و لیچچرکد و هنسانوم [

 كب هدننزو دیس هلیسهدشكناب (تیصلا ) تاص نعم توص و لجرلاتاصالاه زد هنسانعم كغلس هد ران وب هدننزو

 لج ر لاقت ردهنمانع,تیص هدنز ولام(تاصلا))توصلادیدشیا تیص لج ر لاقب رو دهصض زاوآدنلبولس ٩
 یلصا دوخاب ردشلوا طقاس ینبع بول وا تئاص یلصاكنو هروک هنناب كحراش × تیصیا تاص راج و تاص

 لاون وذو لاموذ هکیک لان لجرو لام لجر ردکعد توصوذ ردشفل وا بلق هفلا یواو بول وا توص

 لیجبرکد یک توص تاصو ردشغل وا ماغدا و بلق هاب وا و یدا تویص یلصا كنسهلک تیصو ردهدنریدقت |

 مانکی ولیچرکذ سانلانبب یکی راهلک تاص و توص ی دو هل رسک داص (تبصلا) رونل والامعتسا هنسانعم | 0

 هلا ع ومس توص ردشفل وا بلق هباب وا و هل رسک كداص هک ی دبا توص یلصا كنوب رونل وا لامعتسا هنسساتعم |

 ردهانعم وب ځد هتیص و ردشفل وا عضو هص وصخ یاس هدنزو لعف هکابوکن وچ ا قرف یتسانعم لیج رکذ

 هفرطع روند هزییکچ یر ومد تیص و نسح رک ذ یا ةتیص و تیص و تاصو سانلاف توص هل لاقب هاه |
 (تاوصلا) روند هب هسک نیلغاز بور و الج هنسهلوقمقاجم و قو یو روند هب یجویق و هتسانعم

 | رادلاب ام لاش رونل وا لامعتسا هنسانعم درفو دحاو رد هنسانعم تّوضم یح رقبح كب هدشنزو بارم
 ] نالف یعد لاش ردهنسانعم كلا تباحا ه هسک ندا ادن هدنزو لاعفنا (تایصنالا) دحا یا تاوصم |

 راوتیف بهذ اذا لجرا تاصنا لاقب ردهنسانعم كمك كر ەنلرسو كر هنل یک لسبقا و باحا یا تاصناق |
 بتک کرد جیزم + هتماق یوتسا اذا یا تاصنا لاقت ردهنسانعم قل ضغوط یتماق كنهسک شک و یہ و
 | یزلاوق و ناکر ا هاب بولوا رم دننس ناسقط زو ەە نالى شات كنلثم + رصن نم رعا» هدلاشا ]

 هلدوع هنلسهجرد قلنا وج هزات ندیکی بولوب دّدجت هرکصندقدل وا ناز ر یراشید و دیفس یرایومو بالاخ

 هدیدم تدم هنب هلغلوا عفای باش ندشاب یکی هلت وا رطو باتو دوج وت وق و هایس یرلیومو بوتب یراشید هاب |
 هلا هموظنم وبشا یرب ندارعش یلاج وب كموقع ردشلوا یناک دنز یارمنشاک هدنمارخ نا نمک هجورپ



 | قفانواتآ رول وا ردصمو رد دا لجررب تلصو رونل وا قالطا هم دآ ر اذکر اکو هزیج ولمادقاهدلاصء وروماو

 ۱ ٩ وا هسکرب هلی هلداص ( ةتولصلا ) هضکر اذا لوالا بابلا نماتلص سرفلا تلص لاق هنسسانعم
 . | لعافیسا (تاصنلا) نیبطا تلصناک اذا سمانا بابل نمةتولص لجرلا تلص لاق ردهنسانعمقل وا ول ههبج

 | یک مث هداصمو روما تلصنم و روند هلق رادبآو تالشیاولغاز هدران وب هدننز و لیمزا (تیلصالا ال و هلیس هن
 (( تالصالا )و هدننزو یا ( یتلصالا ردتفص هدننز و لیعفا تیلصا هداروب روند ههدآ ذفان و هربج تالشیا

 هدرلن و هدننزو ربنم ( تلصلا ) و هدشنزو بارحم ( تالصلا ) و ردتفص هک هدننز و فاکسا هل سمک كن هزمه

 ] هنسانعم صل روند هیرغ وا هریک لداص ( تلصلا) روند همدآ راذکر اکو ذفان و تالشیا هدیخاصم و روما

 رفن چ وا ناتلصو ردفصو هدننز ونالعفوب و روند هلآ داؤفلا ددح ولکرو و واکتسا و ولطاشن هلناصف (ناتلصلا)

 | ردندنس هلبق كلام نب مهف یررو ندنس هلببق هبص یر و ندنس هلق سیّقلا دبع هکر ددبع یرب رددآ عاش

 ا٤ ف تلصنا لاقب رد هنسانعم كلا مدقن و قبس هراس هدکع رکساپ هدکع روب هدننز و لاعفنا ( تالصنالا )

 (تاعصلا) و هدنز و دوعف (توعصلا) و هل وکس كيم و ی لداص (تعصلا) ربغلا قبسو یضماذا هودعوا
 تکساذالوالا بابلا نماناعص و انوصو اتص ماکتملا تمص لاق ردهنسانعم توکس قل وا شوماخ هدننز و بارغ

 9 لیلا لا ماتموب تعصب هلبا رج راربدموب تعع الو هلعفر رارب دموب تعال و هلبصن رار دلیللا یلااموب تعصال رابرع و

 رد هدنکبسلبلل ایا اموب تعصبال هروک هنلاح بصن هکر دحراش» ردق وب توکس ردق هب هصک نوکر امامت ییعیهنسانعم
 | ىلع ثیدحهنم ورول والاح دارا لحمارک دهکرول وا كعد موب تعصیال هدنلاح عفرو ردق و لاکشا هدنلاحرجو

 ( تاعص الا زر للا ىلا امو تعصالو ٣ دهد میل و لاصف دعي عاضرال $ لاق مالسلا هيلع ها هنع هللایطر

 هنساتعم كمردتا توکسو تکس اذا لجرلا تعصا لاقت رد هنسانعم كلا توکس دوب لب رسک كنهزمه

 | قافموص نام هکر د هنسانعم قلق تعصم بوبلبا فوحم شنا كنهنسن زر و هتکسا یاهتعصا لا رول وایدعتم

 لوقت نوسلبا موص بور دل وط قیصعص ندهرکصلرکو یکی غل راو بوط نوسلیا ندرهالّوالرک رونل واریبعت

 | هنسانعم قل وا ظیلغ و یناق یکروب بوشیکپ هلغماغ وا تعا رزایلاوتم هنس یکیا الرتو اتعصم هتلعج یا انا هتمصا

 كلا توکس دوب هدننز و لیعفت ( تیعصتلا ) نیلوح رخآ تلاحا اذا ضرالا تثعصا لاق رونل وا لاسمعتسا

 < تاعصلا) هتکسا یا هتعص لاو تکساذا لج را تعض لا رولوا یّعتمو مزال هن رلانعم كمردتا توکس و

 ] یا هناعصب هامرلاش روشدهثیش نالوا توکسو تمص ثعاب تاعص و یدنل وا رک د هکهتا رد ردصم هدننز و باغ
 ۱ (تماصلا) شطعلا ةعرس یا تاعصلا ةذخأي لاقي ردهنسانعم شطع تف رس قمهصوص "ريت زبت و هنم تعصام
 ۱ | رونل وا قالطا ه هود رابم یجرکی و رونلوا قالطا هدروغو و هدوس ویوق كي و ردهنسانعم تک اس ردلعاف مسا
 قلا هلام ندنا ویح نت ردقحهلوا لام نالوا هحزسا دص هکرونل وا قالطا هشموک و هنوتلا ندنسنج لامو

 | « توعصلا)لالا نمهریغال وناویحیا قطان الو تماص هلام لاق رد رالامنالواح وریذوح وری دا م رونلوا قالطا ۱
 | ب ولیم وک ه هب رض و زل وا یسیدشغاق هدنیح یرافدل وا سبال هکهنسانعم لیقث عرد روند ههرز آ هدننز و روبص

 | یراکیلد عوج هکرونل وا قالطا هنحموکلاب یلعوم لوش و هنسانعم بوسر فیس رونل وا قالطا هلق كالشبا ندیک
  یسرف كن هدننب فافخ لوق ىلع كساد رمن سابع ندناععا توعصو هیل وا یکیلدشو الصا بول وا ولط هلن الا

 | روهظ وص هکهلتیفص و رار د توعص ةبرمض هدکدلشا هت وا ندکیک بويمن ود ندکبک قاجم و مق رابرعو ردیمما
 ابى كعثکب بوشل رب یکی رک لاخخ ندنفیدل وا ولط و یلتا یغوپط ویردلاب رق راب ع و رول وا ت وعص هلکمالیا
 . | تفاسلا ةظبلغ یا نیلافطا توعص ةيراج لاقت راربد نیلاضطما توعص ةي راج هسل وا یسیدشفج هدکدب روب
 ق ةدلب هتکرت نولوقب راردا فص و هناباب اهنت سا راب رع هکر د هکر هدننز و لبرا ( تعصا ) "سح ام عیسیال

 | ریغةروسکم املص وو ة ملا عطق ءا ملاب ةنعصا ةدلبب هتکرت نول وه و تعصا شحوب و تعا ءآر عصب و تعصا
 1 كرت هدرب زفلیب یغیدا وا هدنف دوخابهدناباس امنت ینآ یتعب وه یردب ال ثیحم وا ةالفلاب هتک یا "لكلا ف فر ضنم

 | لح هلوق ل واو ردیتبم هنن رابیس تین أت دوخ اب لعف نزوو تبلع فارصنا مدع هر وکه ننابب كحراش + مداكب وديا

 | كن هزمه هکیدلاق و ردقالطا ثعاب یسلیا عنم ندملکت و توص ود تعصا تمصا ةنقفر سكره هلغلوا شح وم

 و ۱ كنهزمه رمضاح رما هلغل وا فرصت ندل وا باب ىسەدام بم نکل ردینبم هندل وا ذوخأم ندلاعفا یعطف

 | ارظن هب رهاظ كنف وص وم ٹین تان و هلوا بم هدارطا هبهزههلا ع وطقم دوخاب هلفینخت هکرکم رد هد رطم قمل وا هلیعط

(e). e ی 

۱ 
۱ 

 تیز ادب یاس دا ات
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۱ 

 كنو هدب هبمطوا رهش هعفد اذا لوالا بابلا ن نماتص هتض لاقب رد هنسانعم قعروا ها لا لوق یلع ققاق ه وا 1

 سانلانم اتص تبار لوقت ردهنسانعم تعاج و هورک تصو رص اذا لجرلا تص لا ردهنسانعم قم رق

 هتعاج و هقرف و یکدوعف و مایق ردیفلاحم كن هنسنرب هکر د هنسانعم دض هلن سسک ك داص ( تصلا) ضامیا تیتصم 1

 رونیدهنافروب هلباهددشمیایویعط كداص (فیتصل )رد هنسانعم فلاخو 1 دوب هلرعض ءلداص (هتصلالروشید

 كنبع و ىف هلداص («تعصلا) أرب اذا ضيرملا تأضعا لاقب رد هنسانعم قملاغاص هتسخو همرو نکساذا حرطا | ۰

e ۱ ّ_ 
 | ( تعثقلا)هنسید اذا هربعب تقشا لاق : رد هنسانعم قلاب هکمروعم زونه هدننز ولاعتفا (تاقشالا]) هم دبیخ اذا هتم |

 | | مظع (تعشلاو ةينغلانم ناخ اوعج ر اذا اوتمشت لاق رد هنسانعم كطا تد وع تسد یھت ندنهنغ ہدننز و لعفت |

 EN یلاوو ریماو ههاشداب نالوا دابع تك و ءان و اعد رهظم و داب اراب ر 7 ۳39۹

 هل رسک ك نیش ( تاکتش ) ةيضلاب هلاعد اذا هايح نم ابحم یا تعشم تالم لاق رادن وا بلس یمسات رونلوا قالطا
 ردنداروا "یتاکتشلا لیلخ ادبع ن لماکو یتاکتشلا نب قلالخادبع نیدجا ندننثدحم ردکر ک قل وایعسا هدلب ر |

 ندروناح هلوقم لوا راسو ند هکر کج هدننز و ناطیش (ناتیشلال ردموس رم قرهلوا ناکنش هلن ون و هدعطاقناهرب |
 ها رهق و فنع ی هسکرب هی دندشت كناتو یصق هلداص ( تصلا) ج داصلا لصف = روند 4 هللق تعاج

 هدیه ر هلبا ارفا و كفا دوخاب هلمالکر ب قج هل وا ردکمو هدرزآ دوخاب قعتا غوا 4 هیهادرب ی هکر و ةعاج یا

 روند هسس هلي هلداص ( تبثصلا إل ه هامر اذا مالکی وا ةيهاد هتص لاقت رونلوا لامعتسا هنسانعم کا

 هدماقمو كن رهوج یک تص رون د هتعاج و هورکو هنسانعمهبلج روندهدایرف و و ضو ه یتلغج و هنسانعم توص
 ردقلوا هلبناونع سابع نارا فو نالوا باوص رداطخ یرک ذ هلبترابع نیتعاجیا هک نیتیتصاوماق  ثیدخا یف و
 ESE hes راسو یوون ماما نکل ردشل ما قرف ین ثیدح هلا رثا هچ رک ف ل وم هکر دج راش

 یب نا یمامت كم وق رم ثیدح و ردشلنا تدث هللا ونع سابع نا ثیدح یف و ځد هباہن بحاص هکهتن رد راشل وا

 دف نسب رد ورم هلبترابع نیتص و نیتعاجب یا دچ نیتیتص اوماق اضعب مهضعب لتفنا | ورا ال لت آرسا

 ةناصم هتاص لاقت رد هنسانعم كلتا هعزانم و هصاخم هل رسک ل داص ( تاتضلا ) و هدننز و هداضم € ةتاصملا ) ق

 لجر لاق روند همدآ هربجو تسج و كلشبا هدطاصمو روما هدننزو نیکسم ( تبنصلا ) هعزان اذا اص و

 كموق ر و هنسانعم هبیتکر ون د هن الآ رکسع شم وا عجب هدننز و دیدنص (تیتنصلا) ردیعما "نی بو عون رپ لوق ىلع

 هدنن زو لعافت لصالا یف ( تاصنلا )ر دتغل هدنظفل ددنص هکر وند هن هم و دیس نال وا یحاص تل زنم و ناش وردق
 نالوا اتكيوركلاي هدننز و زوز (توتنصل )وب راحت اذا مولا تاصت لاق رد هنسانعم كلا لاتق و برح هل رب یرب |

 رد هنشانعم ربارب و لباقم و اذح هکر دتغل هدنظفل ددص هلدیتحف (تنصلا) هيل وا یسابرقا و هلدق و موق هکر وند همدآ

 اذا هنم نعکت لاق ردهنسانعم قعات وا هدننزو لعفت هلا هلم یاح ( تععتلا ) هددصب یا هتنصب وه لاهن و

 "تاضعا لاقب ردهنسانعم قل وا نک اس بونا یشیش كنهراب هدننز و نانیمطا هلا همت یاخ (تانیضع الا ) یصسآ |

 كنسکو ک هلیفیفحت كناب و یع كنار ( هب لا تعص ) هنسانعم هماقلا عو رم رونید همدآ ولیو هتروا لینوکس |

 فیطل روند ه هسک نال وا بسانتم و فیطل یرب قج هشب واق كننراق هل راناب یکیا دوخای ردیطس ودا رم هکی درجا |
 فیطل یمادنا نوغیوا ینای ره دوخای اغشوخ یک غ “ین ابط رم یسهنینآ كنسکو کانعم لصاح هنسسانعم هرفطا |
 نیعلضلا نیبام هکیدابرو یبصا كنسهلک هر هدارو ةرفطا فیطل یا ةب لا تعص وه لاق ردکعد ردا رالدو |

 عقا و هدروک ذمبیکر تو یدنل وا لامعتسا هدنسانعم»هرفج هدعب یدل وا موم ءار لک اشم هنسهلک هرفج رد هنسانعم

 هدننز و تیتلح هلباف ( تیتفصلا ) ردمزلتسم یلادتعا و تفاطل هکر د ذوخآم ند روکذ م یانعم ید هلک تعص |
 (ناتفصلا و هدننز و حامرط(ناتفصل الو هدننزو زلف < تفصلا)لو هلینوکسكنافو یرسک كلداص «تأتفصلا ول |
 دوخاب زانفط و قیص ولط هننا لوق ىلع رونبد ه یثک نالوا دیدش و میسج و نامزد هدننزز و نایلص هد دشت كناف |

 هلمسیس یتعاصش و تّوق هدننزو زافیأر یلع و رونبد هب هسک ندب هدنک زسعشقای یمادنانکل بول وا ئوق یدوج و

 هدننز و لعفت ( تفصتلا ) ردهنسانعم یز وریف و هبلغ هدننزو هتکس  ةتفصلا ) روند همدآ نال وا بلاق هسکر ه |
erهدننز و حرحدن (تتفصلا) دلع و یون اذا لج لا تفصت لا ردهنسانعم قفل ردا هل رامظا  

 هدین اسا هوو هلیوکس كحال و یصق هلداص (تلصلا ) تفصت نعم لجرلا تتفصت لاق ردهنسانعم تفصت

 هداشک و زراب و زودلوف یلءقارب جا ویاتلصنیبج لاقهلوا رادبات و نش ور وقچآ یک هض هکر ون د هنل [لوش
 روند هلق ولغا ز كالشبا نالوازادنآ و لقیصم و الح تلص و رداد ادم ت تافص ی

eسو داص)ا لصف  



 سن[ ةا نیش لصف ]بس

 نوش لاقب رد هنسانعم كلي مجچ تیمش و ردذوخأم ندنمانعم عج دوخای ر دعجارو راص هبامد هلبا هللا ةعاط |

 : 07۳077۳70777۳9 زارو کت بس روند هنتوا ردو یک
 ردقلا تنس لاقب رد هنسانعم قلق ین ویک یماعط و قموق نویک هب هر نانل وا عج ماعط هدننز و لیعفت (تیتسلا )|

 ۶ !نکیا بحاصمو مده هلکنم هکروئید ب یثک لوش هدننزو توکسم (تاونسلا )ابف تونسلالعج اذا

  كبحاصب نم وه و تونسم لجر لاق ردنا تشن ندقلیوخدب هکهلوا ردنا لاعفنا بولی راط اکسس هرب زسببس و
 .هآنچروس بوی زکو ن ق وچ هدننزوریما هلبا هزم (بیلشل) «هچ دا نیشلا لصف ]و ببسریغ نم بضعیف
 كوا ینیرایا مچ هکر ونید هنآ لوشو روثع یا تیئش سرف لاقب ردب !تئشن ندقمالوا تناتم هدنرالوق هکروند

 .( "تبشل) هدب یرفاح نع هیلج را رفاح مصش ناک اذا تیئشسرف لاقب ردندبناعم هکهل وا راصب هب وریک ندنراقاا
 كنات و ىة كانیش 6 "تشلا ) رد هعلقرب هدسلدنا هدننز و ذفنق (تربث ) ردف ورغم هکروند هی وا داوم
 اتش واتاتشو اتش "یشلا ثشلاقم رد هنسانعم كابا رامرات و ققعاط هلیصف ك رايش («تیتشلا) و (تاتشلا لو هدى دشت

 < تاتشنالا ل قرفت اذا لعلا تش لا رولوا مزال هنسانعم قلعاط و هقرف اذا یناثلا بابلا نم
 قرفااذا تشاسا و تنشن و "یشلا تشن زلاتان قلغاخەد رنو (ةتاشتسالا)لو هد لمفت (تتشنا)و

 و EAS رد هنسانعم قّععاط هدنن زو لاعفا (تاتشالا إلو هدننز و لیعفت (تيتشتلا: 2

 د نال وا ریس ریس و روش دهب هنسن شاخاط رول وا تفص و یدنل وارکذ هکهتن ردردصم هدننز وریما (تیتشلا)
 را هقرف نال وا ندهلمبق هقشب هقشب یتعب لبق ريغ نماق رف یا یتش م وق لاقب هنمو رد هدننز و یلعف هکر ولکی تش یجب روند

 مولا لاق هنع و هنسانعم هدنک ار و قنغاط رول وا مسا و یدنل وا رک دهکهت رد ردصم هدنن زو باح”( تاتش لا

 ۱ :(ناّتش)ل ردرال و ام هبا تفص ردراب وصنم هرز وا تیلاح یر هلک تاتش هداروب نیقرفتم اناتشایا تاتش تاتش

 5 ذ تتش ردیضام لعف ےس | ردلوقتم ناف ماما یر دهلبلق تفلو هل كنونو یدیډشت كناتو ی

 دهب كب هلغمل وا دیک أت هدنم وهفم كنس هلک ناتش ردهنسانعم یدل وا دیعب بولبرب ا( ردندسماخب باب هکردهف ورصم

 هوخاو ورعام ناتش و امام ناتش مه امناتنشلاقب و بصنب و نیبلانونعفر اب ناتشلاقب رول وا كد یدل وا
 ۱۳۲۲ نق تنش ارز ردینبم هرزوا حق یسهلک ناتش «رزوا روکذم هج و ایغبام دعب یا
 رد هک رو هحصف ځد هدرا هلک ناکش و و ناعرس و رایدلیا روسکمین ون هلغل وا تهاذ هن ردصم راضعب و ردم اق هنماقم

 د ردشلیا راکنا لوق امام ناتش هلیاام یععصا هکیدید تیکسلا نباو ردراف ورصم ندنراهلک ع رسو كشو

 ورشم هده وک بتک هر اسلی واقاو یلیصفت ردشلنا در یرب نبا نکلردکرک كعد هوخاو ورع ناتش وامن

 یاد هلن وکس كن هجم یاخ و یصف كنیش ( تخشآ ) ردندننثدحم یتش نب دوم ردنداعسا هدننزو یر ( یتش )
 ق | هن ال وا لوزهم ند هرکص روند هن اویحو هناسنا زسعلج نالوا قیرآو هجا ییکرتو هینب قرهل وا قلخ و
 كانيش ( ذت وصل ) هل مک نیش رولکت اش یعج رد ینبم هنغیدل وا قلح فورح هکر دتفل هد هلبصتف ك ناخ زفل وا
 ذأ سمانا بابلایم ةتوَصت لجرلا تحت لاقت رد هنسانعم قلوا قیرآو هجا نسیلج قلخ هسیکرب هلیع
 ف والازه ال ماض قیفدیا تی و تم لج ر لاق رد هنسانعم تش خ دوب هدننزوریما (تیطشا اتش

 ۱ YS هاوه هکرونید ه زالطو هزوټ ناغآ هباوه هدننز و تیتلح تبتضأ و هدننزو تیکس تی و
 (یتنرشلا ) هغلبا اذا هیلا هتَش لا ردهنسانعم كمردشتب یبهنسنرپ هدننزو لیعفت («تیضلا ) هلوا شمتبج

 قلوارورسمو مرخ هایتبیصم و ردک ك نعشد هليحف كرانيش ( ةتاعْا )و ( تاعا )ردیدآ شوفر, هدننزو یتنبس
 قردهلوا سا هتاعش هدءهراسلوصا "ودعلا ةیلس . حرف اذا عبارا r ةتاعم و انام لحرلا تُ لاق رد هنسانعم

 1 یخ رد هنسانعم قلق رورسم هلبسس یتبیصم و من كننعشد یی هسوکر هلب مک كن همه (تاعشالا ) ردموسرم
 و دیو هل رنک كنيش ( تاعشلا ) و هدننزو ی راصع ( یتاعشا ) ودع ةيلبب احرف هلعج یا هب قلا هتعا
 رنو ئاخ یا اناعشو نامش اومجر لاقب نوسل وا ند هراس لامآ ؛لرکو  ندتعنغ رک روند مارا هسک تسد
 ۱ هاب اچ راث+ هنمانجب ما وق روند هن رايا كن هبا د هلمت كنپش ( تماوشلا ) ردلکد عوقم یرادرفم

 تن لاق ردکلیا امد ود هللا كجر همدا نارسغآ | هکر دیفدا مو هدننزو تیعس ( تیعشلا زا ردهتماش یدرف»

 هنناب كحراش * یدنل وا ناب هدنشدام کیک دب ردالک هلا هم هدانعموت هللا كجرب لاعف هلاعد اذا سطاعلا

 | لع تابث هکر دذوخأم ندنس هدام مئاوق دوخاب رد هدنکبس ةناعشا نع هللا كل دعبا ردنوجما هلا زا یمانب ه روک

 لاش iris قل کو و و روا مازا ياب .ثالذک هکر دندنسسانعم بب بیټ 1 هعجب یا اب

)( ۳ 



  COنا ۳ ۳ ۳۳ 2

 ی

 ۹ سا
 یکی ادفبهنیعب هدقدفیج ندنمرخ ودا ۵ب رآ ربی هدب وو انهو یاد ترا سنا رشد قوه

 هدنن ز وءآرج (ءاتلسلا )رول وا طسوتم هدننب یادغب هلا هب رآ راردبا نظ یادغب ران روک هدرظن ل وا راقیچ زمسباق |

 هدنن ز و هتلف 6 ةتلسلا ) بضتختال یا ءاتلس ةأرما لا هل وا زلیا لامعتسا انح و باضخ الصا هکر وند هن وتاخ لوش
 نالف رابع هکر دینبم هیانعمو روند هنتلاح قلتر وق ب ولی نض رده ندنالسنا و تلس نا وار کو ردیفدا روا

 تلفغاب هلکل زاب وب وهنسانعم نتاف و ییعبس رار د + ةتلسو تلف نم بهذ » هد ر كج ه دیدتک ی دقا رب هب وریکب وک نب ر 0

 نوت ی ورپ هدنن ز و رجا (تلسالا ) رونل وا بسط ید هدنماقم یدتک یدقیج ندلا شيا یشان ندلامهااب هلیس | ۱

 ردیبقلیردب ك عاش مان سیق ویا تلسا و × هفنا عدج بعوادق ناکاذا تلساوه لا روید هب یشک شغل وا عطق ۱

 هدننزو روبل ز(«توکلسلا )روند هتر وع نال وا هنجام و كاب یب هکر د هنسانع«تولص"هدننز و روبنز (توحسا 7
 هلوب هلبن وکس كم و یصتف كنيس (تعسا )رد شما تدث هليل ز و توربج هدنسهدام كلس یت وب فل وم* ردیدآ شوقرپ
 هنتریس نسح و هنتشیه نالوا هدن د مما كناذ نال واربخ لها و قیرطلا یا تعسلا اذه مزلا لاق هنسانعم قیرط روند

 هلنیمخ ونظ وسدح و نیدلا ین هرظنم و هنيه ىلا یا هده و هتع"یلانورظنف 9 رع ثیدح هنمو رونل وا قالطا " 
 تم ونظلاب قیرطلا ىلع راس اذا لوالاو یناثلا بابلا نم انس نالف تع لاقب ردهنسانعم كمك بوتوط یو |

 یناثلابابلاخ نماتعلج رات ملا هنس انعم كلا ولسلزوک هدنربس و بهذم و هدلاعفا و لاوقا رول واردصمتالذک

 هدصق اذا هو تع“ و "یشلا توس لاق رد هن سانعم نلیا كنهآ و دصف هب هنس را و وعلا نسح یحادا لوالاو

 رعت قلهاکز ت ین آ رک رد هنعاضم تالاب لی رابط نا یی و جو كارو رببدترب دوخاب كمالکرب ی £ ر و

 هتم" هک عسل ادلاخ نب سنوب ندنیثدحم و یآرلا و مالکلا هجو مهله اذا یناثلا بابلا نم اتم مهل تم لات روت وا

 قح ترضح هرزوا هنسنرب هدننز و لیعفت ( تیع-للا ) ردنتبسن ثعاب یتریس نسح هدندما و یئیه رد وس |
 كن [یرش مسا هيلع یلاعت هللا عسا رکذ اذا ماعطلا ىلع تعم لا ردهنسانعم كلا داي یتشرمش مسا كنالعو لج

 سطاع هللا كج لاقف هلىعد اذا سطاعلل تعم لاقب ردهنسانعم كمعأ اعد ود هللا كج ر همدا نارسغآ تی و |
 ده نیش هدنوب و رول وا ءدنکبس نسح تفس یلع هلا كلعج هکاب وک هلغل وا عازم ندنشلیه هلیپس هسطع ۱

 كح ور هن راغامد كن رات مضح "قولا مالسلا هيلع وانس ىلع "وص مدآ هکر د جزم + ردژنک | هکلب ردتغل ہد لبا 1

 ترضح لوق ىلع هکئالم نوچ ا هلباتمو تازاح هن دج یدلیا دج وید هلل دملا هلغل وا زب ر هسطع هدنل وص و 1

 | هدننزو دانسا (تانس الا روند هثیش نوزوا هدننزو روبنز (تورعسلا ) ردیدآ هنرقرب ندنلاعا دبعص هدننزو | ۳

  هغلتیق هکر دذوخأم ندنظفل هننسوب هکر بد د ج زاش هنا دما اد( موفلا ت نشا لاق رد هنسانعم قل وا التم هغلتف

 د ود سم هدننخل وا ب ودنا رودصةمكکخ هسطع لواو ردشلواٹنس ن الا یا هل غمر وب مدا ای هللا كج ر لو 3 دا

 | هلباقم هلیناونع هللا كجر و ردشلف یهلا دج هلغل وا غلاب هناسل ح ور بولبچآ یرارب قان واو لا نالوا دقعنمو ۱

 | تچمقو ر وتم ةر افت نوک یقین عدت کج هبیا ر ودص هلز ند رایدنکو کو دیا تچر تست 5
| 

 | قابا( لعنلا تعسم ) یقتسلا قد رطلا یا ت ا مزل اذا نالف تم لا ردهنسانعم كما تم زالم ریقتسم قیرط

 دن ( تنم“ ) ردیبم هنفیدل وا هج وتم لوا ادنا هلو رونل وا قالطا هر هحنرا و هنجوا یغاشا ندنلب كاف ]|

 !موقلا سا و نوجا قرفییمالک مولا یتسا هلا موقلا تئسا ردشغ وا بلق هات هل وا وا و یلبصا رونل وا قالطا

 | عقاو هدهثلاث ءاه نالوا هدن رخآ كنظفل دی کما و و نداره نوا اھت یارو یا هدرب رب موق كعد

 ید اور وو هنم و رلیدلیا بلق هات هلدنظ هیلصا هلغل وا

 ا ردماللا ةف وذح ی 3 9 بت هکرد هنوکل وا ید ینای كحابصمو ERA e 2 داق هک ردشملوا بهاذ

 لصارده واو ۳ تغل و یک ت ادو ہدھ* رد تاس یچج ردهیاه زد یلصا هروک هتفلرب

 | ریخ هت هسک و هدنزو فتک (تنسلا إل رونلعج هرزوا نونس یک ملاس رک ذم عجو ردتاونس یعج ردوونس ۱

  ردهبانک ندمدع تلف هدارون ربا لیلق یا تنس لجر لاقب رولکن وتنس یس رر ده نک نایلوا ی

 ۱ ةتنسض را لا روشدهرب زستعفنم وربخ نال وا زاغآ تابناتاب هدننز وهن ( ةتنسلا )و هدنن زو هحرف ( فتنسلا )

 كمزکبوردشاز را قاتوا هدر هدننزو هلعافم 6 ةتناسلا  تبدج یا تنسو تنس مام لا و تبنت لیا ةتنسم و

 روند هنغاهرکه دش زور ونس (تونسلا ]لو هد زوز ونت (تونسلا ) امان اوعش اذا ضر الاانا ا

 | یم هريش ر چ روند 4 هریشوب وق شارپ و ماوق طو ردي امرخ عونر و روند هلابو هنسانعم نیج روند هری و

| 

| 

 لطم



 یک ۳.
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 , Eعبارلا بابلا نم اتقس واتس فلات لاو درد ها قوا زبسنکر به واف ذر هلنیتمتف (تقسلا) | ِ
 ((توکسلا )و هلنوکس كفاك و ىح كنیم ( تكسلا )روند هثیش زسنکرب هدننز و فتک (تقسلا]) هكر هيف نکت ملاذا

 قعصوص هدیکر تر دن رابع ندکلنا مالک كرت هکر د هنسانعم قمل وا شوماخ هدننز و لا ۇس (تاکسلا )و هدننز ودوعق
 هسکنالوا توکسلاربثکت کسو تعص اذا لوالا بابلانم اناکسو اتو کس و اتکس لج را تکس لاق رونل واریبعت ۵

 راد وج روند هکلیا لصف نی سل | یقلوص ینئایم كن هغ یکیا نکیار دبا تامل برطمو رد ردصلاب قالطا رونید

 تام اذا لج را تکس لا رونل وا لامعتسا هنسانعم كلوا توکس و تکسو ردذوخأم ندنو یراریبعت هتکس [
 نگل ردا اضتقا قلوا ردصم جدو هلکلیا فطع هرز وا تاکس فلوم *رد هنسانعم توکس ( ةتوک اسلا)
 نیکس (تیکسلا) و هدننز و تیتلح (تیتکسلا ) روند هب یشکن ال وا توکسلا رشک توک اس و ردبلغا قمل وا مسا
 ((توک اسلالو هدن ز و صمق هد دشت كفاک (تیکسلا لو ردن و اریبکت هکه لیس هبنب رغصم («تیکسلا) و هدننزو
 رک ذ هکهت ردردصم هلیعض كنيس (تاکسلا روند هد یک ناو ا توکسلاربثکی سهاچ رک د اک ( ةتوکاسلا) و

 هسکریو هتکسباع یا ةتاکسو تاکسب هامر لا روند هئیش نالوا توکس بجوم هاه هتاکس و تاکس و یدنل وا [ .

 مالا تاکس یلع وه لاب ردمزلتسم ینوکس و توکس هکرونل وا لامعتسا هنسانعم قلوا هرز وا كمروت یتحصمرب ۳
 بوت هوا رفاد یغیدل وا نالی هوس ی وال هزلب لوخ تاکو ماضف لھ فہر ی ۴

 ِ تن القا اذا تکسم نالف ماکت لاق حراشلا لا + ملکت لف همالکمع طقنا اذا لج رلا تکسا لاق ۳

 ا[ حا ورایارح و هدغامدنوطب هکردض مر وب رد دآض مر هلیصف كنیس( تکل ا )انک اس هلعجاذا هتکسا لاق و
 هثیش لوش هدننز وهعرج (فتکسلا) رول وا لطعم ندنکر حو سحاضعا هلییس هلماک "هدس عنام ییذ وفن كح ور
 نالقهداق هتکس وهب هتکسيامیا هلایع) ةتکسهلاملاقب رونل وا تاکسا بونب وآر هنسکر اس و قجوچ هلکنآ هکر وند

 رولوا یسیحت وا هکر وند هن [نالکهرکص لندن رات شراب ردتغل هلیسهدش كفاکو هدننز و تیک (تیکسل )روند هب هی
 هکر وند هسان عقب ند هفلتحم سانجا هل كن هزم (تاکسالا) رد هلیس هظح الم یغیدل وا تک اسندراختفا یحاص
 هلدتعم مایا نالک دن رخا وا فیص لصف ورد را هی كيش ره هکر د هنسانعمءاباقب و هنسانعم شاب وارون وا ریبعتقن رد |

 2 هدراراسردفوب ود ریل وا یاتعم كالا تاکتیامروک هام كح راپ *ردمانانال وار واح هش رخ هکر وند

 ری وسنونکم دات از و سزا وس * هکر ونید هبهسک لوش هدننزو فتک (تکسل )ردن دنسانعم هیق ران و و ردهتکس

 . ] ریبعترایوسزو ریوسزآ هدزج الطصا هل وا رای وسرادضعم و طوبضم و لزوکهدکدلیوس و بویلپ وسزآ هنس هقطان
 ٠ نالف هبهرکص لاندنراق وا راق هدننز و مظعم (تکسمل ال نسحا ملکت اذاف مالکلالیلقیا تکس لج  لاق رتول

 بوریص یغسرغب ندهدوک هلبنوکس كمال و یصف كنيس (تلسلا)ردشهل وا تاکسا ندبیصن و هرېب هکروند هق وا
 هدام و هروک هناي كحراش + هدي هجرخا اذا لوالا و یناثلا بابلا ع نماتلس یعلا تلس لاق رد هنسانعم قم راقیج

 | نكه دنا بوقیص هلا لا یفسرفب سپ ردعوضوم هنسانعم قمراقیچ بوب وص ای بوریص ندرخآ یی هنسن رب

 | كعک نور تلسو رول وا هدنلب وأت هیفام جرخا یلوق هجرخا هروک هکو رول وا هدهنسانعم قمراقیچ بوریص
 یک اط و هقلعن اذا رعشلا تلس لاقت ا حا كلج نشا رو ماد ا5ا شالا قام اخ ی هتاف
 E هکر د هنسانعم قع وص هلبا قاحم یتسیرد ردق رهعبج ناق كنسهود یده و هعطق اذا * یشلا تلس لا رد هنسانعم

 ٠ هدند هلغملوا عقاو ةبدنلا مد هد هڏ ضعب اهمد رهظا تح هرشق اذا ةندبلا مد تلس لاق راردا نوجا تمالع

 ترانس لا رد هنسسانعم قمریص بولیس یتغشالب ماعط ندباق هلقمرب تت وا چولو كند فرا خارج نالوا

 2 تاضلتا م الا تتلس لا ردهنسانعم قم  بوریص یتسهیهانق ندنرالا نوتاخ ىلانقو هعبصاب اهصسم ادا ةعصقلا

 1 س لاق ردمزلتسم یغمریص یتسپ رد هکر د هنسانعم قمروا هب هسکر و مصعلا اهدب نع تقلا اذا اهدب نع |

 | هدنز و لاسعتفا  تالتسالا إل یمر اذا هحتس) تلس لاقت ردهنسانعم قمرقج هرزوا لاهشاو هرو اذاانالف
 | (ثتالسلا) هعبصاب اه“ ادا ةعصقلا تلتسا لاق ردهنسانعم قمریصبولیس هلغم رپ یتسهیش ماعط نداق دون

 | (تالسنالا ) رونید هنغشالپ و هنس هی ماعط یرلکدتنا عج بوریص هلغعرپ ندنفارطا كن هساک هدننزو همام

 ] انع تلسنا لاق رد هنسانعم قلت روق بولی ربص ندنچما هورکرب اب ندنلا كمدآ رب نب زسذآ هسکرب هدننزو لاعفنا |

 بولی ریط تا نالوا هدنرزوا هکر وند هکیک لوش هدننزو توکسم ( تولسلا ) هب | نارغ نملسنا ذا

 0 ەر ا نالواتایشکاهدنهجط دوخای رديه وا عو لوق لح رونب دوب کرا هلي نی( )هر 1 |

 مس

 (هبراوب )



 ۲ سم

REE EN ۱ ردندآ تلایارب Peg eR 

 | هکر دهنییانعم مارح دف لیتو لوکس كناح و یعض كنيس (تصسا ردیرعم ناتسصم و رونل واریبعت ناتسبس
  7یهصیقن و رام هنبحاص هکر ون ددشیبخ بسک لو تصم لوق یلع ردت رابع ندهنسن نال وا ز وظح یلکاو یسک ۱

 | كفلوم + راعلا هنع مزلف بساکلا نم ثبخام وا مارطا یا تا لک أب وه لاقن رولکت احا یعجب هل وا مزاتس» |
  3مزانسم یب هصیقنو رام هنبحاص هدعب روند هنغوبق شاع وص هرز وا لاضیتم|كنهنسن ر تبع لص اه روک هنتاي در اب

 یتکرب دوخاب بودا لاضیتسا و الها نت و رمو ین د كنبحاص هکاب وکر دشفل والامتسا هدروظح و مارحنالوا

 هتهزو تاک یا او ریا .هلوقم رب اخ ورجخ و بلک نم رو نم ثیبخ تسکو رد یبم هننکیدلبا هلا زا ق

 كم ردیک دما ییعب كلبا لاصبتسا ینیشرب و تملا بسنک 1 اذا لج را تحس لاقت ردهنسانعم كلا بسک مار
 قلو !تیبعت د غمار یا زق كن اک و و هلصأتساا ذا * با شما لا زددت اتم یمزا وق ناک

  3هدننزو ترص ( ته ال ردهنسانعم وا وا و هدارو تمرح و تثبخ یا هت راحت تتح ا لاقب رد همان امصات 

  1شما تح“ لاق و تح لا تك اذآ ثلاثلا بابلا نم انه«لج رلا تم لاق ردفدا رم هدل وا یانعم یکیا هلبا *
 هرمشفاذا ملا نع م ےشلا تم لاق ردهنسانعم كمردنکب و وص یتسهلوقم یرد و قوبف تم و هلصاتسا اذآ ت

 بو وب دوس ی ری یئاوش هکابوکر ونل وا لامعتسا هنسانعمشفب و صااخ تو

 القال نموه و نآ رد لب ا« دعا نم ىلع یش ال یا تیم همد و هلام لا رول و !لامتتسا هنسانعم فلت ورده و ۱

 مت وبا (توعساا ) قلخ یا تص یو لاق رونل وا قالطا هو یکما شعب تو لاصبتسالاو
  2یثک نایلک عبش الصا هسلیا لکا ردقن ره هکر دندانععو بهذم یا تو لام لاقت رونید هەن

HSN SDA هد ه یشکن الوا التبم هالتماو هم یژکاو روتلوا قالطا فولجا تو 6 
 نالوا عسا و نطب و هدعم فوج ا توح“* و ردرا و داضت هبش هدنراس هقشط این ن نکلردنا تش2 ندکهالیا خم

 توخ رون ده هنسن شغل وا باهذاو هلا زا هلبهج ولاصرتسا ځد و هدننززومرکم( تحسنا رول وا قالطا# یک

 نیو تهمو نه و ت وح لام لاقت رد هنسانعم ته هد ران ون هدننز وریما (تیعسا)و نیت (تصعلا) یک |

 دخا ةيلناروهظیرتآ قالتواو تواالصا هدنآ هکروند ه هنسلوفهدنز و رجنا (تفتالا) هوا بکیبقال 
  ۱یعرالیاءاته«شرالاش روند ەر یلاخندق الت وا هکر دبف دا رمو هدنن ز وءایدج تسلا دیفیع زال یا تا ماع

 یلقازبط قاشموب وروند هب و یکما كي وروند هد واق غی هغ وسنالوا هج زآ یاب هلص كنيس (توتها )اف
 هل کف كنيس ( یتصسلا ) روند هد واق نالوا هج زا یاب ځدوب هدننز و تبریک ( تیتحسلا ) روند هار لوچ ق

 نیعر هب یهانپتلاسر ترضح فرشا فرط هدننزو رپ ز (تبحس ردب وسنم هنسفن ةغلابم کروند هوت یکم |
  ۱ ۱هدنزو رون ز ( تولصلا  ردیعما یدج كن هسک مان ییعرلا باهش نب حرم ندرابچلیا نالوا درا و ندنسهلسف

 | تا ردذوخ ام ندنظفل تحس نانلوا رکذ هنسانعم هنجامهآ مروند هنروع نالواروط هنابلاباال و كاب ىف (

  ۱مت ید بص ردیس راف ظفل و هکر ید حراش * ردهنسانعم دیدش و یتاق هلن وکس كن هم یاخ و یتهف كنبس

 یش لا ردشلنا نایب هرز واهحاسم فل قم + رونید هثيشنالوا دیدش و یتاق د ون هدننز و ریما ( تیضلا ) ردشلنا
 ی یتا نالوا رفا وا تاذ یکر طاق و تآ هلیمط كنيس ( تهسلا) دد نش. یا تی و تم

 هناتیج ندموصعمو جدر هناقیج ندننراق كن زوق هک روند هثیش راذ رم ناقیچ ادا ندنرلن راق كن رای رواب
 | نالوا عافترالا ددشو یدنل وا رکذ هکر دیفدا رمو هدننز و تبتص» هب رسک كنيس ( تیتها ) روند قد
 | زود یکی امص (توضسلا ) رونید هئيش نالوا دیدش و تاق كیاقلطمو رونید هن وا صاخ و ضایو روند هرابغ

 ندیسرافو و روند هنس زد ی شل وا تاد هلبصف و یرښک ك نیس ( نامتههلا ) روند هثیش نالوا سلماو

 | نات  یدبا شورف نا هکردب وسنماک | یناتعملا بوبا ندفلس مالعا رود نابت ید هدیکرت ردب رعم (|

 ] (هترس) رددآ هدلب رب هد رغم هلع كنيس (ترسم)) ردنا تدحم ییا ءدننزوریبز ( تبضم) و هدننزو ناس

 اروا ثدحا یترسلا عاش یبا نب مساق ردهدلب ر هدنطس و ینعی هدنفوج كنسهکلو ۱ سا دنا هدننز و هعرج |

 قلوا زقک یفلزسوص بویماق نکل بوجبا قوچ یهنسنرب هلبنوکس كنافو یھ ثنیس( تفاوت
 | ردیهدامو هدننزو تفز (تفسلا) ورب لو بارمشلان هر ادا عبآ را بابلا نماتفس لجن رلا تفس لاقي ردهنسانعم |
 ) ىج تاب تقلا ةف كا ا لف وند ماداب ناننکر ةۆ فتك تسلا ۱
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۱۳۳ 
 EY 09 ا روهظ هربف و مالعا هدفلس ندنآ رول وا ریبعت یزاغو ا هدنبرق كل اخوب

 ردیغا تاب یراکدد یتوا هرد هدږکر ت هدي س راف هلنیتر سک دوش و ردي رعم دوش هدیسیکیا هکر د هنسانعم تبش
 ؟یرصبلا تشلا نم رمعم هکه دنبهوبا هکر د چیز« ردسبقل كن هدتبع وا هلیعط كن هددسشم یاپ و كنيس (تضس)

 باتکاصوصخ یناغی ات زواصتندزوب یدما یرببخ و فقا و و یریصب و دقان كن هیدا نونفو هی ع مولع ردن وح ۱
 لغرود نتخویس ردیضام ندنتخونس هکر دب رغم یمراف تخ وبس تخس و ردرا و یتایآ لئاضف ربا مان زال ا

 نعل هدنقح كسکر هبوبلو صالخ رکو ریغص ندنناسل هلغلوا رازالد تناغب م وح رع رد هتسانعم قتاسو

 هدیبع وا هنر یر راضح هدقدل وا زادنآ فرح همدآرب ید راردا فوخ ندنناسل صان هماعیداررقم یرط و

 ته ویدیا ردیا زازا ندنناسل كموف رم جد یععصا یتح ردکعد یدت رود و یدقوص هن عب تخوپس زین
 1 وا 4 ابک یسهاو هدراعشا عبط نزاو كموق رم ردهنسانعم هدقع هکر دنکع د قلوا یرعم یسراف تخومز

 | روک ذمهج و هدمبعوبا وبشا یدعا یدا را و یدافعنا و نخ هدنآرف توالت و بونم هل وا رداق هداشنا تدرب
 ر رددنبع وا زساه ردیفلوم فنصلا س هدتغل هکم السن مساق تکی هدهبدا و تغل نف هن و ردهلباه

 س ضرا لاقب هنسانعم رفق ضرا روند هرربق نابلوا یرثا تاب الصا هدننزو روبنز ( توربسلا )ل یلاعت

 اراعا ور جره ندرب لا هکایوک قالخا بول باب نم تیرابسضرا مهل و و هيف تابنال رفقیا

 هل روند هبادکو ریتف و هفات لیلقیا توربس لام لاقب رولوا زت وط رب ریو بوارب هشیارپ هکرونید ه هنسننک و
 تبرک( تیربسلا )ر دند رداونو و رواکیرابسو رواکت یرابس یعج روند هن الغوا ور هداس وریقف یا توربسلجر

 تزبسلا) عنق اذا لج لا ترپس لاقب رد هنسانعم قلوادنسرخ و عناق هدننز و هجرحد (ةترسلا) رولک

 رعشالیا تربسم لجر لاق یک رلاغا قآ رونید هب یشکن ایل وا ییوتو یلبق هدنسهدوک و هدنزوب هدنزو
 !) ردیدآ وشراچرب هدب رفع سلب ارط هدننز و رفعج (تربسا) روند همدآ یوخدب هدننز و دیلبنش (تبرنسلا)
 لصا كنو ردیف دارم شش هدیسراف روند هددع ىلا ندنس هلج دادعا هلید دشت كنات و یممنک ك نیس
 دم هلک تس هر وکه نایب كحابصم بحاص یدنا وا ماغدا هبات لاد هرکصندقدنل وا لادنا هنات نیس یدیا

 د ةو تسو لار ةتس یدنع هرز وا ین ت تیکت نیو رونید سادا هدنعججو هسیدسو سیدس

 لج ر جوا هدماب منب ردرورح هلیف و طعم هرز وا لاج ر یس هلک هوسن هکر وند ةوسنو لاجر ةتسیدنع

 و ۱۳ و رد کاب هانم نم ثالث و لاحرلاع نم ةثالث یدنع هکر دکءد دراو

 رفت ىلا هدماب مب هکردهدنکبس ةتسلا هذه یوس ةوسنو لاجزلا ن نم ةتسیدنع ردع وف رم هلتنف وطعم هرز وا

 ب اونم و لاح هلوا لباققفل وا دارفا عج یکیا ندنآ هکهدراددعره تالذک ردکعدردرا و نوناخ جافرو

 Ee رکذع ارز هسياز وتل وا هدارا دودعهرکا هلباه روند لاوشنم ةتس انک و

 ۰ رول وا كيد ی ےتلا تو دارم یسهقیص لعاف مر نر

| 
۱ 

۱ 
۱ 

 5 ۱ ۰ ؟ییدند یّسنو

 ۲ ۳۳۱۱۰ 2۳و هما یاب نوت لار س یدنم لقب نم وادار هه هکرونلق کشم

۱ 

 ۱3۲ عقب رکن هو هاتماا ایه یا ٹن رو والا بنرضم نداظفل

 ۰ هیطالم (نبتسنبا نصح) ردندحم یبئسلا ةمالسن دهن دچاو ردرلهدح ی هاچ یر نوناخ 4

 و اس e ها رگید وجه ۳ هاظ رددآ نصحر هدنلب ان



 پز o زوس
 هعطق اذا *یثلا تبس لاقب  ردهنسانعم كس و نکسو حارسا اذا یناثلا و لوالا بابا نم اتبس لج را تبس لاق
 ۳ هدشاب و هقلحادا هسأر تبسلاق ردهنسانعم كلا شارت شاب و رک ذیساک روند هنامز و رهد تبسو |

  صوص 4 هود تبس و صقعلا نع هلسرا اذاهرعش تبسلاش رد هنسانعم كمرب ویلاص ینیرادقم رب ندجاص نالرفا#

 e تیس و راح اذا لج ر اا تبس لاق ردهنسانعمقل واری *تبسو رد یب مدار کز دیبا شی ورو هنوکرب |

 شک س یراشح ولتدح و داوجیا تبس سرف لاقب نوهکیدلیا دفاسم عطق ردردصلاب فص و روند هتآیوص |
 نا ا ردیاب زا یرج مرام یا.تبس مالغ لاق روند هن الغوا "یرجوخاتسک و

 | تبسا یلفخمب وناواریمت ینربا همجچ دزابل و هش تیسرا يزد ندنران وک هتفه تبس و ه رض 0

 ارز ردذوخأم ندنسانعم عطق هروک هنن اب هدرب اصب كفلؤم * رولکت وبس یتژک مج و یک سافاو سلف ر

 . داحا و قلخ هدرو زه مو و ماما هدندم نوک ی تلا بودا ادتا ینوکذ حا هنقلخ كناواعس و ضراالعو لج قح

 | رابتعا و رامتخا لیلدقلخ یحردن و ردمو رادقم دارمندمو هدارو و ردشل وا اعم هلباتبس هلکلتا عطف ىلع

 ك ریز تیاغب و مونلاریثک یا تب لج ر لا روند هب هسک یوق واتبسو ردیتبم هیلعت یفطل ی ات هدابع وردراظف |
 | یسهلو قوا عطقنم نداسنک او تشرعمقلعتم هنن وکت یس ی ۳ دوې تبس و روند هی کن الوا هیهادو |

 هلربز كي دوب هدننز و باغ (تابسلا )هاب وماق اذا دولا تبس لاش ردهنسانعم كل تاعا و مایق هرو ۱
ا هچنخ یک هیشغ لوق یلعرونلوا قالطاهب وق واو رونبد هب ی هک نالوا رایعو هبهادو

 .كنوقب وا دوخای روند ه وق و

 زف وا قالطا تابس هدقدصاب جد یلقسپ ردق هج دبا تیارس هبلق هیلیا الیتسا هغامد زونه هکر وند هنسادتا

 ٍ | همون وردقح هلوا هنغ زما کر ول وا كم د وقب وا فیفخ هلغل وا موسررعهدنناونع هنینخ وا هد من شیب هکر و ۶

  ساسح الانع اعطقیا ¥ تایس مکمون انلعج و یلاعت هل وف و رد یبم هنغیدل وا تحار بحوم ردزاحم قالطاتابس

 | اتان ايال ان حتی ا هنال اتوم وا اهلالکل ةحازاوةيلاويلاىوقلل ذحارتسا ةكرلاو

 | قالطاهنامزو رهدتابس و رول وا نم ٥ ربدلاق یتشاب بوچا ین ,زوک ن دوش وا ردذوخ ام ندانعموب هض راعنانلواریبعت

 | (تایسان | ردسقل كثدح مان سید نب مهار | فی رعتفرحالب تابسو رهدیا تابسو تبس هيلع یم لاق ر ونلوا

 یر بولوا ردار یکیا لصالا یف تابسانبا هکر د حراش + ردذوخأم ندنسانعم رهد رونلوا قالطا هراہنو لمل

 یراتاقالم هنب رپ یرب دعب نم بودا تع نع هندناج برغم یرکیدو هنفرطقرشم نوجا عالطا هنع ولط لح كع
 هراه و لبل هلتبسانموب ردشل وا لثم برص تابسانا هدنمح رانایلو عوقو یرلعام- | قارفالا دعب هلغمال وارسییم

 ردرلب ردشع اوا تغابد دا رم هکهنسانعم رتبلادولج روند هن رب رد رغص هل رسک ك نیس (تبسلا) راردب | قالطا

 هلا ظرف دوخاب نوسل وا رب اس و رس روند هبیرد شغل وا تغابد اقلطم لوق ىلع رده رابتعا یعاونا یتیعج

 ما راد وت هلتغابد هر وکه ناي كح راش ردب رلکد اریبعت نوک هد رت ردص وصخ هی رد شغل واتغابد هلباد ومالپ نعد

 (تبسلا# هلعاستا رول واقالطا تسچد هلعن لواو ردب وسنم هکوب هس لاعن ردییبم هنغردنل وا هلازا و قلح

 ردلعاف ےسا ندنابسا هدننز و نسح ( تّبسلا ) رددززابز هد هلبصق كنيس ردیدآ تابنرپ هیبش هنکچچ معاخ هلرعص كنيس

 ین ندهض رام یال وتت یب موتی ای و و ۲ منکر ح نمی نایاب

 هناختقا لوقت رونل وایالطا هن دم و ۳ کت بم هدرلن و (تتنساو(تبنسلا)و دق تتبسلا)

 عوطقم ر ونل وا قالطا هتیم(تویسلا)ردیدآ عضومرب هدنرابد ماش (تبسرفک زا ةهرب یا ةتبنس واتبنس و ةتبس واتبس

 ؛ شلوا بولو جیره هکرونل واقالطا هبامرخ هزات لوش هابسهش . لعافسا (تبسنلا ) نوچ عيدل وا ةایح

 ریلد و یرج هدننزویطنبح (یتنبسلا) باطرالا هعاذا تبسنمبطر لاق رولوا عطقنمیتلاح قلقوروق هک لوا

 | ءان ناچ رونل واقالطا هن رلبق یتنبسو راربدیچد ةاتنيس ارز ردن وحما قا ا یاب روند هناوبح و ناسنا نال وا"

 لب رنک انیس (ناتبسلا هنسانعم یزعم روند هب یکی هلیعف كنيس (فتبسلا ) هلبرسکك نون رولکت نابس یعج
 | اذا ىلا تبسنالاق رد هنسانعم قمازوا بونوس هنسنرب هدنن زو لاعفنا (تابسنالا ) روند هن یشکز غ وقجا
 | نویق لوش هدننز و ءارج (ءاتبس ۱۱ ردراو تالو وس هدنزو ینعب دادتما و لوطیا تابسنا ههج وف لاق و دتما

 | هس رول وا هدن اقالوق هنوکلوا هلوانیفیاب قرهلوا هصق دوخای قرهل وان وز وایرلقالوق هکرونید هنس هلو قمی و
 روند هما ءابسو رصق وا لوط یف نذالا ةشتیا تب ةاش لاقب رول وا نمروط هنکید هکروت وایت ےک وک ال

 قج هقبج هطیحم رحم ندزکد قآ رشود هنلباقم س دنا ردیدآ هدلبرپ هدب رم م دن و و ار

ES (۴) 
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 | رمان قوس كمروس مادوەدرطاذاةقز لاقي رددنمانمنیدووف و هظاغ اذا انالف تفز لا آباده كما

 | باعتا قهروب بور و تج زو چر و ردهنسانعم قاهرا كم ردشنب تدش و تنحم ه هسکرب و ردهنبرلانعم عنمو عفد و
 هلی مک كناز ( تفزلا ) هنسانعم هغرفاراربد هنذایف ثیدلا تفز هکردذوخأم ندنسانعم قمردل وط و رد هنسانعم
 نکل ردشلم ریسفتهرز وا فالتخایربق و هلماربقیراق هچرکف ل وم * ردف راعتم هليا تفز ید هدیکر ت هکر دیم راق
 | یک تفز هدفدلوادقعنم راقیچ بو انیق ندرلوص یسا هدن راید قا رع یلص ا هکر درمسفم هلبازقاس هراقربق و راقهدنادرفم

 ویا یجدنال وا سبای رد سبابیرب و بطریر ردع و یکیا رول وا لصاح ندن راج اغا ماچ تفز و رول وا هنسنرب
 3 | اود رب تفزو رارید نارطف هنالوا هلتعانص و محط راربد تفز هل دبا نالیس هسهن ندراجشا رول وا دمحم هسفن اب

 یرح تفز رونل والاخدا هدهرام رم هکردقج هل وا هنسن ی راکدیدزفاس هراقو و ردنده ودا هکر دیعا ورادرب ییعی

 ((تفزلا ل ردینبمهنتبسانمیغیدفیچ ب وانيق یکی غا تفن ندرب یتبسلهرح ردرا و جد یصاوخ راس وراربد ځد
 هدننز و لاعتفا ( تافدزالا ) تفزلاب ةیلطم ىا ةف نم ةّرح لاقب روند هب هنسن شفلتفز هدننز و مظعم هلباف دیدشت

 تفدزا لاش ردترابع ندکلیا باعیتسا یک تفز ینعومم هکرد هنسانعم كلا ضبقو ذخا هما ییهنسنرب

 رد هنسانعم قمردلوط هبرق ةصاخ لوق ىلع قمردلوط هلیوکس كفاکو ىح كناز( تکزلا ) هبعوتسا اذا الا |
 هت انعم هایا هتیعوا نسربد ثیدحا هتکز هکردندانعم و واه المافا لوالا تالار نما زد ھا تکز لاخ

 ه الم اذا اتیکوت ةبرقلا تکز لاق ردهنسانعم تکز هدشنزو لبعفت (تبک لا )رذیدآ عضوم رب تکزو

 کزا لاش ردهنسانعم قهغوطو ابتکز ینعم اهتکزا لاقب رده انعم لوا هلبرسک كنهزمه ( تاکزالا )
 ۱ روند هکرکچنالوایسهطروع هدننراقور وند همدآ كان هسات و موم« هدننز وتوکسم(توکز لا )تدل واذا ةأرملا
 7  قاواراقوبحاص ولیکم هدننزو همارک ( ةتامزا ) رونیه هسک نالوا شم وشوا بواغوا هقفوغ وص ولتدش و

 ههدآ نیک بحاص و روق و هدننزو ریما ( تیمزاا )ل رق و اذا سمانا بابلان نم ةئامز لجرلا تمز لا رد هنسانعم

 ریماک تیمز لجر لا روند همدآ نیکمت لها ولرکنلو روق و تیاغب رد هفلابم هکءهدننز و تیکس ( تیمزا )روند
 نوکان وکه کرد! شوفرب هدننزو جز هلی ددشن ( تم زلا  هنمرق وا یا تیکسک تیمز لجر لاو روقو یا ۱

 | هگدنفوط شوک ردشوقرب لزق یراقن و یرفابا و هایسیرلبوت هروک هنناپ كحراش » رون روک نّولتم با رلکن ر ۱
 تهز هروک هننابب هراس تادرفم نکل ردقج هل واوب یرلکدیدنولقوب كنهماع رول وا نامامن هلا رکن ر نوک انوک

 وک دل واهکردروناجرب هدننئیهرلکن ولت وب و رول وا هدغاط مانلوالیا هدناتسدنه ردشوفرب هنوکلوااعقا و
 ۱ وک ان وک ردذوخ ام ندهروب زم هدام هدننز و لالعضا (تاتتمزالال رونب روک هليا راکن ر نوک انوکی کس فناج
 یونعم لرکو نوسلوایروص لرکةرباغتماناولان ولتاذا اناتمزا تشمزب .تأمزا لاقب رد هنسانعم كمریک هرلکنر
 ینانزیجم روهشم رددآ هاب لوی رب هدنلبابرغمهدننز وهباتک هلو (هنانز)لرول وایشانندتعسط ن ولت هک نوسل وا

 ردزمم دید اینو ز هکر ديما غابعونرب تیزوردیسا یسرف دعس نب ةيواعم هدننزو تدب 6 تبزلا رل ردندرانآ

 ۱ یات حراش*«تیزلا هيف تلعجا داات ز ەت زا ماعطلا "تزلوةترد هنسانعمقموف عاب نوت زه هنس ر رولواردصم تیزو

 تیزلا مهمطا یا مهناز لاق رد هنسانعم كمرد یاب نوتز ه هسکرب و ردشلطا هط یی را هذ هت زا هلبا هددشم

  یدحاورونل وا قالطانوت ز هن رصشو هنس هویم هکر د ح راش *رونل وا ریبعت اغا نوت ز هکر دفورعم ره (نوت زلا)
 | روک هاب كحراش * رونا واقالطا هماش لابج لوق ىلع ردیبما دحج عقا و هدماشقشمد نوت زو ردهنوت ز

 ] دیعص و ردیدآ هدلبرب هدنسهکل وا نیچ نوتیزو ردقج هلوا ده نالوا یسوم ترضح هاکناجانم هدانیسروط
 هي رفا هدیرفم ( هن وت زلانیع ال ردیدآ هعش رپ هدماشهیداب هلیاه ( ةنوت زلال ردیدآ لجر رب و ردهبرقرپ هدنساضق

 تیزلا )ر دعض وم رب هد هرصب (تیزلاصق )لردعضومر هد هر ونمۀن دم (تیزاا راچالردعض ومرپ هدنس هکل وا

 تاید زالا )رون د هب هنسن شفلعابهلکنآ و شم وق یغاینوتزردرال وعف م ےسا هرز وا یلص ا( توب زم او هدننز و تیبم
 كنهزمه ( ةتازالا ) تیزااب نهدا اذا انایدزا لجرلا تادزا لاقت ردهنسانعم كمن روس یغابنوتز هدننز و دایدزا

 ۱ هدازتسا ( نا تسالا إل تیزلا مهدنعژک ادا اوئازا لای رد اوچ قلوا قوجع یفاینون زا هسکرب هاب سسک

 | یناسفلا ورج نی دبل ( ةيتزلا إل تیزلا بلط اذا لجرلا تاّتسا لاقي ردهنسانعم كقسبا یغاب نوت ز هدننزو

 [ تاس لاق ردهنسانعم قغوب هلیرسک كنهزمه وی كنيس ( تأسلا ) ) ه4 نیسلا لصف 8 ردیعما كنسرف أ م[ نیسلالسف ]#-
 ا یکندیا قنخ هکر وخد هنناح یکیا كنکیلد زاغو هدننز و ناتفش ( نان اسلا ل هقنخاذا ثلاثلا بابلانمانأس

 DER تحارو نوکس هدننزو تبن ( تبسلا ) هلی ردیدرفم تأس رولکیرلفمر ییا هرلاروا
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 هداعا هدش هس رونل وا دارا فلا دوخاب هسروُمل وا ناتا ءاه هنن هللا هلازا یاترکآو یدنلق ضوع ءات ندهدش هدعب 1 1

Êهقدو هرسک اذا یناثلا بابلا نم اتفر یشلا تفر لاق ردهنسانعم قمتاقوا بودا هزر هزب ری هنسن رب هدنزو  

 افشع هعفد اذا دنعد لاقت ردهنسانعم كما مفدهتدشو بالا یف ETS هتعذ اش PONE كملي هغازبطوا

 تمذلاقب رد هن انعم قفلقیرآ بول واریغتم ندنلاح یتصص قدوس وز ىا اک هدننزو تع( تمذلا) |
 كنات هرز وا یتیاور عاطقلا نباوین وکسكنابو یصق كلاذ (تیذ و تیذ) لزه وریغتاذا یناثلابابلانم اتمذ لجراا
 مهم هکر د هنسانعم تیکو تیک هلبارصق ( ایذوایذ )و هلیدیدشن كنایو یصف تالاذ ( ذو ةیذ و هلبثالث تاکرح
 تیذو تیذو تیکو تیک اولاق هدرب كجه درایدد هل وش هلیوش الثمردکع د هل وش هل وش رده انک ندربخ و هصق |

 هنناب كحراشو *یدبا4 ذو هیکه کرد ءاهیرالصا ك زان و هر وکه ناب هدنسهدام تیک ك فلم + رار دانذو ذو ةيذ و هیذو |
 نوچغیدل وا مسا یدلرب و هدش هبابهدقدلاق هرز وا نیفرح بونل وا فذح وا و یدا وذ ۍلضا كنند تيد هز

 ردئدحم و يقف تاذ نب كلع نب دجنا نب نجرلا دبغ ردنداسا ( تاذ رو وند بدو اذو ةيذو ةيذ بونلوأ

 عبا رلا بابلا نماتب زیتشل| تب ر لاقي رد هنسانعقالغتس قفل اب بونابق هنسن ر هلنیتحف (تب را چ ءا را لصف ]9
 (تد رلا) هاب راذا یناثلا بابل انما ر یصلا تبر لاقت ردهنسانعمهیرت كسب هدننزوتسن (تبرلا و قلفتسااذا

 هتسهآ هنراناب نوجما قعو وا قجوچو هاب اذااتیرت بیب زا تبر لاقب ردهنسانعم كسب یخد و هدننزو لق
 ترا مانیل البلف هبنجیلع هديب برض اذا یصلاتبر لاقن رونل واریبعتقم هلی اط هکر د هنسانعم قمر وا هتسهآ

 هل د دشت كنان و یعض كنار ر ولکن تر یعجرون د هنسهدرک سو سار كموقرب زدتفص هل د دشت كنات ویک كنار
 هروک هنناب كساسا +رددرفم تر ةدکنوب ردیعج كرب زخ هکروند هر زانخ توتر و هلی كنار رولکت وترو[

 رزانلنا ةروک ذ یهو توترلا مهن 6 نولوش روا تور یک ولید هر ر یا نالوا یرجو ددش تر

 توترلا نم ت روه لاش ردشمل وا لامعتسا هدنسانعم موق رهمو سبر هدعب ةأرجو ةدش امف ىتلا اهلوغ و
 هدناسل هکروند هنتلاح هلکح و دم نالوا هدناسل هل د دشت ناتو یعص كنار ( ةترلا ) مهتداسو مهتیلع نم یا

 ةمع یا ةتر هناسل یف لاقبرکچ ترسع هدمارم یادا بویمهدا ماکت هلتحاصف و تقالط هلغل وا قلن وقتوط

 اذا عبارلا بابلا نم انتر لجرلا تر لاشه ردهنسانعم قلوا هتر هد كن هكر هلنیتف ( تقرا إل ةلکح و |

 یک ر جو ءارجو رجا هلیعط كنار روند تر هدنعجو هائر هدننومو ترا هدنفصو كنو ةتر هناسلق تناک
 (ةترتر لال وه ترف اتات را هللا هترا لاقت زد ةن شاع قلف تارا یندآرت یلاعت قح هلل رسک كنهزمه € تات رال ا)

 ءانلا یف عتعت اذا لج رلا ترتر لاق ردهنسانعم كلا ماکت لر هد تت تت هلغل وا ییهب هدنفرح ءات هدننز و هلژلژ

 ردفص و هلنیتصف ( "ترالا )و هنسانعم ءاغثل ال یک هدننزو یر هل د دشت كناتو یع كنار ( یترلا

 ردندارعشوءامرک "ترالان سایاو ردندرد باصصا ترالا ن بابخ ردنداعما تراو یدنلوا رکذ هکدتن

 ردیبقل یناهبصالا یرهزلا نسا یبا نی رع نب نجرلا دبع ندظافح هلیئوکس كنيسو ی كنار ( هتسر )
 برض هاف ( تفرلا )ردح ورشم هدناهرب هجرت هکدتن ردراو یسهربثک “ناعم ردیسراف یسهلک هتسر وبشا

 تلسک و قدناو رسنا اذا مظعلا تفر لابش هنتسانعم قلوا هزبر هزیر بولیریق رولوا مزال هدانعم و و
 اذا مظعلا "تفرا لا هنبرلانعم تفر هدیشنزو لاعتفا ( تاتفرالا 2 عطقنا اذا لبطا تفر لاقي رد هنتسانعم

 ه هنسن شغافوا هزر هزر بویروچ هدننزو باغ  تاغرلا ) عطقنا اذا لبا تفرا لاق و قدناو سکتا م
 و یک نت رونلوا قالطا هناعص هدشز و درص ( تفرلا  ماطحیا تافر مظع لاقب هنسانعم ماطح روند |

 ردلعافییعم هديا و لوعفم نعم هدل "وا نڪط تفر نالف لاش روند هثیش ندا شاضشخ درخ هزر هزر ین هنس

 هلبسهدش كواوو ی كنار رواک تاور یعج هتسانعم نت روند هنامص هدنتفل نم هدننزو تاک €( تارا

 قمردلوط هلبضغ و ظیغ ین ورد كنهسکو هلبنوکس كنزمه و یحصف كناز (تأزلا ل چچ[ هما یازلا لصف زو |
 نیت كمهزب هلندی دشت كنان وین كنا ز ( تزلا  هبه"الماذا ثلاثلا بابلا نماظیغ هن ازلاس ردندصتاصخ هتسانعم |

 ردهنسانعم هدر هدنزو لیعقت ( ترا ) امشز اذا لوالا بابلا نم اتزسورعلا ةطشاملا تتز لاق ردهتسانعم | ۱

 | زد ەن اتمم قوب دز وجا فا( هرز ) ته یاشار راوی تستر نر تن
 رد بم هنس هلک اشم تعزدوخاب ردندذاوش | رهاظ یسل وا ندشلاث بابكنو و هقنخا دا ثلاثلا بابلا ن ماتر ز هن رز لاشه |

 هقنخ اذا ثلاثلا بابلانم اتع ز هتعزلاش ردهنسانعم قغوب دوب هلبنوکس كن هل« نبع ویصتق ك ناز (تعرلآ)

 ظبغ هب هسکرب وه ًالماذا لوالا بابلان نماتفزءان الا تفز لا رد هنسانعمقم زذلوط هل وكس كنافو یه كن ز(تف زا)

 و ءا لا لصف زی

 سگ نما یا رلا لصف ]84 -



 سو[ ةا مع لا دل | لصف زم

 با علا لا ذلا لصف ]وه

 تونخوه لاقب 8 واس نسبت تفیاونا وا ما راو تج ای تیا وخ دق.دلآماقنا ندنسو دع کو ون دمر داب

 | سّرضمنب هبوتو ردیدآرونایرحر و رونید ه یک ه پل وچو زجاعو هلا تونخو رتو ىلع مان ال شمگندلجیا
 بولپ زوسهرز وا راکش نداوهشوفیراکشهدننز ونار ود( نات ومنا ) و هدننز و توف (تولناردسقل هل عاشمان
 [ ردهنسانعم كم ردشرب |ناصقن هثیشرب و دیصلا ىلع ضقنا اذا انانوخو انوخ توخ یزابلاتاخ لاق ردهنسانعم كیا

 f فلخ و هدهع صقن اذا لجرلا لح راتاخ لاش ردهنسانعمقمزو یتاع و دهع و هصقتاذا هلام لجرلا تاخ لا

 1 تاخ لاش ردهنسانعم قق وط ناصقن ی هریخذ و هدعو فلخا اذا لجرلا تاخ لا ردهنسانعم كلبا دعو

 [ لا ردهنسانعم كلا درط و نسا اذا لجرلا تاخ لاق رد هنسانعم قلواربب بویاحوق و هز صقن اذا نالف |

 . یراکش دوب هدننز و لاعتفا (تایتخ الا هتفطتخا اذا باقعلا هتناخ لاقت ردهتسنانعم قاق و هدرطاذا هناخ
 | ا هعدخو رکمو دیصلا ىلع "ضقنا اذا یزابلا تاتخا لاق ردهنسانعم كعا بولیزوس هرز وا راکش شوق

 ] خراب زوسو هلی رفترپ ند هنکر و اهق مف اهلتخاذا ةاشلا بئذلا تاتخا لاق ردهنسانعم قلروغ وا یهنسنر
 هدشنز و لاعفنا 6 تایخن الا ) هفطخص# هنم ذخا اذا ثیدا هنم تاتخا لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم قلآ بوباق

 یح ردت 4بهنسفرب هدننز و لعفت (توخلا ) تاتخا نعم یزابلا تانا لاق ردفدا رم هدا وایانعم هلبا تابتخا

 [ ندهسکر و هفطتخا اذا هو لاق ردهنسانعم قماقو هصقتاذا هلام توخت لاق ردهنسانعم كم ردش ربا ناصقن

 هد زو هئاف اا7 هکرنوسکن ااذا هنع تو لام رد هنسانعم كلعا كر یتفلا هلغل وا هدنمرمش دوخاب لعفنم

 كنشوق لش وطهدننزو تاوف (تاولنا) هدنق و یکیدنا بولیزوس هرز وا راکش رونل وا قالطا هنش وق لعش وا
 هدننز ودادش (تاولنا روند هن را وتاروک ی نوصلیسو دع ر لوق یلعهزا وآو توصاقلطم و روند هن زا وآیرادانق
 لک | هنشاب تعاس هکر وند هب یشک لوش و "یرجیا تاوخلجر لا رونل واقالطا هب یثکنالواربلد و "یرج
 [ ردندلاح ر ءاعسا تاوخ و ژکیال و ةعاسلک لک اب ناک اذا تاوخ وه لا هلوا زنا لک | قوچ نکل بودنا ماعط

 1 كن هعافر نب ورع ندننثدح تاوخو ردیسهداز دنزرف كپلا راشم خاص نب تاوخو ردندباعصاریبج نب تاوخ

 كر وظنم ندن رظن كنآز ونل وا ریبعتهاکنهدندزد هکرد هنسانعمققاب نیل غوا هدننز و هلعافم (ذت واخ الر ديما یدج

 هدننزودوعف (تویلنا )و هلبنوکس كنایو یصف كناخ (تیلنا) هقراسیا نود هفرط تواخ لوقت زلوا یربخ |
 هدنظفل توخ تیخو توص اذا اتویخو انیخ تبع لجرلا تاخ لاقب ردهنسانعم كمر و سسو كفلسس

 ج هلبرسکك ناخ ( تیخ ) هنوخح ینعع هتیګ هلام تاخ لاق ردهنسانعم كمردشربا ناصقن هب هنس رب هکردنغل

 | ییا طابر نب تسرد ردندلاحر ءاعما هلنبتمط (تسردآ) چچ[ ةلمهلأ لادلا لصف چ رد دآ هب رق ربهدنساضق
 نب تسرد و ےکح نب تسرد و هزج نب تسرد وایرک ز یسهداز دنزرف ویحم یدنزرف ودایز ن تسرد و ردندارعش
 ظفل یسهلک تسرد وبشا ردرلثدح ه وتسرد نیرفعج و تسرد نب رفعج نب هاربا و دها زا رصف نب یا دا

 تشدو ورود هب هوا هکر د هنسانعم تش دد هلی وکس كنيس و ی تلاد (تسدل ) رد هنسانعم می ي خار ديو

 .  هنردص كساج تسد و روند هدغاکه تسدرب قرولا تسد و روند هسابل تاقرب و هو قلنوطرب تسد و ردي رعم

 . ] ریدلیا فرصت و ذخا جد برع بول وا یسراف لصالافینعی ردن رعم ندیس راف یس هلک تسد هدرلانعمو و روند
 [ ردحورشم هد نههججرت عطاق ناهرب هکهت رد راویسانعم شب نوا هدیسراف كنظفل تسد وبشا رايد د توسد هدنعج

 ۱ زاوها رهش هب مصق كفلا و یم كنهیقوف یاتو ی ثالاد ( اوتسد) ردروطسم یرالاثم هدیرب رح تاماقمو
 | ظفل ی دوب هکه لب تلاد (تسود)) هلا هزمه رون.د یقآوتسدو هلون رار د یناوتسد هدنتبسن زدن دآ ه رق ر هدنسهبصف

 | كفالعلا فسو ندم ن ناغعنب مرکلادبع و یق هدب اعلان رصنن مساق ندلضافا و مالعا ردند الا ردیس راف

 | ندم هعرزواردنداعما هلین وکس كنايو یف ك واوو كنات (هوتس ود)) ردسبقل كنباصعا كنو و یّدج كننّدج
 ندنو تسد نانلوارک ذروند ه هوا ز ود هلبنوکس كن هه نیشو یصف تالا د (تش دل ) ردندنیئدحم هب وتسود نب دم |
 [ هدنساضف ن ناهفصا و رددآ هدلب رب هدننبب زی ربت هلبالب را تشد و یدنل وا نایب هدنسهدام تیرعت یلاح كرا و رد رعم

 ۳ ۱ | رد هنسانعقفاق هن وا هلتدشو فنع هدننز و برض (تعدلا) ردعض و مر هدزاریش (نزرالا تشد) رد هب رفر |

 | یتیزاغو ردق هنر دلوا هلین وکس كن هم نیغویخف كاد (تغدلا) اقنع هعفد اذا ثلاثلا بابلا نماتعد هتد لاق | ۱

 + لاذلا لصف ]= هلتق ىح هقنخ اذا ثلاثلا بابلا نم اتغد هتغاد لاق ردهنسانعم قغ وب بوقبص
 ۱ اذا ثلالا بابلا نم انأذ هت أذ لاق رد هنسانعم قغوب هلتدش كب هلی وکس كن هزمه و ىح ثالاذ (تأذلا )
 8 با90 بابا نا اتعذ هتعذ لا ردیفدارم و زو او هلا نع يلا ) قنطا دشا هقنخ

 ( هغاربط و )



 | ع وش یصنوهو هلو اما یا میری اوتبخازاملا نم وساسالا ای الا موبر وتبخا و اعتدال |
 ریقح یا تیبخ "ی لا رونل وا قالطا ه هنسن رکو ریقح هدننز ورپما (تیبنا تاصنا و عوضخ و تابخاو
 نیفمش نیمرح هلّیفص و (شیمماتبخ)) و هلتفاضا و یصق كناخ (شیتلما تبخ) ردتغل هدنظفا ثیبخ تیبخو

 قمحاس بوت رود ی ردیب ه هسکرب یتسهلوقم قار زم هللدیدشت كنات و یف كناخ ( تن ردیدآ | رصصرب هدننیب |
 نبا ردندیماسا و ردیدآ عضومرپ "تخو اكر ادم هنعط اذا لوالا تابلانم اتخ هبلا ناتسلا تخ لاق ردهتسانعم

 قلقرف و كلکشوک نالوا ضرام هندب انایحا هلنیتحف ( تا ) ردیض یراخ ماما رد یس وم نب ی هک ت خ |
 نالوا رخو رکو ینیجخ میت ز و ین( تای ز نما روش یز لا ینذخا لوقت روند هنتلاحروتف وا

 ردهنسانعم قمنا وا هلرسسک كنءزمه (تاتخالا) صقان یا تبتخ > رهش لاق روند هب هنسن كسک او روند هثبش

 سخااذا ات الف تخا لا ردهتسانعم فمر وک نادنخ ال یا ودضخ كنهسکرب ویسا اذا هنم تخا لاق |

 یصف كيج و یعط كناخ ( هتسخ)) رددآ هدلب رب ندنلاعا با والا باب هدننزو ییز هلبعص كناخ ( یتخ) هظح

 دهیم یسهلک هتسجخ وبشا و ردشداحا هی وار یربره هکر ديما نوتاخ هن رب ندنقلخ ناهفصا هلبنوکس كنيسو ]|
 راسو كغالوف هلن وکس كنا رو یعض و یحصف كناخ (ترلنا) ردهنسانعم لرابم و د وعدم و ولت وق رد هيس راف شعب
 یکیا كسکوک هکر دیم | كنکیک و کیا كچ وکر هدنناب كسکوکت رخو یکی راکیلد هطلاب و هنکیا روند هنکیل د كن هن

 رولواردصترخور ولک تا رخاوتو رخ یعجكنظفل ترخو ر ونلوا ریبعت وکیا هجز وسکو ارولوا هناد چاق ر هدنف رط
 هنا ويح وناسناقیرب یغادودد وخابین ور (تورخمآ اهقناذا لو الا بابلا نم اب رخ نذ الا ت رخ لا هنسانعم كل د

 قذاح هدقلزوغالوق هدنزو تیکس هلبا ار دیدشن (تیرلنا) ةفشلا وا فنالاقوقشلایا تورخم وه لاقب روند

 ردینبم هنتنسانم یکیدلشدا بولس یرالو قجراطوول یکی کۍ سید راو هنکیا رونل وا قالطا ههسک نال وا رهام و |

 ردزاعقا و هدل رم مان دعالا ةربز ندرق لزانم هکرونل وا قالطا هبکو ک یکيا هدنجرب دسا هلم كناخ (ناتارطآ)

 هدنن زو دعقم (ترخلا ) رد را هدنعض و كيلد یکیا هنفوج لدسسا هک ایوکر اردهدنس هل زنم یراز وما كنت روص دسا |
 نامه زالوا دسنم الصا هکلاس هلغل وا یهئتسم ذفنم هکاب وک هنسانعم میقتسم قیرط رونلوا قالطا هلو یرغوط

  هدنراجوا كرانالوق هلبصتف لنهزمه (تارخالا ایقتسم اقبرطیااترخم انذخا لوقت ردیا رورم یک غل یرغوط
 | برتر وه ا یوو ویا هحاسم فلّوم * ردیعج كترخ نانل وارک دو و روند هراهقلح نالوا

 ( تر, ترخ ) ردیسنج عج ترخو هدننزو هعرج ردهئرخ یدرقم كران وب و رد هنسانعم تارخا هدننز و درص
 دحا و مسا بیک تلادعب بول وا نیما لصالایفردیدآهدلب رب هلحتف ك نال و ایات وینوکس كرلارو یرسکكناب و كناخ |

 كناخ (تردنا)) رارب دید دایز نصح اک | هکر دهدلب یراکدا قالطا ت تون رخالاح ندنتلابا رکب رابد هدلب و ردشفلق
 هیت ك ناخ ( هن رخ ) بلکلا اذکو عیرسسیا ترج بکن لاق ووپ دکب وک و چد زوق نال ول لالاجو تسج هلع

 نکاسهدننز و دوعق (توفلنا) ر ددا هدلبرب هدنتلابا س راف هدننز و تسد (تسخ ) ردیعما یمرف كن هسک مان ماش ق
 تفخ لاق ردهنسانعم كما توکسو نكس اذا: ل والا بابلا نم ان وفخ هتوص تفخ لاش ردهنسانعم قمل وا مباو|

 تک اسنناهک ان نکر دا تکرحاب نکر یوس هکر د هنسانعم كل وا نب زسنآ هلیعط كناخ (تاغطنا)ل تکساذالج زا ]|
 كلیوس هتسهآ و ول ریک یزوس هدننز و برض (تفلنا) ةءاف تامادا ًاتافخ لجراا تفخ لا رول وا نکاسو |
 تبخ تفخ و هعفرپ ملاذا هتوصب تفخ لاق و هرتسا اذا اتفخ همالکب تفخ لاسب ردیلباقم رهج هکر د هنسسانعم |

 وب هاب و ولزیک هدرلوب ه هدننزو لا (تناضا» و هدنن ز و هلعافم عفاف یدنل وا رک ذ هکر دهنسانع |
 د رد هنسانعم نرغلسس هاب و ۱

 روتلوا قالطا هدولب نسرومغبهلب مک كناف (تفانا) ستان نالوا ریبعت فدبس هکردیعسا باذس هلی |
 هلوزهم و قی رآ هدشزو روبص (توفلنا ) لطب مل اذا تفاخ عرز لاش رونلوا قالطا هنیکا زسپ و و |
 هسرولوا هرجا ناوسن بونل وا ناسعتسا هدقدل وا هج زکلای هکرونبد هنوناخ لوش لوق ىلع روند هنوتاخ |

 نیبالاسهدح و نسهسن یتلا یا توفخ ةأرما لا ردقج هلوا یلزوکح ترومض دارم هیلیا لوبق رظن |
 | توافت نوکر یسهنس هکردهنسانعم قمرغوط هدن وک یغیدلاق هبک.هقانا هلبرسک كن هزمه ( تافخالا )ءاتسشلا

 | ردیدآ هعلق یکیا هدنتلیا لبرا هلی كناخ ( نابتفخ ) اهسقل» مول تحت اذا ةقانلا تتفخا لاق رول وا شمال
 نصحرب رشم هلیعسادرف قلبا هدنساضق ءا ةبصق هدنه رطربص+ جاج هدننز و تیکس هلیسهدش كمال («تیلخا |

 | ولت دالح لوش و رونس د هلو دید شت ( تونا رون ډم زوبع هکردبف دارم و هدنن زو نیعم (تینجا) رد ذآ
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 مه ةأر اللا لصف ]80

 امر دا وب ورخ ادد یا دتچ لب لا ورطا نی نشیا كج مو لاق زاید نیک نیما تل هی کس

  هلیسهقالع یسانعم تدش رونل وا لامعتسا هن-سانعم قلق طلسم هرزوا هسکرب یهسکرو تمیز کما روند

 قا وا قاي ویا كنهصکاب و نوک هلبعط كناح (ةت وجا ) هیلع كبصیا ىناثلا بابلانم انج هيلع هللا كتج لوقت
 نالوا محو نیتماقلطم هدننز ورپما ( تیمطا) هرح هدتشا اذ| سمانا بابلانم ةتوج انموب تج لوقت رد هنسانعم |

 همولط كچوکو  هلوا شلوا مکح و نیتم هلغل وا شغل وا حالصا هلا الط هکر وند هنمولط غاب لوش و روند هثیش
 دو هلی كنات(تومحصلا )روند هام رخ ولتط كن تیجو روند هم ولط كچوکه داس شل ر دیک ی لبق ویو دوخاب
 8 رم لاق د روند هامرخ ولتط كب دوب (تماطا) روند هامرخ ولتط كبو روند هنم ولط عاب شل وب تناتم هبا الط

 ۱ قلابی بول وزوب یسهلوقمقتسفو زوج هلنیتصف (تعطا) 2 والاد دش یا تومګ و تيجو تماح و تج
 صلاخ یکنر كئیشر هدننز و لعفت (تمحهلا) دسف وریغتاذا عبارلا بابلا نماتج هربغوزوطا تچ.لاش رد هنسانعم

 هدننزو دیلبنش ( تیربثطنا لاصلاخ راص اذا هنول تمحم لاقي رد ذوخأم ندنسانعم تدسش هکردهنسانعم قل وا
 3 و کود ذوخ ام ندنتسهلک تیر وب ارهاظ صلاخ یا تیربتح ءامو بذک لاقت رد هناسانعع شغی و ضلاخ
 لوزهم و قبرا یواض فیعضیا تبربنح واض لا هنمو رول وا كمد صلاخ كم هلتسانم ظفل "هدایز ردهدناز
 | هدننزوتولاح هلو ( توناا رول وا كمد ردقوب یرثا تقاط و توق ردل وزهم صلاخ هک آب وک هلغل وا هنسانعم

 رببعت < هناص* هکهناتص هدابنعی روند ید هراجخ و رول وا ی درک ذم ر دشن وءوب و هنسانعم را | ناکد روند ه هنا

 | داب نون هاکنوب فلّوم» هلی كلون روند یوناحو روند اح هدنتبسن ردلحموب یرکذمضوم كنوب و رونل وا
 هدندنع راضعب ردش وا فالتخا هدننزو كنس هلک توناح هکر دموسرم هدحابصم + ردشللا ضیرعت هراندیا ےسر

 . | یاوکس كنيع هکهدنز و هولعف ردهوناح ىلصا ضعبلا دعو یدنل وا بلق هفلا یواو ىك ت وكلم ردتولعف

 | هکیکتواتیدنل والادبا هبات اه وناکسایوا و ندنفیدل واربثکیلامعتسا یکی را هلک هوقرتو هوقع هلیع كمال
 یچ ردشغل وا بلق هات ءان هننوکس كنلبقام ردءاه یلصاو ردلوعاف توناح هدندنع ییاراف و رد هوبات یبصا

 | سایقرونبدیناح هدنتبسن ردتغل ید هناح هدنوب و رول وا رک ذم هلیلی وأت ناکد و تدب ردشوم توناح و ردتدناوح

 | هکردذوخأم ندنسهدام نح هروک هنا یزرطمو ردتبسن توناح هکرونید قتوناحو روند "یوناح و هرزوا ۱
 روند هغلاب هلبعص كناح (توطا) راربد هیناحهرج ءان اک | ردیکلهم ثلاوما و ضا عا رج ارز ردهنسانعم لاله
 | هدناهکردیدآج ر رب ند هیکلف ج ور توح و رولکن اتیحوهدننززوهبنع رولکهتوح و رولک تا وحا یعجب هنسانعم كع“

 ردب رد نطب ر ندنس هلق هدنکر غص الاتراخانب توح ردندبماسا توح و رد هيم ثعابیتر وص توحندبک | وک |

 E مات و | لر دندنیثدح ردفر اعتم هلا توانا هک ی رفاعل ا دمع ن نامتع رکب و او ردن دب ع لاح ر بعص نب ؛مبسن توحو

 . [ امادهدننز و تکاف(تناطا)قرمصادناذمضعل ایاءاتوحةأ رعالاق روند هنوتاخ لر وکو بیر او یره وب هدننز ومارج

 [] كلا لیلذت و فنع ورهق ییهسکربهدننزو هلعافم (ةت واحملا) رونید هب یشکن دنا بییعتوریبعت و ی ؛وت و مول هسان |
 نالوا یک ردطاغ نکل ردموس ص هدننا ونع هار هدر هس هچ رک هکر دح زاش» هعاراذا هت واح لاقت ردهنسانعم |

 3 نو وا هتواو رب هکرد هنسانعمكلتا ناتسدوكنرو رکم هب هسک یکوکلت هغوا موردند هغوا مهکردقلوا هلینرابع هموار

 [ یتحردهدناونع هغ وار یخ دهدرال وصاهدزمد اعقا و ر 7 وا ا رعت تا ث وکلت ردنرابعندکلیاقا زا روف بودا
 لعف ین روادبیا عدم نت واع نالف لظ لاق و كغ وار و هنع كعداخاذا اذکن ع نالف نت واح زاحما نم و هدساسا
 لاقت ردهنسانعم هرواشم و هعفاد یا هت واح لاق ردهنسانعم هعفادم هت واحم و ردموسیم هل رابع ءالایت توما

 | ردهنسانعم كلا هلاکم هللا هدعاوم هدننع تالماعم یمهلوقم حاکت و عیدوخاب هلیهج و هرواشم و هر واشاذا هت واح
 | شوفهدننز ونارود (نانوطا) و هدننز وت وص (تولا) هوحن و علا یف ةدعا وم واةر واشع هلاک ادا هت واح لاق

 5 لوح شح ولا و راطلا تاح لاقب رد هنسانعم قعشل وط بون ود یتفارطا كن هنسن یسهلوقم دیصو وص روناح راسو
 ]  عسا ویسهریاد ندضرا نوطب هدننزو تمن (تبلنا) چ[ هجم ا ءالنا لصف ]3 ماحادا انانوح و انوح توح

 تابخا یمج هل وا شیکک و یلقاروتواو زود یسودنک بول وا كلکسکوب یسهلوقمرباب و غاط ینا رطا هکر وند هزب

 | ص وصخ هنس هلبق باکو ه رق رپ ندنلاعادیب زرهش هدنع و عض وم ر هدماشراید تبخ ور واکتوبخ ی ؟عج ورولک

 عشخاذا لج را تبخالاقب رد هنسانعم كلی عضا ول ولادت یونعم ویر وص هد :زوتابلا (تابخالا) رددآ وص رب

 رد هنسانعم كلتا لوزا ودصق هه روک ذم ضرا یراکدند تب خ لصالا یفتابخاهروک هنناب هدر اصب كافل ۇم+مض اوتو

 یډنلوا لامعتسأ هدنسانعم عضاوتو تنکسمو لاذ هد و لپسا و هلو تیلبا دسقاذا لجرلا ت تبخا > لاق



 4 ۹ ل

 Fa هلکنآ هلغلوا E ی ردلکد یعسا یبسدلا وو یرددپ كن هلیبق لوا ت توب وږ ون د نح هدنتبس |
 ۱ ڭناح € "تح ال ردب وسنم هقاتس رمان هلبق ند هن دم قیناسر هلنیتحنف هیلبق و ردیدآ كغاط ر ند هیلبق "تحو ردشفلوا |

 هکر دفرحرب هدننز و یتش ( تح ) یبکش یک ردندنا وصا ص وصخ کمک روا شوق هلیرسک ك نەددشم یانو یھ
Eردیا بصن و عفرورج یناوخدمو رول وا هنسانعم انشتسا  | 

 | كنس هلک یتحهدمن ورد زونه مر وبل وا یراع ندتایح سابل نب هجا هیلع ءارف ماما هلغل وا فلتحم یعاض وا هیلعءان |
 لوا هترخآ مدمهل وا صالخ ندنسهشدخ كنآ ردق هع دیا تاف و نعي ردبقاب لاکشا و ههبش رب ندنس هفلتحم عاضوا |

 نالفسع هل دشت ك نات ویحصف ك ناح (ة واتحا) ردي دآ كغاط ر هدن ارت هدلب مان نام یتح و رد ورم یکیدند م ر دیک ه لبا هش ۱

 حاتفم( تات ال روند هج افا نالوا رکو دنکیا قو روق ز ونهیمامرخ هدننز وروبص (توت ارد ه رق ر هدنساصق ا
 هدننزو باص تاتا )ر اثنم یا ت اتع و توتح ةلحص لاق ر دیم ز الی انعم یری فت كفل وم» رد هب انعمل وا ځد وەدننزو ا

 هن اکلام نعد هعیطق ر هدنتلابا هر صب هدننز و با ((تاتحا) هبلطا یا تات | اذه ام لاقى روند ه هماکنهو دای رف وو غ 2 3

 ردن دیاصعا "یعشاحجلا د زر نب تاتحو ورمنبتاتح ردنداع"اتاتحو ردشلوا ع وطقم هب هکر هدفلس هکر دیا | _
 | تاج وردهلیا مس رهدننا ونع دن ز نب تاتحیب ینا ی مان ندنم و یره وج وردبابخ هلن دحومنیئاب یکل وا لوق لع 2 ۱

 | هنمو ردهنسانعم كم رو ریت ریتهدننز و هلزاز (دنعحا» ردموس م هدنسهدامدم ر( ناتحةدم ر )لر دندنیث د ی ن آ 3

 | (تاتحالا)ردهنسانعملالاچ و تج هکردیفدا موهدننز و ثاحصتخ ( تا ا لفع ملا ىا ١ ةت ارب دلا مش 2»*لثلا ال

 ردلاثم یط راو سن اذا یطرالا تحا لاقب ردیمزال كلکو د یغاریپ هکردهنسانعم قم روق جافا هلی میک كنءزم
iهیفن ماقمو و اثیش یا انوفرذح كالءام لاق ردهنسانعم هنسن هدننزو توبکنع هلبافو هم لاذ ( توفرذط )ل  
 بابلانماترح*یشلا ترح لاقب رد هنسانعمقمردشوغ وا كنه لبا لا ییهنسن رب هدننز و ب رض ترا ر دص وص

eار دتسم هعطق اذا هترح لاق رد هنیسانمت نا ھک هنکليم رکد یب 5 قشضآ ی هنر و ادیدش هکلد اذا لوالا 1  

e El هکرول وا هب اکح رمز ردنالک ا فلع و هب را یی اد تر و 1 A 

 تورعا ) هقلخءاساذإ عبا را بابلا نماترح لج وا ترح لاقب رد هنسانعم قل وا برمشمد و يوخ دیسک ترخو ق (|
 | هلیمط كناح (فترطال هنسانعم نادحنا لصا رونی هنکو ک كتابن یراکد د یجاغا تیتلح و ناغردلاب هدننز و ت وکه
 هزمه هلی كناح (ةترطا) روند هنتلاح قم وط ینکل ریت هل ریثأت هغامد هدقدنل وا ماعشتسا ب ولیتوط هن ور لدرخ

 شتآهدننزو باصم(تارطا) لوک ایا ةترح لجز لاقب روند هناویح و ناسنا نالوا روخر و لوک هدننزو |
 | حراش» ردقوب یریظن هدب رع مالک كنوب و ردیدآ عضومرپ هدننزوتیرکت (تیروح)ل روند هنسبتل روک كن ولع

 قفافوا بوریق ینویپ كنهسکرب هلییوکس كنافو یصف كناح (تفلا)ردل وقنم یس هلک تیل وص ندنابع وبا کرد
 | قمتافوا بوکو د یهنسنر و هقنع "قد وهکلها اذا ل والابابلانم اتفح هتفحلاش رد هنسانعم كلبا لاله هلیهج و 3

 دباب .دنظفل ثفح هدننزو فتک تغ هّقد اذا *وشلا تفح لاق یک لفن رق ورب رده
 !نکلر دشلنا هلاحا هاروا هجرکی و باو * یدنل وا رک ذ هدنابهزم هلرصف كناح (ءاتیفلا) رونید هرباب قرقو م

 دنوي هلبا هسک رودوب نالوا ناعثیس هد هراس لوصا هکیدلاق ردشمللانایسن ارهاظ هلکماطنا رکذ هدروک ذم باب

 ک عیفص ودیلج رون د هت وط ر نانل وا ریبعت وغارق هلي كناح («تبلحا) ردروصتم زوم وب هروکه نایب یععصا و

 | یراکدید سافا ت تیتلح و ناغردلاب عی نادجنا هدننز و تیکس هلمال دیدشت (تیلخا) هنسانعم درب روند ه ولوط و

  یعص كفاق ردهدننز و طیبقو دوخاب ردیدآ عض وهرب یک وا حر یا ردندهب ودا هکر وند هنفص كتا |

 لس وب هاب الا نی روند هروک ذم غعص ج دوب ېک تیلح هدننزو تیربک ( تیتلخا ) هلبقف كنهددسشم یابو
  لابسا وهقلحاذا ناثلا بابلانماتلح هنر تلخ لاق ردهننانعم طا شارت دزو برش یا ۲

 ندتسوب و هاضقاذا هند تلح لاقب رد هنسانعمثكمهد وا جروب و هام راذا هیس تلخ لاق رد هنسانعم یقمرتج نا |

 اذا ات الف تلح لاق ردهنسانعم كمر و هنسفرپ هب هسکرب و هقر اذا فوصلا تلح لاقن رد هنتسانعم قلوب وب

 a ۲ انادو هدلجاذا اطّوس اذک هتلح لاقت ردهنسانعم كک ود بوروا هلا هنسن رخ اب هلکنکد ییهسکر و هاطعا

 هدننزو ریز (تیلح  همزلاذا ليما رهظ تلح لاقب ردهنسانعم قلوا مزالم هلیهج و كماعا ندنسهق را بونی

 هل واروغارب ورکی نکو ام اد هکر وندهن هود لوش هدننز و بارح (تالحا) ردیدآ عضومر هدندالب ىسەلىبق هنیهچ

 2 هنسانعم فوصلا ةفاتن روند هنسيتنل و لوب هلبعص كناح (ةتالخا]) هلج رخ وب ناک اذا تالع لج لاق لا

 یف كناح ( تملا ) ردتدال و ةمدقم کروند هبهنسسف یکیدتبا فذق ه رشط كنج ر مدا یمششوط



 هک ةلم4أاءا | لصف زی

 هلی كيج (ت رح) هل اف نم هم من هوندا ل ؤالابابلا نماتج شیک: :تح لاش ماتا قمردشلفو

 كيج هکترلبا نب میهاربا نبلیععما و ردنداروا یترلجا سم نب دیزب ندنیثدح ردیدآ هبرقرب هدنساضق اعنص هدنم |
 | قوراف ردهبصف رب ندنلاعا نامرکهدناربا هلیتف كنار و یرمسک كيج ( تمریج إل ردتدحم ید وب رد ل رسک |
 . ] كعروئوکب وروپس هایمان هنسفربهدننزو تافتلا (تافتجالا ردشفل و عقهدننقو یتفالخهنع نا یضر مظعا |

rهاج لاقب رد هننسانعم قمروا هدننزو بلج ( تلا آل عججا هفرتجا اذا انافتجا لالا تفتجا لاق  
 ینهنسنرپ و هتلج ینعم هتلتجا لاق ردهبانعم لوا هدننزو لاعتفا ( تالتجالا ل هب رض اذا یناثلا بابلا نم اتلچ |
 "ةیلالاتولحا) مججا هلکا وا هب تشاذا هتلتجا لاق رونل وارببعت كم روموس هکر د هنسانعم كچ دوخاب كه ا ماقلاب ۱

 ردل وعف عنا ندنس هلکتلجون هکر دحراش » هنسانعم هبل الا فیفخ هلوا كبوچ وهجزآ یغبربوق هکر ون دهن ويقل وش
 لا تتلج لاق ردهنسانعم قلوا ردح یرغوط هنغلیوا هلغل وا هجو وس و هج زا غبر وق كنونق تلجو

 ترو دیلجت 6 تبلل ا )اولو ا تفضأو یخد همدآزسیلچ رقاق و هذضف ق تنردعااذا
 | م ولم * ردفصنم ریغ هژبیس فی رعت و همحمر دیمحا ےس | هدنز و تولاط (تولاح) هنسانعم بش روند

 وزب یدایوتسم هرز وا لی ارسا یب ونک اسهدنندب نیطسلف هلا رصمیدنا هاشداب رابج رب ند هقلاعتولاح
 و مسج و ملع نب رب نآ ندرکسعنااساناناد بول وادراو یئابر ما ت هطسا ولی وعشاب عشونانلوب

 ده لوا یشیاندواد ترضح و لاتق و كنج هلام وق رم رابج هلبا لیلقرکسعبول وا هاشداب ادکر ب مان تولاط

 ها راشم هل وا ف رام هنکج هدب لق یوس رم رابج كن رات رضح هيلا راشم هلبا یو تق وربمغیپ بولوا غلابا "یار
 هلن ماکتوبد نیسکج هیلبا لتقیرابجلوا هلمزب نس دواداب ر هنادچ واهدهار ءانلا بویلیا بلج ینیراترضح

 ولاط دعولا بسح هدعب یدلیا بارخ ینتاسیح ناخ كموسرم هلا رانا قيقا فو باحعتسا یرارج لوا
 ۱ كنال وا مالو ىع كح ( اتلج ) ردح ورشم هدنریسفت هرش "هروس یلیصفت ی

 ق یر و ینبم كرات و هل وکس كراوا و و یضف ك رهج ( توج توج ) رد هب رقرب هدنساضق ناو رېن هليم و یصتف
 رازآ و رجز ندک اب ندقمروط یهود لوق ىلع ردندناوصا قجەرضاچ هکیگاوص ییعقءود هلال تاکرح

 وج توج نق« ود هلی( فن اصل ) وهدننز و هلعاف(ذت واسم ا )ردم ندنآهدننز و با غ( تا وجا )ر دص وضخ
 روح ءال اهامد اذا اهنیاح و لبالا تواحلاش ردهنسانعم كلا رازآ و رج زدوخاب قمرغاج هبیوص كرهبد

 مها ران قا ردندیماسا هدنن ز ویب وط ( توج إل یک عاوصو عایص ردہقاعم ی وا و هاب هتاحت واهرجز وا

 هتبح ) سه لا ءاطا لصف ]ومس ردیممانصح رب ندنلاعا سلبا هلبرسکك يج (تیج)) ردن دنیثدحم یوج
 ee و ردنوتاخ ر ندن رابسن "هلسلس كمارکراصنا بابح اتش ةتبح ردندنا وسن ءاعما هليو کس كناب وصف كناح
  لصوم هلرسک كناح 6 نوتبح ]ل ردندنلسن كنآ یضاقلا فسو وا ماما ندنسهذمالت مظعا ماما رد هیاعص كلام

 ید تیرح روند هثیش نالوا یرامو هریکاب ندماوش هدنز و تیرح ( تیربطا) رددآ كغاطرب هدنبارت
 ۱30 133 قد هم ین هلوقم بن هل دیدشت تاناتو نصف كنان 6تن ال تبرح یا تیرہ یدک: لاقت ردهنانعمو
 ۱ 1 6 اذا لوالا بابلا نم اقح بوتلا ره "لا تحت لاق رد هنسانعف تمرذیک بوردشوخ وا یخشهلوب
 كاش ود ب ولیکو دقاریب ندجاغا و هرشقاذارصا تح لا رد هنسانعمقهریص یغوبق و یغاریب ندجاغا تالذک

  تحلاَه رد هنسانعم كمروشود بوردنا هب یعاشا ییهنسنرب و نصعلا نم طقس اذا قر ولا تح لاق رد هتسانعم |

 : ۱۱ بوس ت ین زکس هکایوکر ونل واقالیا هن آیوص و هلرکو رول وا فنا و تح و هطح ادا قلا |

 یوص اقلطم و رونل وا قالطا هنشوف هود كک را و رونل وا قالطا هبه ود كياچ و تسج ثاذک |
 | نالوا قبتعو عرکو

 ا واو رد ینبم هنس هظحالم یراکدلیا هلا زا ندنرایدنک ین هیضرعان بئاوش هک ابوکرونلوا قالطا ههودو هنآ

 -ورونل واقالطا هبامرخ هنادهناد نايل وا قشباب هنر یرب تحورولکت اتحایعج رونل وا قالطا هب هکر کچ
 اا روثل وا لامعتسا هنسانعم ریچان “یش تحو ردبعسا یراق كنهسک مان تلصلا ن ربثکو كن هناحد وبا ندیاصعا
 ددو e CN * ریا تح یدبقام لوفت ردظ وحلم یت هل وقم ین زا هکابوک |
 ( تالا اناتحنا تعاافاتح هتح لاق ردهنسانعم قل وا لثاز ز هلفلربص ندنجاغا قوبقو قاریو هلغلردشوغ وا
 تاتحا و ردهبانعم لوا ځد وب هدننز و لزازت ( تا ) رد هنسانعم تاتعنا ردلعافت لصالا هکهدننز و داضت |

 ( تلا ) تطقسیا تنه و تناحت و قرولا تتح ا لاق رد هنسانعم كلک ود قارب ندجافا تخ و تاحتو |

 دیدآ داف تعشذم ندنس هلق هدنک تحوتوتلم یا تیم قولا رود وک شفلصا هبط ۶



 قالطا هنآ نالوا قذاح هدکمرکم وز وا اقالما ارا ىپ ز داوود یک دو یدنل وارک هکر دهنساضم تبا ۱

 | تبا هد هکر عم لحم ب ویل وا نادرکو رند ودع هدکنج هد ز و هم وصخ( ت وشا) وهدنن ز و همارک « ةتاشلا) رونل وا
 ات راص اذا سمانا بابلانم ةتوبث و ةتابث لج لا تبث لاق رد هنسانعم قل وا رداہب وریلدهلیهج و قمل وا راوتسا و
 ت بول راس زا كره اد و هنسنعم عقربل|مابش روند هنب راغاب هم هل رنوتاخ هدننز وباتک ( تاشلا ) اما

 هتک ح ندکل هتسخ و روند هنالاب شغلغاب هلا راغابنانل رک هدنن زومرکم (تبثل ا )روند هي رص و هشیاق كج هل ۱

 یتردق هتک رح ندنشا رفهدنن ز ونسح ( تبثلا ) ضرلا نم هب هکر حال یا اتبثم هت ار لوقت روند هلیلع نال والا

 هلیعض كنا( تاشلا ) شارفلا حرب لف لقثاذا تب ضیرم لاقب رددشا ندنوب یکلوا روند هب هتسخ آنایل وا |

 ( ةتباثلا ) ةكر لا نع زح*یاتابثءاد لاق هیلیا زجاع ندنکرح یضیرم یغیدلوا التبم هکرونید هتلع لوش
 ةفرعلا قح هفرع اذا "یلا تباث لا ردهنسانعم كلا لا ردا هقح وه اک ی هنسنرب یک تابثا هدننزو هلع

 ردهدنراید یتعاجب رفعجن لحمل ا یب لوق یلع ردیدآ كبوص رب دوخاب كرب رب هدنراید عوبرب ینب هدننز ولیمزا (تیلث
 | ییا نیةبقعو تیبث نب یناهو ربثک نی تیبث و "ۍرام ا تیبث وبا و ردیس همنکر هسم نب دز هک دنن زوریب ز ( تبدل وبا
 یدرفم كنو رد را هسک نال وا هبلع دقت و ه قوئوم هکردهنسانعم تاقث هلیصف كنهزمه ( تابئالا )ل رد راثدحم تی

 نیست رع زاحم هدعب ردشغ وا قالطا هتححو لبلد هدعب ردعتا هنسانعم برطا یف تا تد لصا هلنیتعف رد تب ۲

 هج نالف لاق اک تاقثیا تابثا مالعالا و ةق یا تدث وه لا ردشغ وا قالطا همدآ هيلع دقعم و هقن هلیس هقالع
 جم الاح رونل وا قالطا هب همان هلسلس ش وا تاا و دبق یرهلسلس و دنس تبث هدننندحم فرعو ةقث ناک اذآ

 | ا۳ یلعا دنساننامز یف هکردشت "یکلا یرصبلا ملاسنب لا دبع نيثدحلا ةماخ مدل وا رهظم ندلوق یکیا |

 لات هللا مهجر ردرا و نيزك س یکیا نوا هدننیب یراخ ماما هلباریقف و ردن دنه رط یرب رف ماما رد رض
 یأقلذا هرما یف تبثتسا لاقب ردهنسانعم كما یقأت بویلئا هلحم هدروما ( تاشتسالا ) اریثک ادج ہل دا و

 راعب تن هتسئو هلون رد هنس وب لوق ىلع رد هباصص لاف تش هتس ردن دنا وسن ءاعمآ هدننز و هنىهج ( ةت )دف | 1 ۳

 نلهتسب نکرد عاج هلددشت ديت كناتو ىف كنان ( "تشلا إل ردهیعبات ةيلسالا ةلظنح تش هتسو ردهباضع

 | دغالتجو هغیراب نالوا هدرابقو طوذع یا تثلجر لاش ردتفص وو رار د ید طوذع روند «یثک
 ندب لاش روند ہود وک صڈ و ےل ولتوطر هدزو یدنرغم هلیس هين لعاف سا( یتنژملا و روند ید

 ولشود زوم ردهنسانعم قلوا ولتا یسکوک كنهسک رب هدننزو ءادنرسا (ءاسرثالا ) بصح یا تنژام ۳
 مظن فلؤم ٭ ردلعاف مسا ندنوب یس هلک تنم نانلوا رکذ ہردص من ثک اذا لجراا یتنرثا لاقب رونا وا ریمل 3
 هب یثک نیلئدح نکردبا عاج هکر دهنسانعم طوذع دو هدننز و لوبق تر! ردغماطا مسر هرزوایعنبط و ۱

 | قنا اذا عبرلا بابلانم نت ملا تنثلاقب رد هنسانعم قوق بودیا نفعت تا هلیصتف كنون وكنا (تنتلا) رود
 و تخزسا اذا ةثللاو ةفشلا تتن لاقب ردهنسانعم قمل وا رانق ام اد بونلکو بلش یراثا شیدو قادودو
 یشکی وخدب و یوکدب و نابزد هل رسک كنا ( ةياتنثلا) رون د هنتا شید نال وا رانق اغادهدنز ودحرف (ةتا) |

 وتو س شا یا ةياتنث لجر لاق روند

 |( تملا ) ردن وسنم هن هسک مان نیعر نتا ندندادجا یتاثلادیزپ نب ےھا ربا هعزخ وبا ندالضف لوق اا | تاثوردیوسنم هار وا یریطآ تاث وذندنع لایقا رونل واریبعت هلا لیا ندنآهدیکرت ردیدا فالخم رب ردقچ هل وا تلانا

 عبا رلا بابلا نم اتاپ و اتم ان الف تین لاقت رد هنسانعم قم ضاچ هللازاوآ ییهسکر هلیعض كنا ( تابتلا) و هلنیتصف

 هیردهقفو لوشدوخاب روند هنتس ؤا كسکو کل وق ىلع هنکیلدزاغو هدننز وتباث 6 تهاثلا ) هتوص و ءاعداذا |

 سی جا لصف روس هی جا لصف ]= رونبدلدشش وب اکا هدیس رافردیسوتر وا و یباق ٹکر وب ردبا ٹکر ح هدنجم| كن آل رو کوش د |
 رخ ندنناسغم رد هسک نال وایت یتناهکه کر ون د هنهاکو هنسانعم نص روند هتب هلینوکسكناب و یرسیک كوج 6 تملا

 راررب ورخ همان در هری رابخا ند هیت ثدا وح هر نه اکنیطابش هلبا ععم قارتا هدفالسارول واهدندیق تم رب و

 روند هئیشزک و سیسخ نال وا تعفنم و ريخ یی وردرحاس ره هکر وند هره“ و روند هب وداح و رحاسببچ و یدبآ |

 یانعم و وروند هثیشنانلوا داحتا دوبعمیریغ ندلاعتمیادخ نال وا قاب دوبءاملطء و ردیع وض ومیانع و لصا

 زدلکد ی رع یس هلک تبچ وبشا هکر د ح راش + ردرا و یخ د صاضصما ندیاشتسرب ید هنج رف تروعارب زرد عاندل وا ۱

 | هنغیدل وا سبج ییصاراضعب ردشل وا عج ءا وجهد هلک رب قرهبل وا قلوذ فرحاربز ردرلشلنا لامعتسا برع نکل |

 با لا | یندب نوا | كلب قفل راو ییکلزوعم كنهکت هد دشت كنات و یف كوج (دت تا )رایدلوا بهاذ |
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 د دبقوفلاءاتلا لصف مس

 سی ةثلشلا ءاثلا لصف قوس

 سگ ۲۹۲ زی

 | لتش یدالب هن هدقرشم هدن زو رکس هلباب دندشن (تبن DE1 ةف وفلاءانلا لصف ]ا#- ردب وسنم هیاروا یتاسلا

 2 رذت الو فیل ومماورموز وا ایا فا رج رونل وا تبسن هباروارفزا كسم زدیدآت کلعر ر
 هللا یروسیرلن و راقیجهرشط ورول وای راشید یکیا یک یفهدنغا و هیبش هنشاب رب نخ یشابنکل ردیبک لا نع هچ رک

 رش ود یکی وک رهن روس»راشاط ضعب هلکمشکچ تیاغب هدقدلوپ جن بول وا ادیب مرورب هدنراکب وکه نس ره راراسب
 ل هدنظفل توبات هدننز و روت هلیسهدش كناب (توبتلا ) رول وا قیاف تیاغ یکسم هلغمالت وا یدنه لینس ران و
 هوا نال وا یسانعم قوف هکردکعد تلا ردندنماسقا تس تاهج هلی وکس كن هلم یاح و یحصف كنات ( تحن )

 ها ذه لاقب رول وا نیم هلتفاضا قحن ا یمانعم هکر ول وا مهم فرظ یتعیرول وافرظ وب و رونید ریزهدیس راف ردیلباقم |
 ا د ذم تح نال وا ےسا هلعص نات (توحلا) تحت نم لافیف رول وا یبمهرزوا عض هدنروص و رول وامس ۱ واذه

E TORلوعول اثالمتیتح هعاسل | موقنال  ثيدلاهنمو ردیلباق م فارشاو یلاعارونل واقالطا هسان  

 و .د هفرظ لوش هدننز و تع( تخل ) مهن "راق مهم مع ال سانلا مادقا تحت ا وناکنیذلا مه و 96 توحلارهظت و
 ا هپ شحافو جرف لوش نالوا نسل هم كن (نلا)روناواریمتنادماروئلواشفح و عضو باوناءدنآ

 ر هناسلب لاش هل وا رولیب هدناا دا هلج وکءل رهدنادیدرت قوچ كن یرافرح هلغل واهرز وا طا رفا هکر وند هنتلاح
 د یره لک بال هدارو ردلوک ام یشع کروز اش عونرب هدننزو تم( تقلا ل بیعلا نم هيف بق

 د ق وط هج وا هکرد هنسانعم ها جد لزوکی زب ردننۇم را لعف هلب مسک كنهددشم نون وی كنان ( یتنن)

 دیس هفت ردذوخ أم ندیسرا وب ارهاظ هکر د چ رم + ردعوع هرز وا هروکذ مینو و كح یدوح یا یتفت

 لا توت ید هدیکر ت هکر دما داص رف هلیعض كنات (توتلا) ردهنسانعم ج قعوقوط ندینت و رونید هنغآ كحمروا
 ورشم هدنحرش بناکلا بدانکل ردلکد ےک یہ عتوت و یہ ع داصرف هکر د حراش» ردموی فورعم
 ىلصااضعب و هلا هغ لاذ ردذ وت الذک هما هثلثم یاهدرخآ ردتوت یلصا رد رعم یمحتا ظفل یس هلک توت

 | ممر ەد هل هثلیا فل وم * ردعوس رم هرز وا قمل وا برعم لب هل یاث هدناه رپ و ردشل وا دراو هدراعشا
 اطا توت هنشع و داض رف هن رجش هرمصب لها هروک هننابب كحابصمو ردشم عار یسفت هرزوا ددرت یداصرف و

 هم ورول وا عا توت هکر ردبا نایب هلا توت یزمرق یداصرف راضعب و رار دبا هوفت هد با هثلثم یا اضعب و ۱
 :دوخاب ندسراف ردها هثلثم یا هکث وت و هلا هیق وف یان کیش لصاطا و رد رسم هلا توت هراق

 ودا قص هکر دیم! ف ورعمرچ هدنن زومایب ول (مابت وتلا ری دهنع ون هابس هکر د صخاداص رف وردا رذپ رعم
 © بیج نی تیوت تف ءالوح رد دناسدننزو ریز (تیوت )رد زعم ندیسرفهروه ناب كحراش» رارکح

 3(تبث) و هدنن ز و تیم (تبن) رونل وا قالطا هنصاصا یس هلق تیوت ون هلیس هی رغصم (تات وتلا)
 رد هل رمسک ك نات یتیتلان نندلا فرش بحاصل ان دم ندایدا و ردیدآ ثكغاطرپ هدنب رو هن دم هدنن ز و تیم

 تک اسندناس یمانعم و تبسن كران و فل ٌوم زدسقل یهعنکلا رفعج - یان روصنم ندننثدح رد هلصف هک بت

 بول وا رارقر و رادناب هدننز و دوعف ( تولا ) و هدنز و تاب ( تاشلا ) هم[ للملا ءاثلا لصف زوج
 لا) و هدنن زورپما (تببثلا) و (تباثلا) رقتسا و ماداذا لو الا بابلا نم اویو انا *یشلا تد لاقت رد هنسانعم

 ل oe e تباث و و د هثیشنال وا ا تباث ردرلتفص هدننزو

۱ EE ۱ OF ENP 
 عم موقنال ةحارج هو یا ۰ ولت وا كوتنیل ال یلاعت هلوق هنمو حاربالو هب لارحالیا هنا 3 بو

 if RA یو راس نوچغیدل ؤا رادیاب وب ی
 تاطقس و تالدهدنلا وفا ولاغفا هکرونل وا قالطا هفدآ نالوا مکح و تباتیرییدتو دشرو لقغ تی و ردشلواعفا و

 قاذح هکرونل واقالطاهنآ 1۳7 1۱ تكول تباق ایا تی لج ر لاق هیل وا یر

 از وسکش (تبثلا) ردندلاجر "یاسا تیلو هودع ف ففث یا تبث سرف لاقیرول واز چ روس بیم کز هلیپس



 قات فرش تدیاو ردشل وا هاب دم زنم تايوتا نالوا جو ردخل وا دطقاس یرابت#] 1
 اهف غیا ةلنح یب قم ینب تیب لاق رونل واریبعت هليا نامدود و نامناخ هدبسسراف روئل وا لامعتسا هنسانعم ا

 تب و مهش رش یا هموق تب نالف لا رول وا قالطا هما ناشی و اف رش تدب و تاتوسبلالهانموه لاش و

 تن وا ق وا قاللنا هکشزوک تب وجورتاذاتیب تین لج را تاب لاقت هنسانعم كفل وا رول وا ردصم |

 هرا نم وربق وردما را تد هکر ونل وا قالطا هب همر کم ۀبعکو نوچ غیدل وا یتنوکسثعاب رونل وا قالطا هنلایع ولها |
 یاتد یلعاهج وزت لا رونل وا قالطا دنن رلهعش ود یسهلوقم كشودو دعفم و هک و ملک كن هناخ و رونل وا قالطا

 هتي شغلقانب و عج ندناودا ر اسو داع و فقس هکأب وکر ونل وا قالطا هب هم وظنم بک م ندعا رصم یکیا:و توب شرف

 صاشلا نا لاق هنم ورددب قمینو یتالطادات وا و بابسا هنسا ازجا هکهتن ردشفل وا هیبشتهرداچد وخایردشغل وا هیبشق

 ندنرزوااتداعرونل وا قالطاهب وص قوغوص هدننزو بورخ هلباپ د دشن (توببلا ) هتیب لالخاب ال هتیب مدهبیط
 شلاق ند هک و اد رابمامیاانویب یناقس لوقت ردص وصخ هنیشن شح هه لیس هظح الم یغیدلوا درابوص شم

 كنید هد رل دصک ی شان ندنماقها لاکیحاص هکرونبد هشيا لوش و راونلواریبعت تایی کروند هماعط راس و هک
 روند هبا رش و ماعط شلاق ند هضک ید وب هدننز و تئاف(تثابلا )اته هبحاص هل تس یا توی لما لاق هلو هرز وآ ق
 هدننز و لیقب («تیبلا ال و هدننزوتابث (تاسبلا) و هلیصف كناب 6 تیبلا) باغ یا تئاب ربخ لاقت روند ندی ا

 اذکل عف تاب لاق رد هنسانعم كم رو هلا شيا ر ی هجکو كم روکش یارب قو هک ه دنن زو هخ وعش (ةتوتیبلا )و
Iعضو كنوبقموب زاد ف بم ونلا نم سیل والی هلعفب یا عبا را ویناثلا بابل نم توتي اتم وا واتا  

 | تابدقف لیلا هکر دانم ور دلکد اخ كم د مان نالف تاب سپ ردصوصخ هلعف نالواهرشابلابا رب ززد کد لخ اد هدنسآته
 0 یس هلک لظ هکه تن ردیص اصتخ | هلړل تالعف نال وا یل ولد م یر ېشا ردلمعتسههدانعم یکی ا یس هدام تابهروک هنناب كحابص

 | هلا لیل روس قحا هت وتي و رد هنسانعم راېنلاب هلعفا ذک ل عف لظو رد هنسانعم لیللاب هلعف | ذک ل غف تاب سد ردصوص# هرات ۳
 ۱ | تاپهکر دنا لقنندما رف ماما یره زا و هکامابق و ادم ممرلنوتب نذلاوو ییاعتهلوق هملع و ردصتخم هلع و لعفنال وا ق ۳ ۳

 تابرابعاربز ردرلیطخم ران دا ریسفت هلیظفل مانیتس هلک تاب ورد هنسانعمدیصعموا ةعاط ین هاکل بالا رمس یلوق لج را "
 ردلکد لخادمنهدلنالوا یل ولدم یس هصالخ ردلکد نکس مونا رم كن هسک نالوا مان دمو یر | ۲

 نوسل وا هد رانك رک و هدلیل رک هنسانعم هب راص رار د اذکع ضوع تاب الثم رونل وا لامعتسا سان ران 8

 نوسغلو هلرکو  نوسنلو مون هل رک ردکعد اهدنع راص هکر دینبم هانعمو یربلوقةلبل هتأرما دنع تاپ كن

 | عو هان هلیرسک كناب 6 ةتيبلا ) ردندروک ذم “ینا یانعموب سپ ترصیا مهدنع و مه وموقلا تب لوقتو یا

 تیب و هتیپ و ردنوج|عیونت نبوت هدن وب تابا یا تیب نسحا قلا هتابا لاقب رونل وا ربع با شيل هج آن
 نوچ ا دیک أت ردبا نارذکه لکنآ هصک هکر دیس همعط ماشخا دارم هکر وند هبادغ و توق تنا قن

 | رونلوا یالطایخد هبادغ و توق اقلطم هرز وا عّسوتو ةلبل توق یا ليل تب و ةليل تدب هلام لاقب رونلف فاضم هليا
 هدلاثموب رک ذ اک ةنابایا ةتنب نسحا هللا هتابا لاق رد هنسانعم كمتر وچ یی هه کو كل هک ه ل رمک ك نم ز۵ تالاا

 رول وا هی امد وه رابخا ر د د نکی حالا تابفهنسحةتابا لا هن ابا هکر دلم خد قلو اكابتحا تەن ۲ ۱

 | لا رد هنسانعم كللا ریبدت یتقو هصک یصوصخرپ هدننز ولیعفت (تییبنلال ینک ی یندرشیظف » انسح انا هلا تینا ۱

 لامعتسا هنسانعم كم رب و تفایق نسح ها هلا زا یی رخاشنال وا اهانو ناز كنج انا ام رخ والبل هر دا تین مالا تس
 | امذشاذا لصل اتبب لاق ردن رابع ندک نا بلس ینیرلایشا و هبها هنو ش ی شد کر دذ رخن ندیآ ےک ےک |

 | كلی بلط لبل ت وف (ةتابتسالا) البل رب عق وا اذا وتعلا تدب لا ردهنسانعم قعصاب ب ودیا نوش ییا دعا هککاو | 7

 :قفتسم ندندبق لیل توق ابنغا ارز ردشف وا لاعتسا هدنسانعم جابتحا و رفق هلتیسانم و رد هنب رانعم كمنديا توق و | ا

 ریقف یا تیبتسم نالف لا رونل وا قالطا ه ادکو ریقف ردلعاف ےسا ا هدنزو برا( ت رو ۱ 1

 اب سی ندنس هلک تین که دنن زو هدیسنم ( ةتیبتلا) ةلبل تس هلام یا هلل تیبتسیال نالف لاق و ا

 العب و اتیپ تباصا یا ةتيبتم ةأرعا لاق ردنوتاخ نالوا هلا ه هج وق یلقراب یل وا داره هکر وند هنوتاخ نالوا ا
 یهسکرب هدننز و لعفت (تیبتل ال ردلقح ید قل واربسفت فطع یس هلک لعب و بول وا هنسانعم عوز تیب هدنوب و | ۱

 هدننزوهرونت هايد دشت ( هت وسلا ) اځع هسیح اذا هتچاح نع هتي لاق رونل وا لاهعتسا هنسانعم قموتیلآ ندنشیا | ۱

 هدنرب هکای وک اهتوق و اهناشل ینعیطقستال یا ةتویب نس لاقب رونل وا قالطا هشید مکح و تباث نایلوا یلاقحا ط وقس 3
 راشعلا یبا نبا نح ندفالعا ردیدآ [ تار هد رق طسا و هدننزو باصم ( تای  ردشلاق نویس
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 داش و وة عون 7۳ ز :ز و درنص (ٹلب هفحناذ نیم هتلبالاقب ونتافعمم ونک ك مز زم ۵ھ (تالبالا)

 | ناهلس ثیدح فة بالای لاق ردنا قارحا هدب آ هسنقوط هشوق رب یسبرب كنب وتو كانکلی هلغل وا قرن یرادانق تلخ
 3 ءاقنرلا و امخارف ق زت یتلاربطلا ءانشلاف  تلبلاو ءاقنرلا و ءاقنشلا الا ریطلا اورمشحلا 9 مالسلا هيلع و انس یعا

 فا ورارکتهد مسن ضمبهدا رو هتف رح اربط این هلعدشب ر تعف ونآشیرلا قرح ر اط تلبلا و ضبلا ىلع ةدعاقلا |

 E اا 000 تل )دا وتر درو دم (ثلبن) هيغل وا تافتلا هلغل وا

 یکیدلیاهدهعرد بول وا ن ماض كن هسک زب , هکر دهنسانعم نوعصمرهم و بذهمش نع یا تلبم مالک لا روند همالک

 5 لوقت رد هتشانعن كعمکهدننزو ةأسلق (غألبلا) نوعضم یا تلبم رهم لاق زدن رابع ندفلبم نالواحاکتلدب
 كسکو ب ندرب یراقاربب بول وا طسبم هنیمز هکردیدآ تابن عولرب هر رنک كمال و كناب ( تل ل هتعطق یا ةتلب

 لرد یوا لکس هدیکر تهناب و ردبا طافسا و جارخایکو لسند زاغ وب كلنا غ رغ هلیخ وبطمد وخای هلیسهراصع زا وا

 ین 1 رده زق ر هنن رق یرهشهینلب هدب رغم هلی وکس كنون ویعضكنب (تذب ال رولوایزمرقو دن !یرالاد
 ۳ ادا ایست هنعتش لاقت ردهنسانعم كلبا راب سا توروص رارکت را رکت یبهدامرب ندهسکرب هدننزو لیعفت

 وا یریعضلا ام دسکر و هتکب یا اذکب هتنب لاقت رد هنسانعم كلعا تیکت یعصخ و هنع لاوسلا کا و
 او هد زو توت (توبلا) هسفن ام لکب هدحاذا تی هتنب لا رد هنسانعم كلوسهرخنآ یتعوحتكمالکو
 ت لیکز ا هکرت هدرابد ضعب ردموس م هلبعا یربط سدنک هدنادرفع ره وب رول وا هیبش هنجاغا څلآ هکرد رصش

 .[ هاروا قثربلادجان سا ندنیثدح هلفاق رار د ینو هدنتیسن رد هن رق رب هدنساضق ورهه داب هلباه ( هت ون زا راردنا

 1 هار وایت وبلارعن لیععما ندمالعا ردهدلب رب هد رغم هلن وکس كنو ویصفل وا وو یعط كن اب (تن ونال رد وسنم
 ع یشیا یکی دلش هب هسکر هلیعص كن اب (ناتهبلا) و هلنیتصف (تهبلا)ل و هل وکسكناه و یصق ك ناب ( تهبل ال رد وسنم

 هیلعلاقاذا ثلاثلا بابلا نم اناتهب واتهب و اتهب هتهب لاق رد هنسانعم كلنا اتففا و كفا هلا دانسایزوس یکیدلنوسای
 ۱ ردذوخمندنسانعم قل وارحم و نشه دام و ردموس ص هرزوا قل وا ےس ناتھب هدهراسلوصا لعف ملام |

 3 هک ىلع یسهدامتیبنال وا ذوخأم ندناتېب كن رهوح و رول وا شوهدم و نارمح ندنسهمدص ارتفا هلوقل وا

 ع یتهناف عقا و هدنعارصم » اهیلع یتهناف ةاملا ېس * وبشا لرعاشیشان ندنکیدع د هیلعتهب هلغمالوا هلوصومآ

 ما لعف ندنیهن هکهنوت ردقلوا اهملع یتهناف نالوا باوص ارز ردفرحن و فیعصت یربسفت هلا اهنهباف یمالک
 ۰ رجرب هلححف كناب تهب و رد راقباس ینافاص و یرب نبا هدنوب ه یرهوج هکر د حراش + دنسانعم قم رقیح
 1 ندا رظن اکآ رار د یشاط نربدل وک مدآ هدیکرت و تهاب هدیسراف رار د ید كلا رخ و تهبلا رج اکا ردیدآ

 اب هتهب لاق هنسانعم قو طا هلفغلا ىلع نی زسنآ یب هسکر و رول وا ردصم تهبو رولوا كان هدنخ رابتخا یه
 | لجرا تهب لاقت ردهنسانعم قلاقربص و كند و شوهدم هی وا یکتب بولیسک ندلعف و لوقو ةثغب هذخا اذا

 هاب كحراش »ريح و عطقنا اذالوهملاءنب ىلع تهبلاقب و سماناو لوالا و عبارلا بابلا نم اتهب تهبو تهب و |

 الو روند هب یشکن ال وا شوهد» وعطقنم وری هدننزو توکسم (توهبلا) ردععفا هلي هفیص لوهح هروک
 4 رهشا و حصا هرزوا یعیدنل وا رکذ لوهح ءانب یوم كعد تیهب و تهاب هايس هینب لعاف مسا
 فرصت تبهب و تهابهرز وا سايق هلغل وا عفا و نب مصت ید ندم ول عم ن کل ردشل وا فرصتم توهبم ندن آهلغل وا
 | ی لا هل وا تربح بجوم هناسنا ینالطب هکروند هبهدوهب و وغل و لطاب لوش هلص كناب ( ةتيهبلا ) رول وا
 .اتفاو دانسا ه هسکرب لصا نعالدا رم هکهنسانعم بذک روندهزوسنالب و هنالطب نم ربع یذلا لطابلاب یا ةتیهبلاب
 بذکلا یا تهبلا و ةنیهبلابءاح لاق رد هنسانعم هتیهب هلع كناب (تهبلا) ردهیلقن ءاه ردت رابع ندنابرتفم نانل وا
 ج روند هب هسک ندا ناربح و توهبمهلبا افا و كفا یعماسهکر د هنسانعم تهابمهدننز و روبص (توهبلا)

 ژژابز هلرصف كناه و ردندنیئدح هتهبنب دیج نب رع ردندیماساهدننز و هحمط (فتهبا) رولک ت وهب و هلنیتعض ر و
 رکو ندشاط لرکو نوا واغوهوقچال او رداچ یتعبندلیق رک هنسانعمهناخ رون ده وا هدننزو تیز(تیبلا)

 ! رواکتانایا و رولک تاتو ویک لیواقا و لا وقار واکت بابا یعجبا عج و ر واک ت ویب وتابیایعج نوسل وا شاب
 | 6 وام ولعن » هلا واو ردلک دراج كعد تیوب ن وچ ا ت رواج ها هلب رسک كناب روند تیل و روند تیلبهدن رغص» | ۱

 ولنصطم و رونل وا ریبعتوا هرق هسیا رداچ لبق رونا وا ریبعت هط وا و وا اکا هدزمناسل هسیا ندجم رکو ندشاط تیب |

 نیشن شوخ رک او رونلوا ریپعت قانوف هدزهاسل و لزم و راد هدیرع هسیا لش ییهدیدع توپ دوخاب ولی وقو | ۱
 | هک بونل وا عسوت هدعب ردعوصوم هنسا وام صوصخم هب هی كناسنا تب لصالا فو رونلوا بت هب وا هبا |

 ( یرابتعا )
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 ی قحا دنسلا بحاص ندننندح ردهدلب رب هدنسهکل وا ناسارح لینوکس كن هجمنیش و یعص كناب 6 تشب تشب )

 | ردراب وه ار وا نویتشبلا یح رانا یوغللا دم نب دجاو لمم نب دم و "العلا ىلع نر نحو ف

Eا دنا سابعلاوا یضاقدارم بد الو هدننایم داد هلا طسا و رد همن  

 | ردیدآ كس وق رب دوخاییدا ورب هدنبارت توم ر ښود ن هدن زو نول (توهر) ردرلتدح ودا رز اقلام

 كنار و كناب وه رار بجا و مدح تقوا 6 توهز شراب

 هروک هل وا تغل ردتغل هدهلبع كناب هدنو و ردلکد نکم لوزا هن رعق هکر د هقیع رب رب هدنراید توم رضح هلق

 | (تسب) رول وا هیلصا ءاب هروکه یناث و رول وا وهر نال وا هنسانعمءام عننم د وخاب هضفح* ضرا هکرول وا هدنا زءاب ۱

 هنسانعم ريس كم روب اقلطم رول وا ردصم تسب و ردیعما یدا ور هدننارت هدلب مات لب را هلی وکس كنيس و یف كنا

 هد رکس دوخاب روند هشی ور و نالوا هجهدای ز ندشپ ورو نتکشا یرلکدید قنع ص وصخ هرا وط لوق ىلع

 ودعلایف قبسلا وا قنعلا قوف وهوا راس اذا ىناثلا بابلا نم اتسب ریعبلا تسب لاقب روند هکلیا قبس یرزاس]
  دج و یضاقلا مهار انب قحا و نابحنیدمح متاح وبا ندمالعا رد,دآ دلب رب ندنلاعا ناتسیس هلیعص كناب (تسب)

 | هاروا نویتسبلا هیقفلا و یضاقلا دجا اش انالیلخا و نسما نب یبح ودمع نب ىلع حشا وبا و یباطنا دم نب ۱

 | هنسانعم قلوف و ردي رعم ناتسب و یسهلک ناتسب هنسانعم ههدح روند هب هجا هلع كناب (ناتسبلا)ل رد راب وبسم

 | (توعبلا 2 رده رق رب هدنساضق فسن رهش هل مسک ناب (ناتشب ) رد هب رق رب هدنساضق نیطسلف هد ز و ریما 399 هب

 لقب رد هتضانعم ثغب تعب شپ هتسانعم هواتس رف شلاردنوک دل زوم ما ندش هکر دف هدنآو هدننزو ت

 ها نزسآ يتاح (ةتغبلا)) و هلینوکس ك راهم نیغ و ىف لر اب (ةتغبلا)) و (تغبلا)ثوعبم یا توعبم وه |
 لا رلیدنل وا لامعتسا هدنعق وم مسا رد راردصم لصالا رلنوب هروک هننابب كح راش * رد راما هنسانعم امکان و

 هتغب لاق هنسانعم كعشربا یناہک ان و كلک هلفغلا ىلع نیزسنآ رول وا ردصم تغب و اش یا ةتغبو ةتغب و اتفب «ءاح
 نوجما تکراشمو ردهنسانعم قعناتص نزسن آه هسکرب هدننز و هلعافم (ةتخابلا ) هاذا ثلاثلا بایلا نم اتفب

 رونلواریبعت هیلقص هکروند هنماریب كنسهشاط یراصن هدننز و توغاط (توغابلا) ءًاجافاذا هتخابلاش رول وا | _
 ردیدآ عضومرپ هدنساضق هریح توغاب و ردیاب رسهروک هننایب كحراش » ردقجهلوا یرهیلقصب كوس دارم

 (تقبلا) هطلخاذا لو الا بابلا نما طقالا تش لاق رد هنسانعم قمردشراق هلت وکس كفاق و یصق كناب6 تا
 كنا ورم نب كاللادبع نب راکب و كنه واعم ن هللا دبع و روند هب یثک نالوا لقع هدب روش و قجا هدننزو مظعم
 هب رض اذا لوالا بابلا نم اتکب هتکپ لا ردهنسانعم قمروا هلن وکس كفاکو ىح كناب ( تکبلا ل رد رابق]

 الثم ردهنسانعم قلوشرف هلبا ادا شوخان یسهلوقم ریدکت و مانشد و رببعت و مذ ییهسکر و هربغ و اصعلا و فیسلاب |

 ځد وب هدننز و لیعفت (تیکسلا) هرکیاع هلبقتسا اذا هتکب لاق یکی تاک نسیم زق ر وق ند رکت یک دمنات وا ثیبخ یهب
 هتنکب لا رونلوا لامعتسا هنسانعم عی رقتو شنزرس قفاق هشاب و هتکب نعم اتیکبت هتکب لاقب ردهنسانعم تکب
 یتح هح اب هبلغ اذا هتکب لاقم رد هنسانعم كلغا تاکساو مافا بودنا هبلغ هلناهرب و لیلد هب هسکر و هعرق اذا

 باقعم هلوا یئداع قم ضغوط زق هرکرب و نالغوا هرکرب هکر وند هنوتاخ لوش هدشزو ثدح ( تکبلا ) هتنکسا |

 كلسكو هعطق اذا یناثلا بابلا نم اتلب هتلب لاق ردهنسانعم كعسک هل وكس كمال و ىف كناب ( تلبلا ) هنسانعم |
 خدو هلنیتحف ( تلبلا ) رددآ لجررب تاب و عطقنا اذا لوالا بالا نم الب *یثلا تلب لاقب ردهنسانعم

 ردهنسانعم نلسک هدننز و لاعفنا ( تالبالا ) عطقنا اذا عبارلا تابلانم اتلب ؛یشلا تلب لا ردهنسانعم ی

 نالوا شون و پا یا کردید مو هو تیکس ( تیبا )من هم یا تلی *"یشلا تلب لاق

 بیبل لق اع یا تیلب وه لاق روند همدا نالوا دنشوه و بیبل و لقاعو تیکس یا تیلب لجر لاقب رد هک

 لب راصاذا س ماگا بابلانم ةتالب نا لاق رد هنسانعم قلوا دنشوهو لقاع هدنزو همارک (ةتالبلا»



 ۱ وقف 6تن وتلا) زون د هشوخ مد و روند ه یک رغ صو قجحا و ردهنسانعم

 | لیعفت (تبتبتلا )ال وزهم راصاذا یناثلا بابلانم اتوت لجرلا تب لاش ردهنسانعم قل وا لوزهمو قیرآ هدنزو

 رد هنسانعم قتوط قب زا هدننز و لعفت (تبثل )هود و زاذا اتیتنءونتب لاق رد هنسانعمقم ریدنله زا ی هکر هدننز و
 لجرلاتشنلاه ردذوخ ام ندموف رعتات هکر د هنسانعم كمن دب اتد عاتمنعب كلبا مت و دوزتاذا لج را تتتلاس

 هدننز و ناتک لات د دشت (نات) ردیدآ هبرقرپ هدنسار و هبرفمانایالوح ندنلاعا نا ورې هدننزویتح (یتبا) عتماذا

 هکر دیتنبلا نم ناداشنب هل دبع نم یلع نسما و هدننز وین ص هلبعط كناب (یتنبلا) رد دآ هیحان رب ندنسیحا ون ناّرح
 قابینم هدیحجندرد نکل بودیا فیرش متخ هرکت رد كر هیلبا ماهفا یی هش رش ثوالت هذن وکر ردروهشم "یرقم

 رونا واریبعت زوا هکرد هنسانعم فرص و صلاخ و ضح اةلطم هلی وکس كن هل یاح و یعفكناب (تحصلا) ردشلاق

 لاه ردهتح ینؤم صلاخ یا تح یب ع لا و صلاخ فرص یا تح بارش لاقب روند شغیب هدیسراف
 صلاخ هنسنرب هليمط كناب ( ةتوحل )ردقوب ىريغصتو عجب و هبت كنوب ضعبلادنع و ةصلاخىا هتح ةي ص لاقب
 ا هلعاقم (فتحا 1ا7 اتع راص اذا نساللا بابلانم ةتوح *یثلا تح لاقن ردهنسانعم قلوا شغیو
 | هصلاخ اذا دولا هتحاب لاقت ردن رابع ندکموس هرز وا ص ولخ هکر د هنسانعم قلق صلاخ یتدومو تبح هب هسکرب

 هرز وا قلواعونربهب هبادو هفشاکاذا انالف تحابلاقب ردهنسانعم كلعا راهظا و فثک ی روتسمرمارب هبهسکرب و
 رض و اصلاخ یا اتح هایا اهمعطا اذا عیرمضلاب هتناد تحاب لاقت رونلوا لامعتسا هنسانعم كمردب توا صلاخ

 ]] ردندنیلدح تح نم ىلع ندم ردندیماسا هلی وکسكناح و یحتق كناب (تح) روند هنسیروق كننکیت یراکددقربش
 هیلیارتس هنسنر ینآ هکروند هثیش هریک اب و درحم ندهباشو شغو صلاخ لوش هدننزو تبریک (تیرصاا)
 یاخ و یک كناب (تخه ) قدصلا راثآنم “یش هب وشبال صلاخ یا تیرح بذک لاقب هلوا نایع یصولخ ینعی
 ] لصالاق ینعب ردبرعم ندیسراف وب و ردن رابع ندعلاط قفاومو ندلابقا هکر د هنسانعم ظح و دج هلن وکس كنه
 ات هم لاق هنسانعمقمر وا رول وا ردصم تحت ودج یا یوق تح هل لاق رد راشم لا ماکت یک د برع بول وا یس راف
 هل ۶ هکر وند هره ود ی راکد ند ناسا رخ هلا هد ددم یاب ( ةت )لو هلرعص كاب ( تا آل هب رضاذا ل والا بابلا نم |
 رولوانوزوایرانوب رد را هود نالوا دلوتمهدننب ییهلباهودولعر وا یکیاییع) ندیمحت

 ریبعت لرمسب 51 هدرارابدو

 فذح رولکت اخ و هدننز ویراحصر واکیتاح و هٍلاب د دشت رو اکی تام یعجكنو بت لبا و تګ ریعب لاقب راردنا

 .هرصن تح یت وبشاو ردکتدرف» رامج و یکی ورو م ور ردى یدرفهردیسنج عج تخ هکر د ح راش هلبااب
 یتا ردیسهد رکفرصت كن [ه ود نانل وارکذ ردشلبا لنفیدوم كب شع هدسدق رد روهشمهاشرب هدفلس هکر دب وسنم

 اخ ددشت (تاحلا) رد رلثدح تخم نب هل و تخ نب باهولادبع و ردندنیعبات تخ نب اطع ردندیماساتخ و

 تک < توخحا)و هدننز وربما (تیضلا) روند ه یکن دبا باسنک او انتقا هلبا هود یتخنانل وارکد هدن زودادش

 هکر دج راش + د ودحمیا توضم و تیخ لج ر لاق روندهمدآ دنقل ود و لبقم نال وارواب یعلاط ردفص و ندلابقا و
 یآیدروکذ مفص وو ردلئاق هنت ع دیردنا نکل ردشل وا بهاذ هنسل وا برعم تانس هلک تخم فل و م هج رک

 ۱ 6 تی) ردموس رم هدنسهدامصن هکهتن ردیع"ا فورعمهاشرب هدنن ز ورکسصن و یعض كناب ( رصن تخم إل رد دۇم
 | هدشدح نف ردندنیئدحم یتیهلا تی نب فلخ نب هللادبع نب دم و ردندمالعا هکردب رسا كتعاججرب هدننزو ریز
 | دزربط هلیمط كناب ( تربلا ) ردنددابع دابع ردهدننز و یدرک هک وکلا رع نب یتخ و ردبحاص فلم ۇزج
 | نلیداتف هل وا دقعنم بونل وا هفاضا دوس هزات ردف یرشع هد حط هکر دمنا كنیرکش تاب فورعم یراکدید

 دزربت یسهلک دزربط و ردقج هلوا یرکش تابن هکرردبا قالطا هررکمدنق نالوا یتاقو كب تیاغب ابطا و ردرکش
 ردتغل هد هلک كنابهدنوب یکساف رونی هبهتلابترب و ردشفل وا هبانکن دنت الص لاک روب نهرکس ردبرعمندیس راف
 ۱۳ .دنزوربتم (تربلا) ردتفل هلئالث تاکرح كناپ هدن و و,هتمانعت رهام لل دروند هزوغالوق ذاتماترب و
 7 هعطق ا بابلانم اترب ؛یشلا ترب لا ردهنسسانعم كمسک هدننزوبرض (تربلال روند هننرکش دزربط

 | دیو یوخدب هدننزو یطنبح (یتنربلا لربحن اذا عبارلا بابلانم ان رب لجرلا ترب لاقب ردهنسانعم لوایح و
 | برمشم بوضغ لوشو روند هیشک رو دوب نالوا راکمو لیح هدننزو قنلسم (یتنربلا) روند هب یثک برمشم |
 | ین ربم لجر لا هلوا نيا رظن هنبزوب كن هسک بول وا سبعتمو كلانعثخ یسهرهچ اش اد هکرونید هبیثک
 | دعتسمیا هل یتنربم وه لاقب روند هب یثکشلواهدامآ و رضاح نوجا صوصخر و دحا یلا رظنال نابضغ یا
 اندنسهلک ءاتن ربا هروک هنناب كحراش * نم



 فعضالیا دیفتما الا ریس ان سم لوقت رد هنسانعم نه و و فعض تما و هلی كنءهزمه رواکت وما و هل رسک كنهزمش ۱

 روند ه هصیقن و بیع یس هلوقم قلقجاق و كلب رکا نالوا هدننروص كن هنسن ر تماو رد هنسانعهنسح هه رط و نه وال و

 نیلاقیغا ربط كنا ضمب لر ر تما و+حوعیا تما هب لاقب نول وا هدرا هنسن یم هلوقم رو بوت ك رکو هد ضا رک |

  اهفتما ال تمرح رها لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم ههشوكشتماو رون دهنتلاح یسلوا هاو هقف وب كنن رب ضعب و
 | لوا یانعموب و ردشلن جمات هش دح هک اف تما الف رم ام رح هل نا وبشا با روب نم لاثم فل وماهتمرح ف كشالىا
 انیمأت هتما لاق رد هنسانعم كما ر دقت بویلمج وا لمعلا لبق ی هنسن رپ | دوب هدننز ولیعفت (تیمأتلا) ردیعرف

 ردذ وخ ام ندنسانعم ردقم رد هنس شغل وا نیبعت تق و تیاهن هکر د هنسانعم تق وم هدنن ز وت وق وم (ت وم املا )هر دفا ذا
 جراخ هلغل واول وط باقرونل وا قالطا ه هنسن ولوط هدننز و مظعم هلي" د دشت (تم وال تق ومیاتوم ام لجا لاق

 دانع و هنتف و رش تموم و ءولم یا تمومءاقس لاش ردنوجا هلازا لیعفت سپ زلاق یتلاح ج وعو تما هدنلخاد و

 رشلاب یهتمیا تموموهلاقب ردذ وخامندنسانعم جوع و بیع رونل واقالطا ه هسکنالوا متم دللاوحا یسهلوتم[
 كما دسحو نا اذا یناثلا بابلانم اتنا ضیرلاتنالاق ردهنسانعم نينا كملکیا لعق كنز (تدنالا) هو و |

 *یقلا تّنالا ردهنسانعم قلثاروا بویلمچل وا لمعلا لبق یهنسنر و هدسح اذا انالف تنا لاش ردهنساتعم

 تبناو توام لجر لاش ردهنسانغم دوسح دو (تون لا هنشانعم دوسحم رول وا تفص تا و هردق 3
 هقراونویب یک ادر كوب ییعب هناسلیط لوش لب د دشت كناتو یعق كناب 6 "تبلا لس :دحولاءابلا لصف = دوست یا |

 لصالایف هروک هنناب تلوصا راسو كحابصم رخ و هلوا ج وسنم ندریغ و ندکتفت یراکد,دزخ هکر وند هنلاش |
 ردشفل وا قالطا هفوص و هلاش عونصم ندنکتفت ینعی ندنکوب كنآ هدعب ردبعسا كننویق زکد ییعب كرونج ر

 كپا یشرا هکرلیدلیا نایب هلا الح یزخ راضهب و روللوا قالطا زخ هدهشاق نالوا كیا افرا و یثراو
 ناازهدفاصوردیعما سرفیکیا تبو»هوحن و زخنم ناسلیطیا تب هیلعو ءاجلاقب هل وا قوای كلبا یافراو
 هدنساضق دادغب تب و ردنداروا یتبلایرصبلا هیقفلا نافعو "بلا بناکلا "ىلع نب دجا رددآ هبرقرب هدم رق

 بابلانم اب *یشلا تب لا ردهنسانعم كمسک رول وا ردصم تب و رددآهب رقرب هدننایم هبرق مان زره وا هلااب و
 تسال نارکسلا لاقب و ردی هروک هننای كحراش انعهوب * ردهنسانعم عاطقنا كلسک و هعطقاذا یناثلا و لوالا

 كمربوج هفرط لوص ینمرکد "تب و ارما عطق ال ثیح راص یالاعفالا نم تدب الو اهسسکب "سیال وءابلا مطب 1

 هلا هددشم یاب (ینبلا) راسیلاب ةرادالایف ادا یا ات نحط لاقت رونبد هکمر وچ هفرطغاص رزش هکه تن رد هنسانعم | 1
eیبلا نام ندنیثدح روند ه یشک ن اتص لاش یراکدید "تب ناق وا رک ذهدنژرو دادش هلباهددشمیات (تاتبلا# و " 

 لاش هکابوکر ونل وا قالطا هریکشدب و هلدنم عونصم ندنسهلوقم كتفت و فوض تب و ردبوسنم ههر و نم تفرح ۹
 باوصلا وا هوحن و فوص نم لیدنم یا هک یب یلعهصرفا ةثالث یتاف تیدلا هنمو رد دودعم ندنعو روم

 ندنلاجا هدلبمن هیسنلب هدبرفم هلی ك ناب (هت) ص وخ نم ة نام یا نونلا دقت ین وا قبطیا نونلا و مضلابیتب ق

 رد هنسانعم كجسک هل رسک ك نه زمه (تاتالا) رکذیساکز ول وا ردصم هت و ردندار وا بلا رفعج وبا ندابدا ردة رق ا

 ندکلریپ وعطقناف هعطقیا "تبنافهت لاقب ردهنسانعم تلسک هدنن ز ولاعفنا (تاتنالا) هعطق اذا یشلا تبا لاق |

 (نتبلا) هنسانعم هرهظ ءام عطقنا رارید لجرلا تدنا هسلوآ عطقنم ةفطن نالوا یتیلوجر "دام كنيشک یان |
 لوعفم یتعع و لعاف نعم ردراردصم هنسانعم عطق هدرلنوب هدننز وتابن (تاتبلا» و هلیسهدش كنات و ىح كنا ر ۱

 ردردصم تات هدارو ناب ةلت یا ةن ةقلط ینعیاناتب و ةتاهتلطلاقب رونلوا دا ربا نوجمادیک ات یفوصوم رارول وا
 ةعطاق ذت ةقلط سپ ندن لانعم عاطقنا وعطق ردلق قمل وا فص و و ردصلاب فص و و ردصم هدقدنل وارکد زکلایهت و

 یلاقحا تعجرو ددرت بول وادافل !یعطق قر هل وادرحم و فرعم هلیعطق كن هزم (ةتبل ال رول وا هدنکبس ةع وطقمو |
 نب ینآ سکزوا یتعی هیف ةعجرال رها لکل ةت و ةتبلا هلعفا ال لوقت روئلواداربا نوجما دیک أت هدام نابل وا ||

 ابوج و هلغلوا قلطم لوعف هدرلماقموب هنسانعم عطفو ردردصم هرزوا روکذم هجو یسهلک هت وبشا منا

 | درجو هلفبرعت فرح و و ردکعد هيف ةعجرالو ددرتال یذلا عطقلا عطقا ردیوصنم هلبا لعف نالوا فوذحم

 یلامعتسا افرعمو رد هع وطقم یسهزمه هلغل وا مزال فیرعت فرح هرزوایلقن هب وبیسو رونل وا لامتتسا یرهلوا |
 هکر د هنسانعم زاهج و روند هب هشوت و داز تات و یدنل وا رکذ هک ردردصم هدننز و باع (تاتبلا) ردژکآ |

 هدنرز وا كشپا رب تات و هدننزو هزعا رولکه تا یعچ هنسانعم تببلا عاتم روند هنابسا وا و ردمزاول و تام |

 | هيلع فرشم یا ما تاب ىلع وه لا رونلوا لامعتسا هنسانعم كلبا ماتها و دیقت هنیظنت كنآ تول وا مشابم |

 هج ةدحول ءابلا لصف وه



 ا ۲۵۰ زی

  ۴ iدال والا بابلانم ان  jةت رالا ) هخدشاذا هسا تالاش ر رد هنسانعم قمراب یاب کر و فا |
 ردیدآ عض و مر هلیصف كنار ویمضكنهزمه (ناترالالر ون دهرایوتنال وا هدنشاب كنم راک ايق یتعبءایرحهدنن ز و هع رج

 قالطا هعدقنامزرهدلا تسا هلتیسانموب رد هنسانعم ساسا و لص او لمت هليل وکس كنيس و یرسکك ن هزمه (تسالا) |
 یلعیا رهدلا ساو رهدلاتسایلع انونحم نالف لازاملاقم رونل وا لامعتسا هدانعموب ید رهدلا سا هک تن رونل وا

 | هجو یلعیا رهدلاتسا یلع ثالذ تلعف لوقت و ردن ونح ورب ند هت وا ینعب نونا فرعی لز ۸ یعب ههجوو دمدق
 | تنسهکتسا بول وا عبان « یرهوج هدبابوب فل وم هکرید حراش + مدلک ك رەدباو مردنا نب ینآےدقزا یتعی رهدلا
 هتس ىلصا كنو نالوا باوص ردطلغو نکل ردش وا بهاذ هنغیدل وا بولقم هبات یسیرب كنيس هلفلواسا یلصا

 .هتس فل قم هکدتن ردهدماز هلغل وا هلوص وم یمهزمه ار ز ردشل وا ضوع هزم هنل وا بونل وا فذح ءاه هکردقلوا
 .هنع تبقل لوفت رونل وا قالطا 4 هیهادو 4 هم رک هبلکلا تساو * یهتنا ردشللا تبسیرلن وب ید هدنلیذ یسهدام

 دو رونل وا قالطا هبارعص و هربق نملا تسا و ةيهاد ىف یا ةبلکلا تسا یف عق و لاق و تهرک ام یا ةباكلا تسا
 ندنس هک تسا و هدنسهدام هتسیعومج ك ران و هدساسا و ردم وس رم هدنسهدام هتسیسهلک تسا نال وا هنسانعم دعقم و

 یتسالالردیدآ خاطر هدنن رق توم رضح هلا هنت یاب و یعص كن هز مش ترا دتر وال وا عرف زا (|

 ردیرکذ ماقم باب لتعم هلغل وا لوعفا یزو كنو و هنسانعم یدس روند هنشرا كشاق و كزپ هدننزو یکوت
 روس هدنزو هوتسد (ماوتما) رد مولمم مهاو هروک هنناپ كحراش ردمه زا ۳۳ ۱

 :دناهفصا لهآ هل وکس كن هجم نیشو یحنف كنهزمه ( هتشا ) رد وسنم هاروا یناوتمالا ةبقع نب رع ندنیئدحم
 رد هنسانعم قلوا یلاخ ندنابن سنجرب هلی وکس كداص و یصف كنءزمه ( تصالا ) ردب رابقل نیئدحم تعاج رب [ .

 لوش هلی وکس كناف و یف كنهزمه (تفالا) لک الو لقب ایف نکیل اذا یناثلا بابلا نم اتصا ضرالاتتصا لاقب ]

 ا[ 60 وند هود لالاچو تسج لوشو هلوارف و و د زا ندرت اسیما ودو اش و یه وربص هدیابره هکر وند هب هقا
 ردتفل هدهلبرمسکكتهزمه هدنوب و روند هب هود نالوا مرکو یوص كاب یسنجو هل وا بلاغ هرارناس هدکع روب بوشا
 ن ههدنفا و هیهاد تفآ هل دم كن هزم هدیسرراف هکر دب ردع هنسانغم بیع نع و روند هتفآو هبهاد تفاو

  ۱لپوح و فرص رولوا ردصم و ردیعما تعاجرب ندنسهلسق لیذه تفاو ردهنسانعم بیو بج هدننزو :
 هنسانعم ءارتفا و كفا هل رسک كنهزمه تفالا) هنع هفرص اذا لوالا بابلانم اتفا اذکنع انالف تفا لاقت

۱ 
۱ 

 رد هش رلانعم تیقوت و تق و هدننز و لیعفت :(تیقتلا) و هلیصتفكنءزمه (تق الا هکفایا هنقا نیباام لاقب ردعسا
 را اذا و یلاعت را و دلو قدم اتقا دتفاواتقاهتقا لا ردنزابع ندکنانیمت ناغزو ت قو نوجما ةنسنرب

 دیدشت و فلاب نوقابلا ًارف و فاقلا فیفض و واولاب رفعج وأ أروو فاقلا دیدشش تتقو ةرصبلا لها أرق ه6تتقا

 ھن اذایناثلا بابلانم الا هقح هنلا لاقب ردهنسانعم كس | هلن وکس كمالو یصتق كنهزمه (تلالا) فاقلا
 ةرصو هسح اذا هتلا لاق او هلتشاتعم قولا بودا فرص ندنلو دوخاب ندنشیا یهسکر و 5

 یس ا تداهش ندن آ هنساعدم دوخاب كنا ب بلط یتسلنا نیم كن لوق ىلع كمرب و دن آ ههسکریو ههجو نع

 رد هنسانعم كلا ناتهب تلاو اهم هل موس ةداهش وا افلح هنم بلط وا هفلح ادا الالف تلا لاقب رد هنسانعم نتسیا

 لاق اکهصقت ادا االیاهقح هلآ لاقب رد هتسانعم ت نزتلسکا دو هدنزو باحما ( تاليالا ) نه اذا هلا لاقي
 اا روند ه وکرب وزا هدنزو هعرج ( هلل الا ) رک ذس (ع ت ات وه الا هال

 ردنیع نالوا هرب نالی قرهلوا قحال یلع دارع روند هنیع ناربدلاط ههانکرح ینبحاص کرد هات سوم

 عضوم رب هل رسک كن هددشم مالو یعق كنهزمه ( تیلا ردیدآ هعلقرب هدنن رق سیلفت هدننزو یلبح ( قتلا )ا

 هکر دشلنا تیا ور ید ینس هلک هنیکس دیزوباو ردیتفص بک که کر دق وب یریظن یریغ ندنس هلک یزد كن وب و رد. دآ
 ( تمالا ]) ردشلنا تياكح قرهلوا داش ندردا و ینو هدحاب صم ةنکس هیلع اولاقق ردهنسانعم راق وو تشنام

 ندا هزادنا و نیم مدقم ندزلنا عورش هلاا ی هنسنرب هکر د هنسانعم ریدقن و رزح هلي وکس كم ویح كن هزم
 دصف و رز و هردفاذا یناثلا بابلانم اتما "یشلا تما لاقب رونل وا ریبعت قلناروا و كملپسک و كمنوچ وا ردن رابع
 كجوکو هتسانعم دنلب یاح روند هلحم عفت رم تماو هدصق اذا هتما لاق ردهنسانعم كليا

 : ۱ روند هرلکو او هرات

 | لاقب رول وا راومه ان وی رکو هکر وند هکلکسک و وققلقچلا و قلشق وب و ثالشینا نال وا هد رب ضعب و هنسانعم راغصلالت
 | هنضعب یرب ضعب هکر وند هفالتخا نالوا هدنسهفیلخ و تاذ كن هنسنراقلطم و عافترا و ضافحنا یا تما ناکلاب

 ] دولکت اما ی یک ف التخا یس هلوفمرصقو لوطدوخ اب قلا یر ضعب و كسکوب یر ضمب ردنرابع ندقلوا فلام



Aی  

 ناک( نایهلالو ءدنزوروبصتاذک (بوبهلا)و هدنز ویکی( لهل و و تو ۱

 رهو شام لر لاش هلوا ردا رذح و فوخ ن بک نت کروند همدا ما ول تو وا و دو 1

 نزا یا نالف ی : لو رد هان قمردنقاصو قققروق ندنکرب هاب راهظا تبیه ا ۳1 1
 رذح و فوخ ندسان هللا هددشم یاب « نابیهلا ) هتفخیا هتبم ل ون رد هنسانعم قغروف بولا تبیهو ییفاخاو 0
 | روند هب هسک ندا مه وو فوخند هنسار ھو نابج قفروق هناذیف و یدنل وا رکذ هکر ونده یثک نالوا هرز وا ۱
 روندهغا ربط ور وند هنابوج ور وند هلا ويح و ناسنا نال وا لالاچ و فیفخ و تسج و یکس هت روند هنس هګت یک و |

 ردد زابز هد هلیفیفحت كنا ردیعما تاذرب هلسقل ایلسا ندیاصعا نابیه و روند هکویکنالوا عقح هدنزغا كنهودو ق
 رونل وا قالطا هنالسرا هدننز و لوقم( بوهلا رز وهدننزو لیکم ( بیهلار) اردا ماکت هدنناوونع نافیه یهاکو

 | باهو هنسانعم هیج روند هلالی هدننز و باغ (باهلا) رونل وا قالطا هنالسرا دوبهدنن زو بیستم بیتا ا
 ۱ راردا دا را نو جارج زندنماصهدق دیاص هفرطرب نکیارروتوکب وروس لر هد بوه بوه ی ءود یهود کر د هک ر |

 اهرجز اذا لبالاب باه لاق رد هنسانعم كعد باه نوجگا عنم ندتعاص ندل و یهود هل رسک كن هزم (نباهالا)
 كلما را زآ وتد به دوخاب ود باه نوچ ا منم و رجز ندکع روا ندقمروط لوق ىلع قمرغاج نع تاو بآچ ۳

 تآ هکر دهلک ر هلیسهی ثنوم صا لعف ( یه ل بم وا باہم اهرجز وا اهامد اذا لیلا باها لاق ردهئسانعم ۱

 رونلوا دارا نوجا رازآ و رجز هدننمط یرلقک هل و یرغوط بوروتک هلو ندتعم یراق دیاص یهوزکریکر ابو ۱
 (بوهلا) و هدننز و بانم 6 باهلا)) رد هل اص هسیارول وا قارصق هنا درب تآ ی دقا و یلبقا یا لیخا یتعب یه لاق

 بوهم و باهم وبشا و هيف با فو یا بوهم و باهم ناکم لاق روند هلع ولتشهد و جة روق هدنن ز و لوقم
 (بییهنلا ) هرکصندقدنل وا لقن هوا و یر ردراشفلق انب ردل وهج هکهرزوا یلوق لجرلا بوه های وکی رک 3

 ايهم هتلعج یا هيلا هتبیه لوقت ردهنسانعم كمردلب ولتاهم و كمسوکو لتاهم 4 هسکرب یب هنسن رپ هدننز و لیعفت
 باس ضرا لا ردهنسانعمهنارب و هکر دنفدا مو هدننزو بارخ ( باسلا) چ دعا ءابلا لصف ج هدنع لا

 ےئ حد ہدیکر ت ردبرعم ندیس راف مشب ردیع"ا فورعم رج هليل وکس كن هم نیش و ی كناب (بشیلا) بارخیا
 هسنلوب هدنرز وا كمدآرب زای هدشتآ هکر دیم ییاطخ یسالعا هکرید حراش * راراہ یس هضبف قا ضعب ارد

 ردلمعتسم قر هل وا بحت لعف ( هبطباامل رد دآ وص هچن ر هدغاط مان اجاهدنن ز ورساپ (بطابا) زنا تباصا هقعاص
 هدهلسهدش كناب هدنن ز و هبهوم 6 ةبطب الا ردلکد فرصتم هلغل وا بولقم هروک ها كح راش » هنسانعمهبیط ام 3
 ةدش یا اهتبطیا یف یدهت ةاشلا تلبقا لاش روند هنتلاح یسغس وک بوق كب هککرا كنم“ نویق ردتغل 3

 ردهنسانعم هسرت روند هرلناقلق هژنرتصف (بلیلا) یدیشلنا ممر ید هدنسهدام بیط یو فلؤم + اهمآ رسا

 | د یا شملکید ندیرد چاقرب دوخاب روند هرایک و هراهرژ نال وا ند رد لوق ىلع هلباه رد هبل یدرفم

 لوشو رونبد هروچ قشمد صلاخو ردقج هوا روع دالوب هکر وند هدالوف بلیو راربکهشاب ةصاخ یکر فغم هدکنج

 هش نالوا یظع الطمو ردندنراناقق بارعا رار یا همت لع و موق هنوشح بوزود ندر هک گرو

 یلع وین یلع رپ غیپ بیعش ترضح هدنرنزو بدنجو ددهم هیت دوم تاب (ببو یک دلجروندهتسوب وروند |
 ءال [ الا یدنوعبءابلا تزحن ردیعما یدج كتدح مان ضایع ن هللا دبع ن دمع هلع كنا( بو ردیعما یراردب میس

 هج ةفوما ءاتا باب لم

 ۱ لاش د رد هنسانعم قمل وا یا تیاغب نوک هدننز و دوعق (توالا) و هدننز و تب (تبالا) جمال

 | ك یی هنسذ یریغ دوخاب وص هسک رب و هرح دنشااذا یناثلا و لوالا و عبارلا بابل نعانوا وات تباومویلاتبا

 . رول وا فص و تبا و خشت هتنأاذا بارمشلا نم لج را تبا لاق ردهنسانعم قرابق بوشیش یکم ولوط هک قوچ |

 کب رد ردصم لصالایف هکهدننزو تبس (تبالا) و هدننز و فتک (تبالا)ل و هدننزو تبان تب لاو رکذیس |

 ,رطا ةددش یا ةتباو ةتاو ةنآ ةلبل لاق و رطا دیدش یا تباو تباو تبآ موب لا روند هن وکو لتیمرکو یساآ
 یا توأم لجر لاقب روند هب یشک شماضوا هترارح و شفت وط یسا هکردیفدا مو هدننزو رورحم تو ألا) 3

 | هندش یا بضعلا ها هتذخا لاق د رونل وا قالطا هبصع تدش هدننز و هعرج € ةت الا ]) را هماصا نعت رورح ۱

 E الاش ا اب

 ج ةيصلا ءابلا لصف يس

 چ ةيقوفلا ءانلا باب ]3م
 چ فلالا لصف ]و



 (ققدبلطم)
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 9 ۱ | والا ارد و روند «وتاح ولبف یسددوک دۇم ندنس هلک بلها هدننزوارج + ابلهلا) ردییقلت ثعاب یخیدلراوب
 | هنسهلک هبله ءابله و ردشل وا یسهعقورپ رابع هدنآ هکر دیدآ عض ومرپ هدننیب هماع هلبا هکمو هنسانعن تسا رونلوا
 دنبقعدل و ندنادلوت هدنز و همام (ةب الهلا ]) ءايهد ةيهاد ىا ءابله ةبلهلاش رول وا كم دی .مظعتفآ هکر ولوادیک ات

 را رب هلکتآ هروک هنناب و ۳۳۹۳ و ی وی هی کاره راد یورو نیا
 ((بلول )ربط یا ةبلاهةليللاقبر وند هب هک, یلرومب تیاغب هدننز و هبلاغ ( ةبلاهل )لر دقج هلوا باکر جندنار وهظ
 بوس نکل رار دا د بقت هلع كناه نولدح هچرکر دبل یناسطلا ةفانق ن دیزپ ةصسقوا ندباهعا هدننزو فتک

 هلع تازحلا بحاص هدعب بويل وا یرثا لیق هدنشاب هلغلوا عرقا امدقم هيلا یعوم ردقل وا هدننز و فتکن الوا

 باج ا) ردشل وا بقلب هلی بله ندنفیدلوا تبان یرالبق هلب رم رویب محل رادب ومدب یراترضح ةولصل | لضفا
 گرد هنس اندم اه رووماهلبهدننز و راناج هل هددشمنونانهل)هنسانعههظع ردق رون د هنغزت لو هدننز و باجره

 ردشلتا مهو هدرعش یکیدلیا داهشتساو هدندیقت هلفیفخت یرهوجروند هنوناخ زوغوا و نوب نالوایتقاجو تهالب
 اا 0(6 ا) روند هب یثک نادانو قجا ءابنه و ردیعارصم * نوح تا ء ء انه ةن ونحم + كن هغبان دارم

 قلا قاق یا بنهموه لاش روند ه یشک نالوا قلا قثاف یک هقنبه هدنن زوربنم (بنهم اا ردتغل هدهد ودم

 لاق ردیتبا ور د ردنا تغل یکیاوب RSE هلبا رصق (یبنهلا) و هلبا دم و هلنیتحف ( ابنهلا
 اس و هیلع هل یلص مرکالوسر هکر دیم اٹ نخ رب و رددآ لج ررب هلب ر رسک ناه 6بنه)ءاقج یا ینه وءادنه ةا ما

 هلا هیقوفیات (ةبتنهلا رز ردیعما یدج كئدحم مان قلاون لدنجبنهو رایدروب الجاوغن ندهن دمیئآ یراتمضح

 یناووخ رسا اذا ماف تنه لا ردهنسانعم كلنا كيلهاکو كالتسسبونهربد كشوک هدشيارب هدننزو هحرحد

 هرس هلیدمو هلیرصق كفلاو رول وا روسکم لاد اضعبو یصف ءلرالادو یرسکك رااه (ابدنهلا) و (بدنهلا)
 داع د نکو کو عفان هلاعط و هرکج و 4ب هدعم یلوات و ردلدتعمیتعبط كناب و هاه ردةایدنهیدرفم ردیعا فو رعم

 ۱ :وبطم كنا ىنعب ردزنک | ندنتهج اطخ تبسن هنلساف یحاط روب نم تابلو رد عفانلا رهاب هنفلدق وص برقع

 د رفو| ندنعفن یر رض هرانیلا لا ردا ییذلیه هدنلامعتسا و یطاعت وتیکو تیفیکو رنک |ندنتهج اطخ تبسن هنعوقنما
 [ ءابدنهلا اولک ۴ تید این و ةمبطل | ةعانصلایف ةيوبنلا ماكحالا ىف لاق ردشلما ت

 1 نع هبیانع دم نب رفءجیور اذکو هيلع نرطقب ةن ا نم تارطق والا مایالا نم موب سیل هناف هوضفتت الو

 € ة1 انم ةرطف املع والا ءایدنهلا قرو نم ةفر ونمام لوش  مالسلاو ةولصلا هيلع ینلا تعم“ ىلع نب نيسلا

 از هصاخنال وا عدوم هدن راک لبا ضفن و لسغ ییایدنه هکیدل وا طبنتسم ندنمالک كفل وم و ندرشدح وبشا سپ

 د هکیدید انيس نا یتح رول وا یطخحم دزا ندنخاط یلساغ هلتهج و زل واقاب هلی یرثا هسرونلوا ج رول وا
 مآ ضعب هکیدلاقو ردا تقراغ-یزثک | دوخاب یلک كنسهعفان توق هدکدلیا ضفن دوخاب لسغ ینابدنه هل
 دلوا هيف فلتحم یتلاصاو هدایز كنن ون ارهاظ یدلیا رک ذ هدارو فل ومرلیدلیا مسرهدنلیذ بده یتسهدام ءایدنه

 کو لورام یا هدیکر تو یتساک هدیسراف هتاب وب و رابدل وا بهاذ هنسلوا ینایرسدوخای مور راضعب و ردیبم
 | كموف رم عاشو ردیسهدلا و یدنکلا ةبادنه وبا ندارعش هکر دىدآ نوناخرب هلل رسک ك ناه ( هبادنه)) رارید

 هنسانعم دعب قلقاربا هدنزو بوص «بوهلا) روند ه هسک رودو هدننزو رفعج هلفاق (بقنهلا) رددایز

 رد راد بوه یف هتکرت هدر كج هد مدلکب وقارب هډ رب رپ زفلبت یغیدل واهدنق یب هسک نالفرلبع هکر دن دانعموب
 ۰ اتت هلباهدح وم یاب یرهوج هلغلوا هلا هبقوف یان نالواباوصهدن و لوق ېلع رددزنابزهد هلیص كناه هدنو و

 اوچبوه و ردلکد هک الم كلا مهوت یب یره وج هلبمالک لیق هکر ید ح راش + روند هب هضفص*"ضراتوهر دم و
 ج دكشنآ کرد حراش هنسانع»شنآ هنابز روند هن ولع كشت آبوهورونید هبیثک و ؟هواب و قجاولزوس

 دعضوم ر هدنساضف دم زرهش هدنع هدنزو تیک (بیوهلا) ردیدآعضومر هدنلحاسنم هدننز و برقا (بوهالا#

 م ردهنسانعم قځروق بونقاص ند هسکر اب ندهنسنرپ هدننزو هفاخم (ةباهلا)لو هدنز و همیغ (تسلا)ا

 (باهلا) وهدننزوبیع 6 بیهلا) ردراعارنو و رولوا یشان ندنفیدلوا ولتبیه و جقروق هناذیف دوخای ندنلالج و

  هاقتا و هفاخ اذا عبارلا بابلا نمییعپ هفاخم هفاخ لثم ةباهم و ایه هباهب هباه لاقب ردراردصم هدننز و هفاخم كلذک
 | (بایهلا )و هدننز وروبص (بویهلا )و( بئاهلا]) هاه نعم هباتها لاق رد هنسانعم بیههدننز ولاعتفا(بابتهالا])

 هلیصف و یرک ك نهدد بشم یای (نابیهلا ) و هدننز و نالس ( نابیهلا )و هدننزو دیس (بیهلا )و هدننزو دادش
 رذج و فوخ ندسان ام اد هلغل وا سفنلا فیعضو نابج هکرونید هب یثک لوش هدننز و همالع هلابد دشت (ةبایهلا)و

 (ددا)



OOS 

 رر درو هبضه و ردص وص# دغل وا هدنفلارا رلغاسط نالوا ىا یزمرق نامهوو روئد هغاط

 "فوه (بضهلا )ر وک بیضاها عملا عج و هدنز و باتکر واکب اضهو یکر دب و هردبهدنز و بنع رواکب ضه |
 ۱ یدوسهدننز وربما (بیضهلا )روند هنآ نالوا ددشو بلصو هنسانعم قرعلارثکر وند هنآ نالوا نکلرت ك هدنز و

 رد هنسانعمقل وا هبضه غاط (باضعیتسالا) نیل ةليلقیا بیضه منغ لاق روند هرلیگو هرلنویق نالوا هجزآ

 تعنمت هب ور لاق ابصه راص بضیتسا و اباضه و ةبضه تولع ساسالا ین لاق ةبضه راصاذا لبا بضمتسا لا
 رطلا نم ةب وضها مهتباصا لا رون د ههر وب ر و هغناغاص رب ندر ومع هلم كن هزم (ذب وه الا )اب مسو هناکرا| ۱

 نالوا قللناعساو هدننزو فج ( "بقهلا) ردهنسانعم هعس الوب هلن وکس كفاقو یصقكناه (بقهل ال ةعفدیا ر
 هنال وا لیوط و هئا عظع ندنا ویح یاس و یشوق هود و ردنا ماقتلا یک غ اب یبهمقل یکران هکر وند هنا ویح و ناسنآ

 هکر دهلکرب هدننزو بنغ ( بقه روند هناویح و ناسنا نالوا ددش و بلص هدننزو لجرفس (بقبقهلا) روند |

 ازبنسا هلبصف و ین وکس كفاکو یحصف كناه ( بکهلا ) رونلوارا زآ و رجز نوجا كع ر واب قمر وط یم قت آ هلکتآ
 هنسانعمرعش رون د هلبق افلطم هلبعط كناه (بلهلا) هآزهتسا اذا یناثلا بابلانم ابکه هبکه لا رد هنساتعم کلا

 رزارخ هلکنا هکر وند هنلیف كز اخ دوخاب هلق یراق رب وق كن هناد نسال وم تآ دوا ا ناو
 رد هنسانعم قل وا وللبق كب یسهدوک كن هسکرب هدننز و بعت (بلهلا) رونل واریبعتیجرف هدیکرترارکید هنسن ضب ]|
 رون ده یشک نالوا وللبق كب یسهدوک هدننز ورجا (تلهالا) هرعشک اذا ی ۱

 شلسک كنس هلوقهریکر ابو تآ و رطلا ربشک ی ا بلها ماع لاقب روند هلب یلرومغ قوجو رونند ءابله هذن ؤم |
 رکذ و ردذوخأم ندینآیانعم هکر وند هزسیوت نایلوالبق الصا هدنسهد وک و هنسانعم عطقن بنذ روند ۷

 ندهدوک هدننزو بلج (بلهلا را رولوا فص و هد هغورب وق و و رولوادض هلکشد هد هنالوا ولابق ك هرز واینیدنلوآ
 قلخ هلت وطر یسهلوقم یدو وغا رق باح“ و هبلهفت اذا یتاثلا بابلا نم ابله هبله لا رد هنسانعمقلو ا

 ارطم مهترطم وا یدنلاپمهتلب اذا م وقلا اعلا تبله لاقب رد هنسانعم قمردغاب رومغب یب رد لوق یلع قمت

Eهلاقم یبهسکرب و یرطا عبات اذا سرفلا بله لاقت رد هنسانعم كمتر ویت تنوینک يارا ا  
 مھاجھ اذا هاسلب ماھ لاق ردذوخأم ندل وا یانعم ۸6رونل وا لاهعتسا هنسانعم كلا متشو وع توروتک ۳

 وج یب هکر و هبله فت یا هبله لاقت ردهنسانعقلو لیق ندند دوب هدننز و لیعفت (بیلبتلا) مهتشو
 دو و هرفص ییا نب بلهمهبلاهلا وبا ندارعش روهشم ےھقشو مهاجماذا ممله لاق رد ہنسانعم كلتا مش و مدو

 ثعاب یوا رعشلا فوت د وغاب ردراشلنا و یشیدنک یرمضع یاد ارز ردوا بم

 ایلبت هبله لاق ردهنتسانعم قفل و رالیق ندند هدننز و لاعفنا ( بالبتالا و هدننز و لعفت (بلبتلا إل ردمقلت
 یر لا عبات اذا سرفلا بلها لاق ردهنسانعم كمترکس اعباتتم تآ هلیرسک كنهزمه (باله الا بلاو بلیت |

 ه هزشان نالوا هرز وا دعابتوبنج ندنج وزو روند هنوناخنالوا هب رقتم و هبحم هنج وز هدننز و روبص (بولهلا]

 | ةياهنلایف لاق امج وزنم ةن” ىا بوله ةأرما لاش و اهجوزنم ةب رفتم یا بوله ةأ مما لاق رول وا دض هلکغد ]
 هنج وز بول وا دعابتم ندهناکی بوله هدالوا *هرتف (بولهلا هللا نعل و بولهلا هللا ج رز هنع هللا یضر رع لاق

 دعابت ندنجوز بول وا هرز واتفلا و تدوم هنسانشآ هلغل وا رادانشآ هد هبناثو ردنوتاخ نال وا هرزواتبحم و برقت

 دنده مد ندرخآ فرط یرب ره هکرد ذوخأم ندبله نالوا هنسانعم مذو وجه وب و رد هنوعلم نالوا هرزوآ
 فنص ونف بولها و ردیعما یمرف ل ورع نب ةع ر دوخای ورع نیرهد هدننز و بولسا (بولها) رولوا و لتیحالص

 روم هدنزو دادش هلمال داشت (بالهل) ردکعد فانصا و نونف هکر ولکب بلاها یعج رد هنسانعم هنوک و

 اننذخالوقت هاه روند ځد ه الهرونل واریبعآ هروب هنالوایعفد رونل وا ربعتهنتروف هکروند هراکز ورقوغوص

 دع رج (فبلهلا) رطلاریثک یا بله ماع لاق رود هلب یلرومغب قوچ و رطم عم ةدرابلا جی را یا ةبالهلا و بآلهلا ۱
 هندش یف یا هتبلهو ءاتشلا ةبله یف هتیتا لوقت ردهنسانعم ءانش تدش هدنزو هلتع هلاب ددشت (ذبلهل الو هدنزو |

  دوهعم هديا نون اک ن د هيمو ر روهش هدننزوریبز (بیلهل او هدنزو ثدح (بلهلا و هدننز و دادش (بالهلا
 ندهدراب خم رهروک هل وا ردرانوک د ودعم هدنماکنهیدشكب كشيف ییعب هداتشهبله دوخاب رولوادراب تیاغب هکردراذوک |

 یهرکی تل وا نوناک روک هب ینا ردب ران وکی تلا یعرکب شبیمرکی ترد یعرکی گكننا نوناکدارمو رولوا ذوخأما
 ندنران وک شق هلتبسانم وب ردکمد یحل وب لبق و یون (رعشلا بلاه ) ردب ران وک یجنزوتوا و زوقط ییرکی کس
 | ب وردک وط یک هک نښی هود ردسبقل دوهمم موب رب ندن 1 ید رعبلا حرحدم 4 که دیش قالطا هنوکرب ۱



 ۱ لاق نرم 131 یر وه دود :نالواللاح و كیاهمدنن و بی را ( بیذاهلا) عرسا اذلجرا بذاهلاش

 ۱ بذه هتدومیاملاق روند هنسل وابات و صلاخ و فاض كنهنسنرب هلنیتصف ( بذپلا ) عارسیا بیذاهم لبا

 | ندی ذمن هدننز و مظعم ( بذهلا ل یدنلوا رکذ رکردفدا رحو هدنازز لو دیه ( ییذنهلا ) صولخ و ءافص یا

 | ندیباعع و بلاثم یتعبط وقلخ هلتبسانمو روند ه هنسن شل وا متن هریک اب هلفمل وا هلازا یداوز هکر دل وعم مسا

 ]  (ةبرذهلا ) قالخالا رهطمیابذهم لجر لاقب رونل وا قالطا همدآ نالوا تنمو یناص ندترودکد رکو هزیک اپ
 | (ینربذهلا ) ةع رسک | اذا مالکل | لج لا برذهلاقب رد هنسانعم كمع وسز وسقوچ كیاچ كياچ هدننز و هجرحد
 !هدننز و ناوفنع « ناب رذهلا ) هتدام یا هاب ر ذه هذه لاق ردهنسانعم تدامو بأد هل رصق و یسهین رغصم |

 كالاچو فیفخ و عیرسهدننزو هجرحد ( ةبلذهلا ) هلوا لالاچ و تسج هدنمدخ و هدمکن هکر وند هن یثکل وش

 (نابرهلا ) و هدننزو بلطم < برهلا )ل و هلنبتما ( برهلا ) ةعرس و ةفخیا ةبلذه هب لاقي ردهنسانعم قلوا
 نودا والرکو  نوسل وا مزالرارف ردقج اف بوقر وقد وخ ای بوکر وا هروک هننابب كح راش» رد هنسانعم قجحاقهلناصف
 ق بره هسل وا دیدبا بوک هرب ینصن كفيزاق راب عو "رف اذا لوالا بابلا نم انابرهو ابرهم و ابره لجر لا بره لا
  لجرا بره لاقب رونل وا لامعتسا هنسانعم قمل وا ینافریپ بوناحوق كب برهو هنسانعم باغ راربد هفصفدنولا نم
 ار ززا لار ا ره یو رد حادا قم هو ولفت (بیرپملا ) مرهاذا عبا رلابابلا نمانر 5

 الف برها لاق ردهنسانعم كلتا ناعما و هغلابم هدنسهچرد كلغا زواج یدح هدشیا رب هلرسک كنهزمه
 باهذلاین هادا لج را بارها لاق رد هنسانعم ث كنك. هنا دهج و دج قارهل وا فئاخ ند هنسن ر و رمالاف قرغا اذا
 كطاراچانو "رطضم هرارف ین هسکرب و بارلا تفساذا ملا تب رها لاش ردهنسانعم قمر واصقا ربطلی و اروع ذم
 نالکندوص هلتبسانم و ردکم دیحدا رارف ردلعافسسا(براهلا لب رهلا ی اهرطضاااان الف برها لا ردهنسانعم

 ,قالطا براق هنارا وه وص هکهن یتبم هن راکدلیا تعرس ی غوط هام مدوخاب ه هب وا اتداع رونل وا قالطا هراوط

 هکردق و یناویحنالکب وراوهب وص كنالف نعپ دراو ال وءالا نع رداصیا * براقالو براه هلام + نولوش همورونلوا
 بودبافوخ ندیدنک ییعب هيلا برش دحا ال و هنم بره دحا سیل هانعم مهضعبلق و ردکعد ردلکد كلام ه هنسرب ۱

 .یسهقالع ندکلمدآ اعطق زلک مش و ربخ ندنلا هکردقوب یسهسک نالوا برقتم هنفرط هلل وهام ینعفن و ندا دعابت ۱
 یرلکر کو  ویرلقسرفب و یب هبنکشا هلیعط كناه ( برهلا ر ردندناریبعت نال وا ص وصح هنماقمقثو و ردکم دردقوب

 لا كا هننزو ربم (برهلا  هنسانعم نطبلا برث رونلوارببعت زوچ هکروند هغاب هتفوب ندا هطاحا

 ۱ i) راهلا) رایدلبا ناب هلباهردنکو ا راضعب ینو رار دنا كىر ګ هت وا یر هدنق و یراکد ر وس تفج هکر وند هجاغا ل وش
 |( ب رھل ا و هدننز و دا دش «بارهلا) رد دآتوص كچ وکر ص وصخ هنس هلق نایذنب هب راه یب هلا هددشمیاي

 Ê 1 یوواهدنزو بشرق (بجرهلا) وهدننز وناج ره هلی مسک؛ كناه(باح رهلالردندلاحر "یماساهدننز ونسحم
 ۱ لیقتو دع كل غآ خآهدننزوهجرحد ( بدرهلا) ردیدآعضومر باح رهوروند ه هتسن راس و هناویح و هناسنا

 1 .هنسانعهزوح روند یراقهجوق هدنزو بشرق هل ابد دشن ( ةبدرهلا ) البقادعاذا لج رلا بد ره لات رد هنسانعم

 . | مولوطشو شاروف وایدوجو هلغل والاخ ندنعاصرهوجینورد هکروند ه هسک نابج و ققروق زسکروبو
 ۱ هلا ه۳ یاز (بزوهلا ) رون ده یراق هج وق ولشاب كب هدننزو هبشرف هلاب د دشت ( فبشرهلا) هل وا تفایقرب یک

 ] روید هشوق نانلواریبعت سکرکو روند هم وذ نالوا ددشو دنت یشیورو بولوا اناوتو "یوق هدننزو رهوج
  یرصف كفلا و یرسکكناز ( ینزاهلا ل دیدح یا بّربه ثیل هنم ور وند هثیشولتدح هدننز وردیح ( بّربهلا )
 [ ةعرمم و ةفخ یا ةبرزه هب لاق ردهنسانعم تعرسو تفخ هدنز و هجرحد ( ةبرزهلا إل ردیدآ قلاب عونرب هل دمو

 هروک هننای كحراش + كبسح ینعم كبسهلوقترد هنسانعم تیافکت عشب هکر دیفدا موهدنن زوبسح («بسهلا))
 ۱ فاذا یناثلا بابلانم ابصه لج راا بصه لاش ردهنسانعم قجاقهدننزو بصغ ( بصهلا ) ردهلدبم نداح ءاه

 | نمابضه ءاعملا تبضه لاقب ردهنسانعم قمردغای روم دولوب هدننزو برض هلبا درج داض (بضیلا ))
 | | یشاذا لج را بضه لاق رد هن انعم كم روب رغآ ضآ یکه باد ندوک لهاکو دنکو ترطم اذا یناثلابابلا

 ( باضتهالا ) ضافا اذا ثیدل اف بضه لاق زونل وآلاعتسا هن نابم قاط تاوشی رک :هزوسو دنلبلا نیم

 ۱ | ف بضتها لاقیردهنسانمم قلاب یدرقآبوشبریکهزوس هدر هدنازو مارک (باضهالا )و هدننزو لاعقا

 ۱۳۰۸ o 1( به وی

 | نا وادرفنمندنفا رطاب ول وا برص وول هب یر ویسد وخاب و وند هغاط نیلا شل واقلخ ندایقرب / راپکیل وق ىلع

 (هغاط)
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 »)ص۰۰

O O TT 

 به لاق رد هنسانعم قمروا هلکنکدو را اذا لجرا بجه لاقب ردهنسانعم كم روب هلتع سو اهقاس اذا |

 لاش رار د ناکژم هدبس راف روندهنکر یک كزوکه لنیتمط و هلن وکس الاد و یم كناه (بدهل ال اصعلاب هب رض اذا

 | روند هلوکسوپو هغاص نالوا هدنرارانک كنس هوم دعقمو بوث و نبعلا رافشا رعشیابدهلاو بدهلا لیوط وه ۱

 | لوکسوب و ەليا قاس ەدە اسلوصا نکل ردشلاریسفت هلبا بده یلخو هلبا لجخییده فل ؤم +رد هده هلا اه ید رغم |
 لاش د روند ه یش ک قوچ کرک ك نیز هدننزو بدحا (بده الا هلجخ یا بوثلا بده لاطلاق رد رفا |

 هلت (تدهلا ل بدهلالی وطیا بدها لجر لاش روند ه یثکو لکرک نوزواو بدهلا رشک یا بدهالجرا

 .یط را بدهو ایده لاط اذا عارلا بابا نم ایده نیعلا تبده لقب ردهنسانعمقلوا نوز وا یرلکریک لزوک |

 ردیعون یجبآ لرجش یرلکدید اضغلوف یلع وی-اغا قاوققآ ضعبلادنعیطرا و روند هن رالاد كجاغا یسهلوقم
 ماچوورسرونید هنغاربب نواز وديهبتمو بها هن رللاد لر صت نابل وا یغاریی بده هکر د ج راش

 | یون اه اه هدر ی نایلوا ضیرلوق لع رر د

 هرب یک ق اص بواز وایرالادكجاغا رول واردصمبدهویکحادقو حدقهدننزوباتک کر دباده وردبادها

 هنیمز هدنن ز ولقبص (بدیهلا )دن واہناصغا تلاطاذا عبا رلا بابلا نمایده ر جشل ا تب ده لا رد هنسانعمیف را

 هکرونید هن راکتا نالوا قاپ یاص لوق ىلع روند هدولب یلرومغب نالوا قفراص یا یا ص یضغوط

 هنج رف تر وع نالوا ققراصو پلو روند نا وکسوپ و هنغاپجص كب اوث ېک ده و رون روک دنشیه لوا نگر
 دبع بدیه و ردنا نایرج و لوزا هدنلکش طوبخ و طوطخ هکر ونل وا قالطا هنشای زوک نافآ بونل ریز و روند

 هشبارب شلاق ندج وک ندشیادعبنم هکر ونل وا قالطا هب یشک لیقث ودنک هدناملع و ردیعا یسرف كدشا ری ور

 هدنامو زجاع یخدوب هدننزو قتع هلا اب دیدشت ( بدهلا ) الیقئابع یا ابدیهراص نالف لاق رد هسک شل و نهار
 دوخاب هن رالاد تاب نايل وا عاری و ردهنسانعم بده هدننزو نامر هللاد دیدشت ( بادهلا روند هب هسک لیقث و ۱

 رده اده یدرفم اناصغا یا اباده و رجلا بده عطق ساسالا یف لاق یکبده روند هراقاریب نایلوا ضبرع

 ییدوس كناوبح و هعطقاذا یناثلابابلان م اده فلا بدهلاقب رد هنسانعم كس هد زو برمض ( بدهلا) ۶

 اهانتجااذا ةرفلا بده لاق ردهنسانعم كمربد هویم ندجاغا و املتحا اذا ةقانلا بده لا ردهنسانعم قعاص
 تبدها لاه رد هنسانعم قلواقف راصهرب یکی اجص توباز وایرللاد ك جانا ج دوب هل رسک ك نەز زمه(بادهالا)

 رش لاق روند هجانا نالوا ققراص هرب یراخاش هدننزو ءارج ( ءابدهلا آل تلدتو اہناصغا تلاطاذا ةرصتلا |
 هدننز ویسبس (ییدیهلا)رونل واقالطا هنالسرا هدننزو فتک(بدهلا) بده درج وناصالا لر

 كیرحت هفرط یکیایشاب قرهیلابچ رول وا ششوکو دهجو دج هدن [ کردیم شیورو سنجر ندنشیورو تآ

 ( نبدیهلا لرد روهشم عاشر (ییدیهلانبالررو قرهقراصبونلاص هف رطیکیا هکردقج هل وا یشپ وروب كل رهدآ
 هب ع( ةيدهلا) هرشکی | مالکلاییدیه لجر لا روند ه یشکو کر و راثکم ولزوس قوج هدنزو یردیح
 ردیدآ شوقر هدنزو هزه هلص كناه ( هبده ) رددآوص رب هدنرق یس هرو هبقراوس ندهندم لاعا هدننز و

 هدننز وهعرج ( ه ده ]ل رد رسفم هلبا كج وب یرلکدید یکم رب و یکجهودیرکت یتعب هل اادخ رخ هد هفح وهدناهرب

 ردندارعش مرشخا ن ةبدهو ردندننتدحم ردف ورعم هلا باده هدنزو ناتک هکیسیقلا دلاخ ن ةبده ردندیماسا

 كلبا تنمو صلاخ و هریک اب بودیاحالصا هلا هلازا و عطف یی دن اوز كن هنسن اس و جاغا هدننز وبذج (بذملا)
 بذه لاق رونل وا ریبعت هلیظفل نتسا رپ انعموب هدیسراف رونلوا غارفا هتفایق نسح و تفاطل و ق ور هکرد هنسانعم

 هریک اب هلا هلا زا یرلغبل ندنجاغا امرخ و + دحصا و هصلخا و هاقن و هعطق اذا یناثلا بابلانم ایذه هریغ و رحقلا |

 رد هنسانعم كلا تعرسیحدوب بروات تنال او ةعرسیپ هتلاسا ااذااهءام بالا تب ذها لاق رد هنسانعم ۱

 بذه لاقب ردهنسانعم قفآ و فیل امنع قن اذا للا بذه لاق رول وا صاخ وب هکردهنسانعم كليا رادقن ورو
 | لجرلا بذه لاق ردهنسانعم كلا تعرس هدشیا اینو کم دو هدننز و هبا" ه اذه و بذه و لاس اذا یل

 مولا بذه لاش ردهنسانعقلانوچ یتلفجو وکتنک هدننب تعاچ و موقو مس اذآ ةباذه و ایذه هرغ و

 بذه لاش ردنعض یتژکو ب نکل ردفدا رم هدل وا یئانعم هلبابذه هدننزو لیعفت ( بیذمتلا ) یهطغلژک اذا
 كنهزمه (باذهالا ) عرسا اذا لجرلا بده لاق ردهنسانعم كا تعمس هدشیار و هبذه ینعع ایذه "ی
 یردغاب هلتعرس یرومعب با و عرسا اذا لجراا بذها لاق ردهنسانعم كما تع رس جد وب هل رسک

| 



 | قرهل وازاح هلبترابعرفاس یامدق ماانیح نالف بهو تشج نب|نم یا نالفای تببه نا نم هدساسا و رار دیا ظفلت طم
 هدشل وا انح هلان ریبغت تول وا هلبترابع ان د هدا روب هلغل وا م وس رم هلبا هيت یاب ءال ا دعب انیح هدینان لاثم و
 __ |[ ض بارز ردېج واق لوا لو هنتغل دعس هرز وا روکذ م هج وهلغل واییآ ندنآیناونع انع هدنریسفت نکل ردلقح
 __ | لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعم كلیا ادنبا و ع ورش هب هنسنرب و * ردشا وا عقا ویتانب ولت هن وکو ب كفا وم ځد هد رال

 هت وعد یاسدتلاب تببه لوقت رد هنسانعم قم ضاج نوجما كم روکوب ه یک یب هکت و قفط یا اذک ل عفن نالف "به

 [] مث بوهو بهو رداطخ یسلبا دارباو تدل هرزوا قل وا یدعتم هسفنب ینعی هدنناونع هتببه كن رهوجو وزنبل
 ق لامتساهنسانعمقلواد وبا و بئاغ هدیدم تدم هسک رب و زها اذا فیسلا بهلاقن رد هنسانعم كمهرتد نکرروا
 ]  (فبهلا) مزا اذا برط | یف بهلاع رونل وا لاعتسا هنسانعمقلز وب هدکنجوارهدباغاذا لج راا بهلاش رونل وا
 | رواکب بهیعج روند هنسهراب لیدنمو نزن و لاا یا ةبهلا نسط ها لاقب ردهنسانعم ناشو لاح هللمسک كناه

 | وق وءاضم وذ یا ةبهوذ فیس وه لاقب روند هنتلاح یسلوا رکراکو ذفان بویلشیا ه هب رض كم و هدننز و بنع
 رهدلآ نم ةبهانشع لوقت روند ه هد ود ريغ تدمرب ندنامز و روند ه ینامز تعاسرب نالق قاب ندنماکنه رص و

 كناه (ةبهلا لو هاه( ذیهلالو هلبصعف كناه 6 هلا )رد راج هد هلیصف كناه هدربخایانعم یکیا بسا و ةبقح یا
 هرکو هلیصف ك ناه هبه و هعطق اذا ةبه و ةبه و ابه فیسلا هبه لاقب ردهنسانعم كعكه لبا دشت هدنع و و هلیرسسک
 كناه € ةبهلا ) و هدننزو بانک (بابهلا لو هدننز و بیحن (بیبهلا إل ةدحا و ةرم ىا ةبه هتأر لوقت ردکعد

 سيلا به لاق رد هنسانعم قم غاب ب ولکه ناچ ندنق وش نکر ر وکو ب هی یشید هکت هلمدیدشت كناب و هلی رسک
 هدنماکنه دافس هکت دوب هدننز و لاعتفا (بابتهالا ل دافسلل بناذا لوالا و یناثلا بابلا نم ةبهو ابابه و ابیبه
 ] هلژز 6 ةمهلا ) هعطقاذا هبتها لاقب ردهنسانعم كعهکو "به یتعع سیتلا "بتها لا رد هنسانعمقعرغاب ندنقوش
  لاش ردهنسانعم كم رو هلتعرس و "بتها یتعع سیتلا بچه لاقب ردفدا رم هدل وا یانعم هلا بامتها هدننزو

 13 13و رجز وقرفرتاذا بارسیلا بيه لاقب ردهنمانعم كليا ناعل بارس هدرا وچو عسما اذا لجراا بیمه
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 ةسمهةقان و میرم فیفخ یا یهبه لج لاقب هلاه رد هه یثنؤم روند هم ود ثلکرا ایکبسو تسج ةصاخ و

 دو هدنزو بغبغ (بههلال روند هنچوف كنبروس لوق یلع روند هننابوچ یکی و نویف یپمه و ةعيرسیا
 روند هد روق كاج و تسج بههو رول واشلوا تبسن هنسفن "یه سپ روند هناویحو ناسنا كالاچو عب رس

 | حایصناغرغاچ و روند هناویح و ناسنا كياچو تسجیدوب هدننزو باج> (باهیهلا ) هنسانعم فیفخ بئذ
 صوصخ هنناببص برعو ردق راص و ندا ناعل یک وص هدرال وچ هدراتف و ی هکروند هبارسو رونید هب هسوک
 ] ردزوت هدرخ هدرخ ندا ناج# ندنعاعش كشنوک هکر دهنسانعم ابه هدننزو باع ( بابهلا ) ردیدآ نو وارب

  لزازت 6 بلا ) ءابه یا ابابه راص لاقب ردیک بولیکچ یرضوط هرج: هرچا هطوا راردیاریبعت هرذاک | قلخ
 رد هنسانعمكع ربي ب ویکسا با ولا هدنن ز و لعفت (ببهتلا ) عنعزتاذا "یشلا بهت لاق ردهنسانعم قغالغرا هدننز و

 بویکسا هدنز و بنع (ببهلا )لو هدننز و بابحا (بابهالا و هلی ك ناه (بئابهلا )یب اذا بوثلا بیهت لاقب
 هدننز ورز (بیبه ) ردندنلببق قالخا بایت ران و وعطقتم یا بېه و بابهاو بثابه بوث لاقب رون هبو شغل هراپ
  هدشنر و بارع (بابهلا )ر دفاضم اکا بیبه "یدا و عقاو هدنقیرط هب زدنکسا ردندیاعصا لقعم نب بزبه ردندیماسا

 | دافسلل بیبنلا ربثک یا بابهم سوت لاقب هلوا زضاب ماد ندنفوش و صرح هدننق و دافس هکر وند 4 هکت لوش

 | زون هدکد سا هکر وند هلل لوش هلباه ( ذبوبهلا )او هدننزو روبص 6 بوبهلا ال و هدننزو بییح ( بیبهلا )ل

 هقرخ ادا ابیبهت بوثلا ببه لاش ردهنسانعم یر كب یاو ا هدننزو لیعفت ( بيبا ) هل وا ررواص قاربط و
 ]  یناثلا بابلا نم ابعه ةبادلا بسه لاق ردهنسانعم كمروسراوط هلبنوکسس كيج و ىع كناه ( بجا (
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 لوقت ردتف وا قاخا لصتم رع نال واباوص هدن و و ردنا هب دعت هوعفمیکیا ابلاغ و ردلکد فرصت و رد هلتهج ۱

 هوجو وبشا نامه ینعی ینیبغ و یتوبه و نبه لاقن و رایدلبا زر وحت راضعب ییلامعتسا ریعضاالب و لعف هبه و تلعف یه |

 هد هلیصف كناه رد روېشم یعبات هدننزو بېن (هبنم نب بهو ) ردندارعش هدننز و نافع ( صولقلا نب نابه و ق

 شکر رد رهغلابمندن لب هفل بم اه والبادیدشت  ةباه ولا) وهدننز وروبص 2 وه ولا )و ومدن وناتکه راه ددشت |

 یاب هولاو بهول ار شکوه لاس رونید هش شخ ر دراما هاه (ةبهوم الو ءدننز و سلخم (بهوملا) رد هنسانعم هبهلا |

 | یلصا كوب هلبق یا هبهتف هل هبه ولاقت ر د هنسانعم كلغ ا لوبق ین هبه هلی رممک ك نه د دشم یا وكن هزه (با مالا )اطعلا
 | هن ر یر هدننز ولعافت (بها وتلا )رد واو یرللعفلاءاف ازز یک دعتا ون زت ایدنل واماغداو بلق هات وا ویدا بېنوا

 هیطع روني هب هتسف نانلوا شخم هدنن زو هبت رم (ةبهومل ا )ضع ممضعب بهواذا اوبها وت لاق ردهنسانعم قاشعاپ هنسن

 ینیدل وا عقاوهدن رز وا نامه هللوا نوغل وط هکر ون د هب هب اش" یلرومت لوش و هتیطعیا هتبهوم هذه لا هنسانعم |

 هنل وکو ص هجکچ وکو ردد لجر رپ و ردیدآ راصحرپ هدنسهیحان اعنص رهش هدنم هبهومو هیلیا رطم ةضاقا هرب
 هدام هلیسان هرز وا نوکس كناب و یصقكناه (به ]ل ردتغل هدهلبرمسک كناههدنوب و رونل واریبعت كل وک هکر وند |

 ردلکد فرصتمهدانعمو و رونل وا لامعتسا هنسانعم ددعاو بسحا و هنسانع«هلبا هبه و هلشغاب رد یا لعف ندهم وق م
 هل وش هکه لبا باسح یب عب ینددعا و ینبسحا یا اذک تلعفیتبه لوقت رونل وا لامعتسا یرهلوا نما لعف ناه

 هکردوب یسهصالخ كنهداموب هده وص بتکه کر د جزنم + رونل واریبعت یاص یدلشبا یشیا نالف یب هدزمناسل مدشآ
 نیتئرع زاح یلقن كنو و هنسانعم ددعا و بسحا ردشلوا هبفرع تقیقح هدنآو قالا 4 ولق لابعفا یس هلک به

 بول واندبولقلاعفا وا ریز ردفلاخم هناحن نکل رایدلیا نیحلت یت رابع اذکت لعفینآ بهراضعب و ردلمتسم لر 0ا
 ناک انابانآبه دروامهیلع و ردهدرکقافتا نیب وصل ا دنع یراقدل وا مئاق هنماقم نیل وعفم نا و نا ند هم وق رم لاعفا و
 نانل وا رک ذ هکر درس هلیسهلک هلعجا و م وسم هلی اونع تام دق هبه و اطخا دق الجر هبه هدساسا و اراج

 امداختععهبف لاقو رول وا نیشترم زاحم هرزوا دورمسهج و هکر د ذوخأم ندنلوف ییلعج یا كءادف هللا قبهو

 ىا ىه لخلل لا و هيلع هلعجا لهیتعع بارلا هيلع بها له یدیسای فقسلا فک و دقو لوش ةماعلا نم لا
 بدتر و هشت یهزاول كشيار هدننزو باحا ( باجالا ا ردحورشم و م وسر هدنس هدام بیهو و یلبقا |

 تلوهس یذخا قیرطكن هنسنرب و هدعا اذا اباا تال هبه وا لاش ردزاحم هکر د هنساتعم قلق هدامآو رضاح بودل |

 ةنسكر و هذخأت نا كننکما ىا *يثلا تل بهوا لاق ز ول وا مزال و یدعش هلغل وا هنسانعم قلوا لباق تولو |
 بېن( بهو) رد زاح عوج كراو ماد اذا هل "یثلا بهوا لات رد هنسانعم قلوا یاد هنسن رب نوح

 ( بهوم ) هدننزو بحاص (بهاو ) هدنرنزو ناشع و نابع"( نابهو ) هدننزو ربب ز ( بیهو 2 هدننزو
 ردندننثدحهدنن ز و ناب فیش نب نابه وژ ردعضومرپ هدننز و نیطَه ( نیبه وژ ردندلاجر "یماسا هدننز و دعقم |

 | ردهنسانعم یا ووفیح و قزاب هکردیفدا رعوهدننز ولي و( بی ور د دآ خاطر هدن رايد ےلس ون (بها و ) ردزناح
 یتسالب ون وسمت روق ندلیوو فیح ردصوصخ هنعقوم امددب وتناعشو مول بويل وا ج تج سو تقر نکل

 لوقت رد هنسانعم هاو هاو یدل وا قزاب اک | هک ردیفلاخم كنوب یراهلک سی وو ځو هک ر ول وا كعد نوساو |
 سسکلاب هب وو راب هل ب وو بصتلاب هلابب وو اضبا اهعفرب د زا بیو و اهعفرب كب بیو و ةدحوملا تب كب و |
 ءابلا رسکب نالفبی و و حا و مسکلاب دز بیوو رهاظلا ىلا ةفاضالاو رسكلاب هریغ بي ووریعضلا ىلا ةفاضالاو

 هکر د هنسانعم اراسخ و باذع یا الیو هللا همزلا یوم كن وب ردلوقنمندیبارعا ناریخا هجو وبشاو نالف عفرو
 ردط وسیم هدنحورش بیبللا نغم یرلبارعا كران وب و ردکعد نوسلق هرجا هاو هاو بذعم اباد یآ یلاعت قح

 هع ( هب ولا ل اب یا اذهل اب و لا رد هبوب یخد یم هلک ع و هکدتن رونل وا لامعتسا هدنماقم تحت بی وو
 ردح ورمشم هدنسس هدام تاکم هلبعص كم دم و روند هرادقم دم ترد ی رکی دوخاب یکیا مرکب ندلایکآ هدننزو

 هدننز و بیګ «(بیبهلا )و هدننز ود وعق (تبوبهلا )و هلیسهدش كناب ىة ك ناه (تبهلا ) چ ءاھلا لصف
 قمايوا ندوه واو تجاه و تراث اذا لوالا بابلا نم ابیبهو اب وبه و ابه ع رلا تبه لاق ردهنسانعم كما لپ
 | روئلوالاعتس ًیماتس كفك بوش لتمر مۇ طاقت و یوش وا غلام به لا روت زا لات 9
 هلتعرس و طاشن یجدوب هدننز و باتک ( بابهلا ) عرسا و طن اذا باودلا و ناسن الا نم راسلا به لاقت
 | لامعتسا هنسانعم كلك بابه و بوبه و به و ع رسا و طشن ادا اپابه و ابه راسلا به لاق ردهنسانعم كع روب

 نا وا لمس هنسانعم مل وا دوبنو باخ و تشج نا نم یا لوالا بابا ن بابه تب نا نم لوقت روت و

 لطم

 جا ءاهلالصف ع
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 ۱ [رددعنانفم كمر ین دنیا ام هارو هد (بوکو لا تانهلایفجالویابق وارک ذلاقب

 3 ۱ | هرز وا كشبارب هشیمه و رکذ یس اک ب کو ما هنم وناح ردیفیشماذایناثلا بابلا نم انابکو و اب وکو لحن را بکو لاقت
 E ی را وس كر کر ون ده یناسناه ورکو لب رب هدننز ودصسم (بک و لا)بظا واذا ممالا لع بکو لاقت رد هنسانعم قل وا

 ۳ بهت ی ال ا هدم "ترا لا هتسا رآ وب زمیرایدنکو یزهود هکر وند نهو رك هراهوذ لوف ىلع ناو شل ۇأ هذان كرو

 ۱ قورت رد و قالط بکر نم یاد یالآ الاح رد هنعمآثعاب یرارس هلن وکس و دتنهآ دایی وا

 كك هج هل هل رنآ كولش وف هبکو مهدننزو باحا (نباکیالا ) ةن زلللبالا باکر وه وا ةاشم وا انابکر ةعاجیا |
 هدفدن وط زو هغمن وق لوق للع ردهنسانعم قغع ای هغج وا بوقلاق شوق و تک وا مزلاذا نالف تکو الا رد هنسانغم

 وسام و hE ۳ ره ی یا یر یییرادانف یکیا

ereلج لا بکآ و لاقب رد هننانس كار ازا اکرم د وخ اب كلما تاتش هملمشوق هرائآ ی نعل  

 ۱۳ تش یار دن رزواكشبار ام ادو مهم بک روا مهردابوا مهر :اساذابک ولا

 (بکولا)بصتا وماقاذا ابکو لج را بکو لاقت رد هنسانعم قمر ؤط نو هرزواقایا هدنز و تکر (تکولا)

 :هرارف هلغل وا هدیسر هلاك امرخ و حس و اذا عبارلا بابلا نم ابكو بوئلا بکو لاقي ردهنسانعم كفل ری هلنیتعف
 :دنق ویغنیدل وب جفن امرخ دوب هدننز ولیعفت (بنکوتلا) جن نخ هن ولد وسا اذا رغلا لکو لاق زد هنسانعم

 3 ر اص برف هض رب یرب یتیراغاب یس هم كنهقان و کو غم لا تک اق ردا یاس

 هکر ونند هبامرخ لوش هدننزو ثدح هلفاک د دشت ( بکولا رز رارمصلایف براق اذا ةقانلا بکو لاش زددنسانعم

 اروند :ییثکنالوانزا ریثکی کم نبهدننز و ناتکه لفاکد دشت ( باکولا ) هلوا شفلهایس یتول هلغل وا هدیسر هلاک
 و وا رکد ا ولا) زدرخاشرب و ون بوم

 ۱۳ السا ویو هدر رو عرسااذا بل وان رد هان كاما تع رسوخ لداذا نا بیا نم
 < ةبلاولا )ناکام انا هلص و اذا بلاو *یثلا بلو لاق یک یم هدام لص و رول وا یدعتم هلا یلاو هسغب و و

 دنناپما لوصا هنسانعم عرزلا خارف ردبا دلوت ندن راکوک ك رانل وا تبان لاو کرد دن رقیه هبلاغ

 ضومرب هبلا ور دب رادال واو لسن و یرالود كرانوب تغلا و رتبلا ةبلا وو موقلا ةبلا وو رد هيس ثعاب یرللوخد
 رب هدنس هکلوا سلدنا هدننزو هبناح ( هبنآو ال ردهدلبرپ هدنراید سلدنا هدشنزو دجا (بل وا رددآ
 اس هژسسق دار هلوتحصف ( بن ولا ال هخ واذا بین وتهبن و لاقت رد هنسانعم كما ر حا وت ومولهدننزز و لیعفت (بیئوتلا)

 و ی (بهولا )و هدننز و بهن (بهولا ) رد وسنماک |یبن ولا فی رطن تباثندنیدح ونیعبات ردنا نطب رب

 ضوع الب هاطعا اذا ةبهوو ابه وو ابه و هعد وک هل"یثلا به و لا ردهنسانعم قلشغاب هدننزو هدع ( ةبهلا ) و
 راعشا شفیدلوآ ندشلاث باب د یسهدامبه و هلیلاثءدعد وک ادا فل زم »ارعا نع ورع وباهاکخ وا هکبه ولقنال و
 عقاوة رکو ءاب نیب وا و هدنع راضم هلغل وا ندنناث باب لصالا یف یسهدام عد و هروک هتنای كحابصم بحاص ردشللا

 لوا ید یسدام بم و سپ ردشفلف ح وتفم یلعفلا نبع نوجما قلح فرح هدعب ردشل وا طقاس واو هلغل وا

 ره و هلا هدعت هنیلوعفم نسهلص هلغل وا یدعتم هلیس هطسا و مال هل وا لوعفم یسهدام بهو ابیات رد هل وک

 ا یکیلبا تیاور نترابعالب كبها یعم قلطا ندییارعا رب العلا نیا ورعوبا راضعب و ردشلتا عنم ندکعد
 8 لاشاکردموسم یار هانی میکس هدحابصم و ردیبهذم هب بیس لوالوق هکر دحراش + ردشلیا
 | لضافت هدنص وضخ ششخم تعب هد هبلافم باب یلعف بهو و حیف مالک ین مم! نکل یتلعجیا كءادف هللا یتبهو

 | هبلغ اذا ءابملا سسکب یا هریک هبه و ءاهلا ج یا هع دیک هبع هبهوف هبهاو لاقب رونلوا لامعتسا هد هثحابم هلا

 هلغل وا لتعمو ردینبم هنلصا یرسکو ردینبه اه نالوا قلح فرح هرز وا روکذ م هجو ىح كنیع هدنو ةبهلا یف

 هکر دح راش + یدنلوارکذ هک رد نعضم هکردهنسانعم یتلعج رار د#لءادف هللا نبه و راب عو ردلکد لوفنم هل وا باب

  (باهولا )هنسانعمهدنشخت یحنالشغب ردلعافعسا (بهاولالرونل وا لامعتسا هلی هفیص یضامنامه هلغلوا نیمطت و

 ( دیدشن )



 هنگ ا هکر وند ه هنسن مساوهدنز وریما(بیعولا) یکب عکر د بع وید رفم ر ونلوا قالطا هب هعسا اوعضاومندض را ۱

 كمتر کس نال وا هدنن ردق هدهع تار اب عو عسا و یا بیعومانا وبیع و تیب لاقبهلوا ردا بع و یتیش نانل وا عضوا

 لعفا هدننز و برقا (بع والا )رار د بیع و ضکر ر سر فلا ءاحهدرب كج هد یدک لر هدناافیتسا نع وج كنس هام | /

 | (بغولا)هیصقتسب ورک ذلا ین هنم بام لک ج رخ نا یرحایا دڳ ءال بع وا عاما دعب ةمون  ثيد ین وح راشلا ۱ لاق هنافیتسال یرحا یا اذکل بعوا اذهلاقب هنم و رول وا فص و هثیش ندا باعبتسا ینع وچ كئیشرب ردلیضفت ۱ 1

 | قفواوت موت رخ كن ابسا واو رد دوهمعم فرظ نانلواریبعت رارخ هکر ون د هب هرارش هلبنوکس كن ه 2م نیغو ىح هلوا و ۱

 روند هصخت لذ رو ےئل و هام ورف و روند ه هسک ن دېلا فیعضو رون ده هسکزفع و قجا و روند هنسهلوقم كف
 ردرا و داضت هبشهدنتیتح نکل رد ینبم هنس هلباقم فیعض یتیدض رول وا دض هلکعد هه ود تاکرا نام زبد و یراو |

 روند ه یشکل دهداسوقجا ځد و هلناصف (ةبغ و لا )هلباه رد هبغو ین ؤم ېک باطو زر ولکب اغو ور واک ب اغوا یعچج
 مضعاذا سمانا بابلا نم ةب وغ ولما بغ و لاق رد هنسانعم قمل وا لکیهلا مظع و یریاهود هلبعص ك واو (ةبوغولا ]ل

 ر ولیکر ای وص روم هدنآ هکروند هروقچ هم وا قلخنالواهدرلابق ضعب هلبنوکس كفاق و یصف واو ( بقولا )ل
 هکر وند هروقچ هم وا قلخ هدنزرطی وق نالوا یرادقم تماق یکیا دوخاب تماقرب هدرلابق نیلا ضعب لوق لع

 سرفل ا بقو ویکی رار وچ كنشابز وموا و كز وکر ون د هراروقچ نالوا هدن دب بقوو * رولوا عج وص هدن یکه عنصم
 كنەراقمو كخرچ هلاحلا بق وو رونلروقچ كبهدت نالوا ولشا هکر د رار وچ نالوا هدنتسوا یرازوک ك نمف تآ
 بق ولاقت هنسانعم قل وا د دانو بئاغ هنسنرب رول وا ردصمبوقوو بق وو روند هن راکیلد كج هرو قواو كا

 هام ورفو قجایا بقولجر لاق روند ه یثک هلبا و ق جا بق وو *باغادایناثلابابلانماب وق وو ابق و یثلا
 لج رلابق ولاقهنسانعم كمریکه روقچرب رول واردصم تالذکو ید لذنیابقووهلاش روند هب هسک ید ول و ق

 ءاج و لبقا اذا لجرلا بقو لاقب ردهنسانعم كلک بودا لابقاو هجوت یرغوط هبورب و بقوا ف لخد اذا قو |
 ردهنسانعم قماب شنوک بوق وو بقوو لخد اذا سانلا ىلع مالظلا بق و لاق رد هنسانعم قعصاپ قاوک ارفو

 لخد اذا رهقلابقو لاقب ردقلت و ظ یآ هکر د هنسانعم كمريک هفوسکیآ و تباغ اذا ابوقوو ابق و سعلا تبق و لاق
 هربغو یلازغلا هاکح ماق اذاربا "مشنم هانعموا 2 الا هک بقو اذا قساف رش نمو علاعت هلوف هنمو فوسکلا یف

 شیب دیک یاب تا لخاد هفوسک ییوقوو ردرف دارندتساف هروک هلوا یانعم سابع نا نع ۱

 | هلیفوسک یقالطا قساف هرق هکر د جرم » ردثعاب هجرف لوخد هکرد راشتنا و مایق دارم ندوف وو ردرک ذ دارم ۱

 تلا شلک هنماوق رد ذوخأم ن دن اقسغ نال وا هنسانعم نالیس الغا قساغ هرکذ و رد م هک لظم ىلع

 هدننزو هرم ( ةبقولا ) رد راشم لا داربا یخد هراس "یناعم نب رسسفمو هنلوا رکذت یکی دلیا نالیس هجرف هن وک هن
 هب ور | ندنآ هکر ونده هجاب لوب نالوا هد راهناخ ضعب و روندهکیلدوهروقج نانلوارک ذ هکر دید رفم كنس هلک بقو 1

 دژلا ةبقوورول وا هجاب نال وا هد راتاق یغاشا دوخاب یرغوط هنفرط لاعثوب و هل وا تال هکلوک بویمریک یوترپ شنوک ق
 (باقالاال ردنرابع ندروقچ یربکدتا هنسهتر وا نوچ ا كلك ا غای هدباق نانل واعض و غایو درت نهدلا ةبقوو م

 بقوا لاقب رد هنسانعم كالا لاخدا ه هبق و یب هنسنر وعاجاذا لجر لا بق وا لاقب ردهنسانعم قمتجآ ءدننز و با

 ۱ لبا راقج ا هدننز و یدرک قول ال هنسانعم هع دو ر ون د هنفح وب رطاقهدنښز ور ريم( بقي ا)ةبقولا ف هلخ دا اذا یل
 (باقیلا) قم لا ىا باقوالا ةع علوم ىا ىق و وه لاقب رونید ه هسکنال وا نوکش ود هتفلاو سنا و تب ام اد

 نالوار غوط رادل وق جا اما د لوق ىلع هن وتاخزفع و قجا و روند هب هسک نالوا را ق وچ وص هدننزو بارح

 | اوراس لاق روند هک روب قر هتاق هب هک یزدنوک (باقیلارپسا) روند هن وتاځ نال وا جرفلا عساوو روندهوتاخ
 ردتبسن هنسهدلا و هکر دندنناریبعت مانشد و بس هدبرع نایم ( باقیلا ونب إل ةلبل و موب نیب اولصا و یا باقیلاریس |
 نالوا وی كنعسق نوبق هدننز و هدع ( ةبقلا ) رول وا كعد ولغ وا لاطسو هکردندنسانعم باقیم نانل وا رک ذ
 |( بیقولا ) راربد رباب قرقو نادریش هدکدویب روند هحفنا هنسهامربنب كننزوق كچوک كب روند هنسهامرش

 راه ۷ ها

 | ید ردضمهدانعمو ءروک های كحراش + رون دهزا وآ ندا روهظ ندنباق یم هناخ نکرژ وب یمسقتآهدننز و بی | ۹ و
 | هکر د هنسانعم تیبلا شاقباق وا و ردعجندنظفل بق و هکر وند هر هنک جا وه | هلبصتف كنهزمه «بات والا رول وآ ۳ ۱

 | ردزاج هبارصق و هدننزوءارصع (ءابقولا) ئکی مرکد لاو كلموچو هنکت ردیابساوا یسهلو تو ترخ
 ندنسانعم لوخد (بقوالا) رد دآ وص رب صوصخ هنس هلیبق نزام ونب هدنزو یزج (یقولا )ر ددآ عضومرب |
 | رول وا یشان ندنماوق و توق یکی ر که کر ونل وا قالطا هلسانت تل آ ن دیا لوخد هنس هخدآ هباسن جورف ردلما |

1 
 ل



 ۲ ۲۸۰ زی

  ضرمادا عبا رلا بابلا نءابص و لج را بص و لاق هنسانعم قلوا لاندرد و هتسخ رول وا ردصم بص وو ض مم یا
 ونل هتسخهدران و هدننز ولعفت (بص وتلا)وهدننز و لیعفت(بیص و ا)

 .لاهردهنسانعءقل وا كلا درد ور وجر ب

 . هتسخ و بص و ییعع بص وا لاقب رد هنسانعم بص وهدننز و باح ا (باصب الا ) بص و نع بص وت ولج را بص و

 بص وا لاقن رد هنسانفم كما تموادم هرز وا هنسنرب و هض مایا یلاعت هلا هبص وا لا رول وا یدعتم هنسانعم لق | ۱

 5 لوا هلدل واذا لج را بص وا لاق رد هنسانعم قمل وا یدال وا ولض مو ولتلع كن هسکرب و هو رب اا ذا *یشلا ىلع موقلا
 ,لاق رد هنسانعم قتل وا رارقرب و تبا هلاح ىلع بویلک للخ هلیینس ض را وغ هننوق مت 7 , حش كن هقان و یباصو | |

 بس :وهدساسا و هدهرناس تاهما نکل ردموس ص هع" روب هد راسن هج رک اھم تدثاذا محلا ةقانلا تبص وا |

 ۱ ۱۳ تراس موق مهدنآ ونع هبص وم یهف تبصا و و ةقانلا تبضواو مادیااهنل و ةقانلا مص

 ماد هنسنرب اقلطم باصیا و ردبلاخ قلوا برطضم ندنغیدلوا هلبناونع یدعتم هدر هن رول وا شلوا
 ا ره ها زوضک (بصولا توم اداذا لا بص وا لاق ردهنسانعم قلوا

 1 وا تباثو ماد هدنزو بوج و (بوص ولا) یک عاجورولکباصو و یکیعاح وو عجو رولکی باص و یعجب
 اقه او دیقت هطزوک اک |بولوا هنن رز وا كشيا رب و تدئو ما داذا یناثلا بابلا نماب وص و*یثلا بصو لا رد هنسانعم

 ال وادیعب تیاغبهدننز و هبجا و (فبصا ولا) هيلع مابقلا نسحا و بظا واذا معالا لع بص و لاش ردهنسانعم كلنا

 ص ولا) ادجةدیعب یا ذبصا و ةزافملاق ردذوخ ام ندنسانعم ما ود هيل وا یبتنم هلکقک هکر ونا وا قالطا ه هزافم
 ۳ یرفلارآ و قعرب هتروا روند هغلا راهمناک ه هبابس ندقمراب زسدآ یکه دنا قمرپ هجرس هدننزو بصن
 «هلینوکسكناط ویضق وار (بطول الوند هناویح و ناسنا نالوا عاجوالاریثک هدننزو مظعم(بصولا)
 د هلال وا ندنسی ردیزوف هکهتن ردب راقدېاي ندنسی ردكن ويقنالوا هجهدایزندنا و هدنشاب یکیا هکر ون د هنمول وط

 بطر yk بطا وا یعمج عجب ور واکتباطواو لىرىك وا ور ولکباطو و رولکب ط وا یعجكنظل بط وروند
 ارج (ءابطولا لر ول وایکم ول وط هکر ونل وا قالطا ه هم یریا ورونل وا قالطا هب هسک شارتان و مادنا تشرد و هدنک
 ]وا و (باط ولا ) یدشلا ةیظعلا یا ءابط و ةأ ما لاقس رونل وا یبعت هم م ول وط هکروند هنوتاخ ول هم یربا هدننزو

 رد هاط و ترفص هدقدنل وا لتف دوخاب هدکدلباتاف و هسکرب راب عو یدنل وارکد هکد ردیعج كبط و هل رسک
 -یساضعاحا ورادوخابیدلیاح ورخ یرلمدنال واح ور "هدامندنساضعا هکهنسانعیدلاشوب یرام ول وط

 ول وا هدنرز وا كشبارب هشيمههرز وا قمال وا كفنم هدننز ودوعف هللا هم یاظ (بوظولا) ردکم دیدنک
 ادم و تمزالم هنتمدخ كنهسکرب رد هنسانعم كلا تمو ادم و تمزالم اک | اعاد هلکلا ماّتلا و دهعتیشیارب

 و هدننززو هلعافم < ةبظاولا ) همزلو هم وادوا ماداذا ىناألا بابلا نم ابوط و مالا ىلع بظ و لا یک

 ا | هلفخت وا یع ر تاعفدلاپ هکر وندر لوش هدنن و هب وهوم (فب وظ وم ) بظ و مع هيلع بظا و لاقب رد هنسانعم
 وخ خاب ند هموق رم یانعمو و ءالک امف قب لف یعرااب تل وودنیا ةبوظ وم ضرا لاق هل وا شمالاق یرتا رباچالصا
 | كاله یلام"هلج هلامدص نامز بئا ونی ردد .هکرونل واقالطا ه هسک لوش (بوط ول )لردذوخأم ند هینآ

 4 3 ایی وم ره دن رق هم رکم هکمهدنن ز ودعقم (بظ وم ]) هلام بئا ونلا تل وادندق ناک اذا بوظ وم لج ر لا هل وا
 ال وا ولقت رطنوتبهدنن زو هرج (ةبظ ولا و ردقل وایکدع وم نال وا سابق | رب زردذاشیک ی ظفل ق روم یس هلک بظ وم

 د هنشاطیامتج رودم و یر ونال وا نیکسک ی کی اچ یفرطربهدننززو رربم (بظیل ال روند هنجرف كناویح
 * واذآ قالا بابلا نم ابظ و هبظ و لاقب رد هنسانعم نطو تفکچ هلقایا هدننزو برمض (بظولا) هنسانعم ررظ

 اذا یناثلا بابلا نمابع و یشلابع ولاقب رد هنسانعم قلا بوبلج وآ نعوم كئیشرب هدننزو دعو (بعولا)
 باعپ الا ) رد هلیسهظحالم یکیدلیا هطاحا یلیبس لها رد ردصلاپ هيم هکروند هعبسا و قیرط بعوو عججا

 سان زر ذکر او هبحو نمم هبعوا لاق ردهنسانعم قلا بویلج و آ عو كيش رب دوب هلبرسک كنهزمه
 هوا لاخ رولل وا لامعتسا هنشانعم قم ږ وق و كع هماغب یب هنسنرپ و هعجاذا*یشلابع وا لاق رونل وا لامعتسا
 E هنر و رواک مزال تید هدنو و یدلیا عطف ماغلاب تن ورب نمی هلصًاتسا یا مذا

 .مسا نداعیا هدننزو رسوم (بعولار) هلکه یف هلخدااذا "یشلایف *"یفلا بع وا لاق ردهنسانعم كلا لاخدا
 | لغ مم راصنالا بعوا 9۶ ثيدحلا هنمو عج نم اوعاطتسا ام اوج اذا یا نیبعوم اؤاج لاقب هنمو ردلعاف

 لاقب ردهنسانعم تل بویلج وآ ینیسهلجج ثاثبش رب جدو (باعیتسالا ) هنع دحا مهنم فلت مل یا چ نیفصیل
 دزو باط و (باعولا) رونل وا ریبعت قاباق هکر دذ وخ أم ندنوب یسانعم هطاحا و لوعش هبعو نعم هبعوتسا

 ) ندضرا ( 



 بولیکر ا وص هدننز و باتک (باحولا) ردیعدق مسا كمارطا مرحمرهش و رددآ هدلب رب هدننايم اقلب لبا فیش

e ۲۷۹ زقیس 
 میوی هد ۱ : _ت
 | هدننز و بیحن (بیجول )و هدننزو برمض (بجول ) ةنجاوا رانلا بج وت یتلا تانسح | نمو بونذلا نم ةريبکلا یهو |
 ۱ (بچ ومل ا) قفخاذا انابج و و ابیج و و ابج و بلقلا بجو لا ردهنسانعم قمان وا كروب هلتاکرح (نایجول )و |

 هدننزو دادش هلهجدیدشت (باح ول اروند ه هقان نایلیارا ردا هلغلوا دقعنم زوغآ هدنسهم یخدوبهدنزو ثدح |

 قاواقفروف هلیعض كل وا و (ةب وج ولا )روند 4 یثکن ابج و قق روفهدنن ز و همالع هلوج دیدشت تلذک (ةباج ول او |
 سدق هدننزو رسوم (بجوم)) انابجیا اباج و ناک اذا سمانا ٍبابلا نم ةبوج و لجرلا بجو لا زد هنسانعم |

Eهدننز و باغ هلبا هلم یاح (باحولالردشلیا توکس ندندرفم فلاۇم هنسانعم ءاماعقانعر وند هرارب كج هناکآ  

 لاح كن هسک رب هکر د هنسانعم لاح ءوس هلي كلا د و ك واو (بد ولار دکلهم هکر ددا تلعرب ص وصخ دنع ود

 لوشهدننزو بارج هلبا هم لاذ (باذولا) لالا ءوس یا بد و لع وه لا ردنرابع ندقمل وا ناشیرپ و برطضم |
 رار دا لک ا!بویا غ وطه رابه راپ تق ودعب ب ودیا عضو دوس هن را ا یس هشاطبارعا هکر ون د هراقس رغب وه راهش
 هدننزو برض (برولاا) روند هنن رال وق كنس هطناچ قبزآ باذ و وردلکد عومسیدرفم كنس هلک باذو وبشآ و

 شاب هکر د هنسانعم زف ورد هنسانعم مادنا ووضع ور ون د هنغلارا كن رلکیک و کیا یکیا هدند وروند هنناروناح یثح و
 برقع و هرافو هنساتعم تسار وند هر د و ر ونل وا ریبعت هرس هکرد رادقمیغیدل وا یواحهدقدلجآ قمر هبابس ۳

 هل رسک ك واو( بر ول )ې کت سارون د هنوک یجدوبهدننز و هب رح( ب رولا رولکب ار وا یعجرون د هن غا كن رله
 برو "یش لاق روند ه هنسن شم وا هابت و دسافهدننز و فتک (برول ال روند همادنا و وضع هکر دتغل هدنس هلک برا

 دسافو رطعال خرتسم یا برو باح“ لاقب هیل وا لومأم یرطمو ضبف هکر وند هدولب قلاص و كشوکو دسافیا
 رد هنسانعم كلا ماهما و ه روت ندهنسنر هلنابانکو ضیراعم نایلوا قلغم هدننز و لیعفت (بیروتلا)لروند هرم
 نالوا هنسانعم راهظاو فشک یسهلک تاحابم هدارو تاحابلا تاضراعلاب هنع یر واذا "یشلا نع برو لاق

 *یشلا بر و لاقب ردهنسانعمقا وا هابت ودساف هنسنربهلنیتحف («برولا)ل ردندنسانهداسف یر اسو هدام وب ردندجو

 داسف وبشا نمریبعت برو هثیش نالوا لئام و قچاق یغوط هفرطرب هدزغاسل الاح دسفاذا عبارلا بابلا نم ابرو
 هلناخ و هاهادیا ه را و لاق رد هنسانعم كلتا هراب ود و هلیحو كنر هب هسک و هدنن ز و هلعافم (ةب را وم اا ردندنسانعم

 لاساذا یناثلا بابلا نما وز و ءالا بز و لاقب رد هنسانعمقه هلبا هع یاز (بوزولا رول وا نوجما تکراشم وب و
 ردي رعم ندیس راف وب هدندنع راضعب هنسانعم ناد وان روند هغول وا ردنلآ عسا ندنظفل ب وزو هدننزو بار( بارلا )

 زیمارپز ردکعد هلبا لوبت ییوص هکر دیس هج رت ءاملا لب با ريم هدیسراف ردشغل وا بیرعت هلبا هزم هرکصندوم عی مآ
 هدنعج ندنهج و رلیدد با ریتم بودا حب نم هدعب ردرضاح یا ندنظفل ندیریم نال وا هنسانعم كم هشیا یسهلک

 هرکصندقدل وا هنسانعنای رج ب وز و هکیدلاق رد را و ید بی زایم هدنعچچ هکر د ح راش » هلا هزم رایدیدبیژ أم ۱
 هدنزو ناتک هلباز دیدشت 6( بازولا ) یدلیارک ذ جد هدنسهدام بزا ینو فل وم + ردتجاح هن هفلکت تاق جاقرب |

 بوزکهدنن زو باحما (بازب الا ) قذاحیا بازو صل لاق راقا یکو ص هکهنسانعقذاح صارو هیرغ وازوآ

 كنيس و یرمدکك وا و (بسول ال ابف بهذاذا نشضرالایف بزوا لاقب ردذوخأم ندب وزو کرد هنسانعم كع رو

 لاقب ردهنسانعم قاوا قوچ تاب كرب هدننزو دغو ( بسولا ) هنسانعم تابنو هایک روند هتوا هلیئوکس
 نار كنسیغاشا كنب وق هکر وند مردنت لوش بسوو ابشع ژک اذا یناثلا بابلانم ابتنو ضرالا تب

 هز رخ قیلخ رصم هکوب هلوا عنام هنسلک ود بودبا طبض یغاربط هکات رولیتاچ هنید هلغلوا نکلکو دو كشوک |

 | چ كنظفل بسو و زالوا هدرلی وق زوکو و راردبا ندشاط هدراراید لوا تیابن راربد هزرخ هدراراید مزب راد |

 | ج واذا عبارلا بابلا نم ابسو بوثلا بسو لاقب رد هنسانعم كما ریک هنسنرب هلنیتف (بسولا) رواکب وسو
 . هدنن ز و رسوم (بسولا  بسوینعع ضرالا تبس وا لاقب رد هنسانعقلواولتو ا رب هل رسک كن هزم (باسبالا) ق

 ۱ لث یکیا هدننزو با ریم (باسبلا ) فوصلا ریثک یا بسوم شیک لاقب رونل وا قالطا هچوق نالوا قوچ کوب |
 | ص وصخ هنس هلق یاس ون هدننزز و یرکس (یبس و) هنسانعم بط لا عر روند هنغ وز وقام رخ شل وا بط ر یرادقم

 | مشو ةرم راب عو و روند هب هوم نالوانیلاق یغوبق هلي وکس كنه نیشو ىح واو (بشولا) ردیدآوصر ق
 دنول هبامورف عقج ند هفلتحم سانجا هلیڪ كن زمه (باشوالا) ردهنسانعم احلا ظیلغ هکردذوخأم ندنرلوق |

 باشخالا لب باشوالا مه لاق هلک واو ردیدرفم بشو هنسانعم طالخاو شابوا روند هسان یسهلوقم

 | بص و ه لاق رولکب اص وا یعج رون د هض مو درد هلیح* ءلداص و كواو (بصول ارز طالخالاو شاب والایا |



 اه فا بل

 | یکی دکه دن زوهلعافم (ذبلا ول ااعدعفی مپ هلاهحرط اذا ةداسو بو لاض رد هنسانعم قغارب قدصپ دوخا |
 لنت (تثوتلا) هر واساذا هبئا ولاش رول واهدنماکنه افوغ وعازن لدتا قا رھ بولت اذن رز والت و رب | ۱

 لوتسایا یتعیض یف نالف بثوت لوفت زول وا لامعتسا هن انعم كلا البنسا قحربغب هنلام كنهسکر هدننزو |

 هکردب غض ةعاج یا سانلانم ةي لاش ردهنسانعم تعاج و هورک هدننز و هج هلیعض كنا (ةیثلا) ال اهیلع
 دام هدنب اب لتعم ید فل ژم» رد هنسانعم عج ردندنسهدامیث هکر دتبثم هرزوا قلوا هیت یبصا كنس هلک هب هد هیفاش |

 1 اوا عوضوم هش ا ن ل ما ولف نوا نب ی هدنسمدام بث و بش نکیل لامس زەدەروكذم|

 عو مسر ید هدنسهدام بوث ینوب یرهوج و یدیا یث یلصا كنوب و رول وا ذوخأم رس واقتشا ندنآ |
 ندهف وذحم وا و ءاه یهدنرخآ بول وا بو یلصا و بارشا ینغیدل وا ذوخأم ندنسانعع ضوح طس و نالوا ءام

 .سرف لاقب روند هناویح ېچ دا وات رپ و یحماریصص كب هدننز و یزج «یئولا) ردشلنا رمصت یغیدل وا ضوع
 ىل وا مزال یکه دعو دع و رد بج و ی صا یکه دننز وهدع (ةب ا )و هدننز و د وعق (بوج ولا) ةبا ویایئو ةقان و

 3 یثلا بابلانم ةبج و ابوج و *یثلا بجو لا ردن رابع ندقل وا مزال هلیمج و نکع و توب دارم کرد هتسایفم

 "یه واو( ةبجولا )ر دعوضوم هنسانعمعوقو و ط وقس یس هدام بوجوه رز وا ینایب هدر اصب كفل ۇم×مزلاذا
 256" ود بولقب هلا تلر وکر ول وا سا هبج و و طقس اذا ةبج و بجم "یشلا بج ولاقب ردهنسانعم كعش ود هلی وکس
 اح تعم“ لوقت ا نالوا مدهنم روند هن زا واو هنسیتلروک كيش نشود بولقب لوق ىلع
 4 ا لكا ماعط نوک ارب نامه هدراہنو ليل هبج وو طقاسلاتوصوا ةدهلا عم ةطقسىا ةبجو

 | نوکر هالثم روند هکلیا ماعط لکا هد روب نم تقو یسنربا بودبا نوکوا ص وصخ یتق ور هدتعاس ترد یمرکی

 _ لاو م ويلا ن ةلكالایاةبجولا لک أي وه لاق یک كلا نوکو ا هغلش وق ندقلشوق بودا صیصخ هننق وقلشوق
 لا بورغ شذوک هدننز ودوعف (بوجولا )و هدننز و برض (بج ولا ) دغلا نم اهلثم ىلا م ویلا یف ةلکا واة رم
 نیعلا تبج و لاقب رد هنسانعم قاب ی رجا بونل روةچ ز وکو تبا اذا ابوج و وابج و سعشل | تبج و لاقبرد هنسانعم
 ۱ !ماعطنوک وار نوکر هو هدراذا هنع هبج و لاق رد هنسانعم كل اد ر ندهنسنرب یی هسک ر اي نهنسن رب و تراغاذا

 و بجو لاق رونل وا لامعتسا هندسانعم كلوا و رابنلایف ةدحا و ةلكا لکا اذا نالف بج و لاقب رد هنسانعم
 شلپایندنسیرد هکتو هیللا راردا و لوزن بول وا دقعنم زوغآ هدنس هم هکرونید هب هقا لوش بج و و تاماذا
 ده یشکنابج قفروف و روند ه هسک زفهکبسو قجابج و و هلی رسک لوا ور واک: باحو یعجروندهمول وط
 ام زالو بجا ویی هنسنرب هل رسک ك ن هزه (باحمالالرونید هل ودکو انانل وانییعت و عض و هب هنایمهدنعرایقوا و
 عيبلا كل بجوا یعومچ كرا هست هداروب ثال همزلایا عسبلا ثل بج وا لاقب و همزلا یا هبج وا لاقب رد هنسانعم
 تعجا م هراذخًامراس وب رعلاناسلهدعب ردشمالا یدصت جد راح راش بول وا موسم هل رابءاباح وو ةبجاوم
 فاو هطقس هدن راهضسن سوماق هلغل وا توشم هلی رابع اباح و و ةبجا وم هبجا وو اباحما هبجوا هدنسهلج هدقدنل وا

 ك تاجعا وز ول وا هسانعم باجنا ید باتو هجا دن هما شپ یدل یا نیت قد
 ةن اهل تاثیسلا وا تانسا نم ةبجول ابا اذا لج رلابج وا لاقب رد هنسانعم للشیا لع قح هل وا قیس نهج |

 تخ یا هل بج وا لاق ردهنسانعم قم وا PE هلیساقلا تلاح یک هشبدنا و فوخ كنهسکر و راثلا وا

 ۳ ۱ 26 بیو )زاهنلا ققدخ او لكا اذا لج رلا بج والافم رد هنسانع تب ماعطنوکوا رب نوک هو
 رد هنسانعم كلنا ماعط نوک و ارب هدنوکو همزلا اذا ایج وت هيلع هبج و لا ردهنسانعم قلق بجا وو مزال دوب

 : ۱۶ نوک از دنوکینادوخاییلابم ودالواهسکرب وراهنلا یف:دحا و هلك | لک |اذالج ر لا بج ولاقت
 رکي یتسهلوقم هقان و نوبقو رامنلایف ةدحاو ةلكا م ھدوع اذا هسرف و هلابع بجو لاقب ردهنشسانعم قهردشلآ

 ولی رو و ةدحاو ةرمالا ةلبلاو مولا فالح ملاذا ةقانلا بجو لاق راتب قغاص هرکر هدتعاس ترد

 1 راردا هکردهنسانعم قل وا دقعنم زوغآ هدنسهم كن هقان و تبعا اذا لبالا تبخ و لاقب ردهنسانعم قلاق هدنامرد

 | هبجوتسا لاقن ردهنسانعم قاتعتسا ( باعنسالا ) دقعنا اذا ةفانلا عرض ی بلا بجو لاقي رول وا زنا لوزن و
 | یفیدل وا قسم شالابكن هسکرب و هتفیظ ویا هتبیج و یهلاق ردیفدا مم وهدننز و هفیظ و (فمیج ولار ها

 هلا ضبف سار شم شم هلج هتسج هتسچ بودا شا یادغب یرادقم لیکزو هسک رب الثم رونل وا قالطا هب ارتشم* شا

 لاعا و ندهئیس لاا هلی رسک كی > ویعح كم (ةبجوملا]) را رد كنبیج و تيفوتسا دق هدكدليا افیتسا و ذخا امامت |

 جو هذه لا هوا مزاتسم و بج وم لاوخد هثنج د وجاب هغ4 هکرونل وا قالطا هبهچطع و هریک لوش ند هنسخ

 ( یهو )



 (باثی الا )تایزخم ا یا تاب وملاب یتالاقب ردلعاف سا ندنس هلک باثیاوب و هنسانعم تایزح رون د هنالاح و لاعانالوا

 یدنقجاحرب یأر یلع و ققلزاط لوق یلع ردهنسانعم كعا شیارب قج هنل وا ایحو مرش هن هسکر هدننزو باحتآ |

 (ةبۇتلا )و ەدنن زو هدع(ةب الا )ى دنلوا بلق هان واو ید ا بأوا یلصا كن وب هروک هننابن كحراش+ءاتلاب هب اتا هف لاق و ۲

 ی هقام لاق رد هستم یو رامو لد و یزخ و قلیاوسرزد را هدنزودبهوم تب ولا) و

 بو هدننزو هلزاز ( ةبوب ولا ) برا ىف ةلمحل ایت اذا لوالا بابلانم اب و لجرلا بو لاقت ردهنساتعم ىا

 یاثویحق واو (بثولا) لزب لفه تا یناثلا بابل نم ابنو ناکللاپبتو لاقت ردهنسانعم قمل وا رادهاب وتب

 بث و و رفطاذا یناثلا بابلا نمابی وواباثووابو و وانا و وابو لجر لا بث و لاقب رد هنسانعم واتر قمالطاو قمار ص

 هدکذ | هدهاشم یلاحوب تلم ردشللوا شاخ رخ هلغما رح هب یعاشا ندابقتال رسلوا نامه بود + اعاوطم ۱ ۱

2 n 

 یسهتروا نیک قانچ لوق ىلع روند هنفنرط كشا ورطاق وتا نالوا فیفخو تسج هدلاح یفیدلوا قبص ودنوق ورونید ۱
 هغنرط نالوا ردقلا دیحدوخا هل وا زاتوط ر هاد بویلنابط ی رز ینب هاب هد وا ی و ۇل ها دىى ج هنر ۱

 راسمرش بونات وا كب ند هکر بو و هلوا یلفشقای و لدتعم یتعب هلواریغص و كنت هن و ضیرعو عساو هن هکروشد |
 یدبآ بو یبصا كنس هلک ها وبشا ضبقناو هنم ینا اذا یناثلا بابلانم با هثم بأو لاق ردهتسانعم قل وا

 نالوا هد رلابق ضعب هدننو هزج مارل ررر دوام دوتا باند رار فف ۱

 لوق یلعرون ده ییوق نالواعسا و یسیرجاو نبرد و رولیکر یا وص روم هدنجا هکروند هروقچ هم وا قلخ

 بجومیرامع و لذ و یغلیاوسر و تحاضف هدننز و تابع وم هلیعص كم( تاب ولا) روند ه یوق نالوا نرد ناه

 یزخهتجاح نع هدروا هبضغا وا هنم ی العف هب لعق اذا اباثیا هوا لاقن ردهنسانعم كلا در هلتراقح و لذ

 دنمبآت !لاش نکا اتم قل اا و را وخب و زا ده رب هدننز و لاعتفا هلا هددشم یان (ب الا ر ۳

 بابلا نمایآو لج رلا بئو لا ردهنسانعم قاراط هلنیتعف (تأولا) یدنا بات وا یلصا كنوب یبعسا و یزخاذا
 روند هب هرهت "نالواروقج ون ردیید هدننزو هبیبح بن ولا رک ذداکهبضغا یاهریغ هب أ اوا لاقبو بضغاذا باز

 | هکلنا موجه و هلج هرزوا نشد هدنماکنه كنج هل ددشت كنابو یخ ك واو (بولا) ةريعق یا بُ و ردق لاقت

 هرز وا هج وقمال وا كفنمهدر ر هل وکس كن هبقوف یانو یف واو (بتولا )ل بو ییعم بوب و لاق رد هتساتعم

 هدننز و بیګ( بیلو لا )و هدنل زو باتک( باث ولا لو هدننز و دوعف (بوئول )و ناف (نانول )و هلن وکس كن هلت |

 ل ولم هسکرب ندب ص لاج ر هکر د جزم + دعقاذا بثو لاق رد هنسانعمد وعق قم روت وا هدنتغل یسهلسق ريج بول و و

 ایقنیچلایدنلب رب عقا وهدنسه ورذ قهاش لبحر رو ص تالمهدم کنه لواقافتا بودا دوف و هلترافس هارب ندربچ |

 ود بث هرزوایراتغلو راضحا هنن روضح هد رون نم ناکم یوق رم هلغل وا هرز وا مارآ هلیسامدن و صاوخ هرزوآ ۱
 | ثكلطا اما ین دمام بودنا لج هنسانعم هرفط هلغمال وا فقا و هب یریج تغل موق رم هدکدلیا تراشا و ها هند وعق

 | ییعب * رج رافظ لخدنم مہتاب رعک بب صان دنع سیل * هلکلیا ناب , ییبیس هدرلنآ بودا راسفتساندراصح |

 دید لی اکتهرز و نسل ی رله مارا نال ارت یاب من دعب نم هاش وا قفاوم هنر

 | رد نسنم بم و تخت هننزو باتک(بات ول یا رد ما لعفندب و و سکته 2 8

 رول وا عج یمهلک باو هدنروص و رد راهاکنیشت هکرد هنسانعم دعاقم لوق ىلع هنسانعم شارف روند هکشودو |

 تو هکروشد هریما و ههاشدا , لوش هننزو نابترم(نابثولا)
 | روند همدآ ناغارصص وهنسانعم هلهسضراروندهر قشم و وز ودهدنن ز ورم( ببم )زغی ل دقت یانبثوم

 هر دکسکو یه ورود هبي دکن دیا تمزالم هفمروتوا اد رول وا فصو هرآ یژکا هنسانسزفا لجو
 ردیدآوصر ص وصح هنس هلق ليقع هدنس اوادجنو رد دا وص یطاوضخ هنس ادق هدابع :دزا# و 8

 هروک هنناب كحراش + ردیدآ لامر , ندنناقدص یرلت رضح مالسلا و ةولصلا هيلع ءایفصا رورسم هدهرونم ةندمو |

 | تیص و ناتسپ هعطق یدب ه یوفطصم ترضح فرط هرکصفدقذل وا مالسا بایفرمش ید مان قیر ا ۱

 | دیده ما ةبرمشم (۷) انسح )٦( بیم (۵) هقرب (4) لالز(۳) هبفاص (۲) فاعا (۱ ) ردرلنو هکیدیشلیا |

 لودح روند هرهن كچوک بثیمو ردیدآ عضومر هد اب خازدغا «ددمرکشکم بث و رابدروپ فق و |

aودق  rge eh 



 بچ واولا لصف =

€ ۷۹ ۱ 

 | دل وا سقعیعوج رو دوع زون د هلنم و لامالواریثکب ثان وردلعافساندهب بن و بان (بئانلا) ردد دلبر

 لاق رد هنساتعم كلک یرخادعب ةرع هرب رب دوخاب هب هسکرب هدننزو لاعتفا (بایتنالا)لریشکی ا بئانربخ لاق ینبم

 ۱ ۳ ؛تراف هلینوکس كناهو یضف كنون (ببلا) ردندیماسا هلیعط كم (باتنم) یرخا دعب ةرم مھاتا دا ابن تن
 1 1 بہا اوذخا لا هلبرسک ك نول رولک بان عج رداعسم هللا ردصم روند هنلام تینغ نانلآ هلمتهج نال اتو

 _ اب بجو بلا بین لاق هنسانعم قلآ تون بودا نالاثو تراف یلام رول وا ردصم تېلو ةعنعلا یا |
 ۱0 برع ناسرف روند هک ردننرکس بودانوا تآ هنوکرب بېلو هذخا اذا لوالاو عبارلا و ثلاثلا بابلانم

 . | هلامیرلکدتانالات و جارات و ردقج هل وا كم ردنرکس بوقیچ هلیکن ز وانیکسکی کر دام وجه هت راغ ارهاظ ردف ورعم
 [ ءوس یهسکرب بو هنا وا یصفت ندرا رکت هکر دجاتح هکلنا مت یتینغ نکل ردهنانعموب ید تکنغ هچرک روند
 :مهناسلب هول وانتیا هوبېن لاقب رول واشغا جاراتیتسومان هکرونلوا لامعتسا هنسانعم كللد بول آ هناسل هلا رکذ
 [ بوقرعب ذخا اذا بلکلا بن لاقب رونل وا لامعتسا هنسانعم قعاق بو رواق ندنریکسس یغایا كمدآرب كب وکو
 رون وا ریبعت قعثباق هکرد هنسانعم لآ تونغ لام هلجاراتو تراغ یخدوب هدننزو لاعتفا (بابتنالا) ناسنالا

 بهآ هسل وا یلوتسم هدنیکز درب هب هفاسم و نادیم تیابن هدکمترکس یعسقتآ راب صو هذخا اذا بینا بہنا لاقب
 *| مانتغا یسیدنک یلاح تیاغ دوخاب نعوم كنم رکس هکاب وک هنسانعم هيلع یلوتسا رارپد طوشلا سرفلا

 رد راسا هلا هددشم یاب (ییملارل و هلی هینب یغصت (ییمللا ) و هدننزو یلبح یا ) و هدننزو هبخن (ةبهنلا)

 ((نابهن) ردشفل وا رکذ یغیدل وا ردصل اب هیعستیس هلکبهنافنآ روند هلامنانل وااو بېن تلذکر وند هبامغ و بېن
 رهودو ردهنسانعمقعشباق بودا نالات و تراغیلام هدنزولعافت (بهانتلا) ردغاط یکیا هد هماهت هلیس هینب همت

 هتسانعم اریشک اهماوقن اهنم تذخا رارید ضرالا لبالا تبهانت هدن راقدلآ ر قوچ هلکع روب بوشا هلتعرس و دج
 | نیت وافت بوشراب هلنآ نالوا یساپمه تآرب رابرع هکر دندنوب ردهنسانعم قعشپاقیدوب هدننز و هلعافم (ذبهانلا)

 ۱۳ 6 رک هلفمالوا بولقم یسب رب هنسانعم هرضح ی هاراب راربد سرفلا سرفلا تهان همز کس هجربارب
 2 یا هوبهان لاق رونل وا لامعسا هنسانعم كملاید بوروتک هلاقم یب هسکر ب یکبهن هبهانع و ردشللا بہن

 "یناسیهنلا لهلمم نبا لوق یلع بېنم ن, لیلا دزو ردیدآ كنبردب هلببقرب هدننزو رذنم (ببنم) مالکب
 ۱ ول وا قالطا هن ۲ ؛لرکو ب تیافب بینم و ردیتسایسرف تان هسک مان یس نب هت وع هدننز وربنم (بپنمل رد عاش

 | ندنلسن كسرف ماننورح هلیصف كيم (بهانم)ردیدآ عضومز هدننز و ریما (بیغ) و دملا ق ینیافیا بهنمسرف
 | الصم (بوبنا) ردهدلب رب هدننرق یرقلا یداو هدننز و بضم (بهتنلا) ردیدآ سرفرب ض وصخ هب هبلعت ینب
 لق بولطم یا بوبنم وه لاق ردکحهدا بېن هسیا زل وا اطعا و ادا هکرونل وا قالطا هثیش نالوا تولطم
 یشیدیژآ کروند هشیدترد نالوا هدنرهسک | كن هبعابر هدزغآ هدننزوباب (بانلا)ل ردندنلببق یل واز احم وب و
 رد وم یظفل بانو ردنجهلوا شید ترد نالوا هدنسارو لراشید كوا هبعابرو رونلوارببعت یثید كىوکو

 رولکب يانا عملا عجب بو هدننزو بويع رواکب وین و هدننزولاوقا رواکب اینا و هدننز و سلفا رولکبینآ یعجج
YAKفلومو بودا تم و سپ هق.دنل وارک د هلتسا و مادامردرک ذمناسنا بان هکر دهدحابصم نکل هدنن  | 

 هچ وق ولشاب بان و یبتنازل وا مق ج نرف هللا بان هدنا ویحرب هکر دیا لقن ندانیسنباو رول وا شما رابتعایتسانعمنس
 هکفینط نب بان ردندیماسآ بان و هلرسک كنو رولکب بن و رولکب وب و رواکب ابا یعج كنو روند هن هقان

 3 نابعاو هنسول وا كتعاج و موقرب بانو ردردب كنوتاخ ىلبل نالوا یسهدلاو كکلام نا نابنع نباص
 ((بوشلا)ردقمربارب هدننرق al ia برتر قدیمی موها بانه لاه رونل واقالطا هن هم و

 وند هناوبح نالوا ظیلغ و نوغو یشید یزآ هدننزو رجا <(بدنالا) روند 4 هقان ولشاب دو هدننزو زون

 1 لوقت ردهنسانعم قغق وطاب قمروا هنشید یزآ كنهسک رب هدننزو تبع (بینلا) بانلا ظبلغیا بدا بلک لا 1

 هلیشید یزآ نوجا لاردا ییتعالمو تنوشخ كنهنسذر هدننزو لیعفت (بیبنتلا) هان تبصا یا این هت

 | لاش ردهنسانعم قءهجوف هفانو هاش هيف رثاو هدوع ماذا مهسلا بین لاقب رد هنسانعم قمالقو بورصا
 | ردنرابع ندقلاص لوک یک یراشید یزآ هکرونل وا لامعتسا هنسسانعم كمك ک تاب و تمره اذا ةقاسنلا تبين

 | ردهنسانعم قفلوب وا بونلکوک تابن دوب هدننزو لعفت ( بیئتلا ) هتمورا تجرخ اذا تبنلا بین لاقب
 | ردیرلبقل كننارضح سعادبع نب ورعنب لیپس و برک یدعم نب سبق (باینالا وذ) بین نع تبنلا بیئتلاقب
 هبهلباوقو هخانچدوپ عساو یسیرچماهیئوکس كنءزمهو ی واو (بأولا) = واولا لضف]9»- امنع للا یضر

 ( روند )
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RE N [ ۲هعم نس ا ۴ ون ناتج وا  aaق هد رب هدننژ نا  

 تءاحلوقت ردهنسانعم تب ون هدننزوهانک(ةباسلا) ردیدآهب رقرب هدنساضف ءاعنص ریش هدنع بولو نسا یدرفه 3

1 
1 

1 

(aa) |لاش رد هنسانعمقلوا ىدنتسمودقم ویربهظور وای لوق یلع قلوا قیرع كندمز و كیعاهت مدنز وهباقن  
 بکنم دنن زو بصانم (بک انلالانوع وا اف ع یا مهلاکتمناک دا عبا رلا بابل ناب وکت وباکتهعوق ىلع نالف ب ا
 رونل وا قالطا هرلکلب نالوا هرکصندرلکلب نانلوا قالطامدا وق ه دن د انق كشوق هلیس همن عینک ردیعج كنظفل |

 | نالواهدنفرط وا ردرا ویعما ررب كن دودره رول وا كلب یجرکی هدنرادانق كشوق هک بلوا نخ ردقوب یدرفكنو و
 ا نادرو کور ی )رد یری ر ر

 یادغب شلخی هدننز وهع رج (ةبكنلا) ردشفل وا رکذ یرالعف رون دهناویح و ناسنا نالوا شقرشاط دوخاب شغل هراب |

 FES RPT O Ê ا ۱

 سا (بکتلا ])هبكنم ىلع هاقلا اذاهسوقوا هنانک ب ٹکا لاقت رد هنسانعت كمر ونک ولآ هز وما ییابدوخاب نت ر وبق 1

 ۷ وند زاد تن 7 كشا و رطا وب ر۱( بیکنلا) رد یت ی رکیدو ی زخئ ۲ رەب اشيا ماي 8 3

 دستان کو وا عج نو < لو نوت« یکتیهو ۱

 رد هنسانعم برق قلم و رد هن با روز و رون دەر هفاسم كل هکر 2 نوکرب ندرب یعیدنل و كمدآرپ بوو
 ة رعبوئو هماقم ماقاذا ایانم و ابوت هنع بت لا را هتشانمف قوا اتا نم تکان هک , هلق كم بانم و تونو ۱

 لاق ردندنناش كلا عوجر تاعفدلاب ارز ردندنون هان نال وا هنسانعم هثداح ردهنسانعم كمعا عوجر یرخادعب مآ

 هجوت و عوجر هنهاکر دیلاعت قح و بان نعم یلاعت هللایلا بان لاقب هنمو یرخا دعب رم عجراذا ابون هلا بات [
 (ةبونلا و هعاطلا مزلاذا لجرلا بان لاق ردیمز الیانعم هکرونل وا لامعتسا هنسانعم كعش رود هتدابع و تعاط هلآ
 تعاح لا روند هنهورکناسنا و ردهنسانعم تل ودو ردهنسانعم تصرف ه ون و یدنل وا رکذهکه تن رد ردصم هاه

 تبوت ځد هدزغاسل ردم نده وانم هکرول وا درفم ردهدننز و درص هکندنظف بوت و ةعاجیا سانلانم ةبو 0
 هقرفرب ندنسهشاط یکنز هلیعص كنون (بونلا)) كتبان و كتب ون تءاج لوقت رلکب ینتبون نالک هنمرکد رونلواریبعت
 نوچغيدل وا ردا تعجر هنناکء رونلوا قالطا .هن-سیرآ لاب بون و یک یورو مور رددرفم یون ردنیسا ۱

 هلبعط كنون (ةبونلا) ردشلما توکسس فلوم نکل زدرمسفم هدهلقلوا ماقم عاق هان هدحابصم كن و كتب و ۱
 یشبح لالب ردرایکنز قلخ رونل واریبعت یتیالو رلهرق رددآ كنهکل وارب عقا و هدنفرط بونج كرصم دیعص |
 (تبانلاو ردراثدح ییونلا یون نی دمج نب هللا ةبهو نی ونلا دجا ن هللادبع و ردیعما هیاصرب هونو ردندا روا |

 ۱ نوچغلدل وا عج ص رونل وا قالطا هلو كجهدبا دورو هبوص بانمو یدنل وا رکذ هکه تت ردردصم هلیصف كم |
 ردو ات دف ما ىلا ةن ارنا لو رد هنسانعم كا ماقما هن هسک ر خآ یی هکر هدننزوماقا ( بالا

 | صالخالاب هب یملاهاکرد هلبا یصاعمكلرت و یرخادعب ةرم عج راذا هيلا بانا لاقي رد هنسانع تا غۇچى ۱

 | هکر دیف دا و هدننز و هبقاعم ( هب وانلا) باتاذا یلاعت هللا لا بان لا ر ونل وا لامعتسا هنسانعم ك عا هچون : و عوج د ا

 لاذ و هیععاذه بکر راض ین هد هبقاع یا هب وان لاقت رد هنسانع,لعشلتبون هدکع هنسهسک | كنهاد نالوا بوک | |

 هب وانم و هبقاعم هلغل واهنسانعم تبون هبقع ارز ردق و تجاح هدسقت نکن ردشططا طسب وب هچرک حراش » هبقعا ۱

 ولشغاپ لزوک بینم و ردلعاف مسا ندهبنا هدننزو بیج (بینلا) رده هنیسانعم كمت ون «دشیارب ال ۲
 ردهلیس هقالع قل والافتم یعوجر یرخا دعب ةه ارهاظ هنسانعم دوج رطم رونلوا قالطا هرومغ عفان و قوچ |
 قالطا هنعتوم راہب نالوا ناوارف یاو بآ و توارط و ضیفوشوخ و فیطل تیاغب و دوجیا بینم رطم لاقب

 لعافت (ٍبوانتلا ) رد دآ كب وص رب صوصخم هنس هلببق هبض ورددآلجرر بینم و نسح یا بین عب رلاشرونل وا |

 او وانت لا : رد هنسانعم كعشلتب ون اقلطم لصالای هکرد هنسانعم كعش وب هل ون یی وص هلباعسق 2 ةاصحرابع هدننز و

 | ید وا زآ و مدار هکر د راشاط هدر خلوش راربد ید هلقم هکیسقلا ة ةاصح و رعستل اناصح یلعء ءوعماقتاذا هل لع ۱

 | قج هیلباق بوت روا یرلنآ ب ودیاعض و هرچا هساکرب یرلشاطلوا هل را لوا ر وبج هکلنا میسقتیوص هدنریهدنق و

 ا یا زا یبوط (یون تیب ) رر دلا مسفت هجردقل وا هسک رهو ورکود وص هنیزارزوا یرادق |



 3 ۱ 0 هما رس
 1 | تون (بقالا) زدیدآ وصرب ا لبج ماب ابا لاصق ( هنابقن)ل ردعضومرب هدننب دب ناسعم لب 2 هدنزوریزآ
 بگم ندا بقانمو ردر و رو هرات سو دنع و هبهماع راک اپ پرسه هدنآ هکر دیآ غار هل صف

 ندلو هدنزو دوعف (بوکنلا) و هدننزو بعت (بکللا ) و هدننزو برض (بکتلا) ردیدآ لوب رب لصوم
 3 بکن لده اذا با را ولو الا بابلا نم ابوکت وابکتو ابك بکت و قیرظلا نه بکن لاقي ردهنسانعم قماص |

 فا وم هحرط ادا لوالا بابل ام ابکن 4 بکن لاق رد هنسانعم قغار هر توتا ندلا یهنسفرب هدننز و برض

 91 ان الا بکت لاقت رد دنس العم یاش وبه هنن نالوا هدنجما ب ور وچ یغاشا شاب یاقربو ردشلنا رارکت یثو
  ناشبرب یراق وا نال وا هدنجما بودبا نوکنرس یتیروبق قوا ینیعب امفام ژن اذا ةنانکلا بکت لا و هیفام قاره

 ام اذا هلجر ةراجحا تیکن لاقب رد هنسسانعم قغرشاط هلف وط شاط لوق ىلع یل هراب شاط یغایا و یدلیا
 قاض وا هشم و تنح طرف یبهسکرپ نامز هلبعط كنون بکن و بکت و یک هبکن روند هتییصم بکن و اهتباصاوا
 | بعت (بکنلا) ةبکت هباصا وا هنم غلب اذا ابکن و ایکن رهدلا هبکت لاقب رد هنسانعم كللا راچ ود هتبیصمرب دوخاب

 | هدر ودیا قلقباص ندنسیقلخ عض و هکر وند هتلاح نالوا هیبش هکلیکا بودبالیم یضوط هفرطرپ هدننزو
 قویط هکرونیدهفلتسخآ نالوا ضر راع هنغایا كن ود و ليم هبش یا بکن هیف لا رونل وا ریبعت قلقجاقو برو

 بر اا روهظ هدنزوما كنهود هکر د.دآ ت تاعرب بکن لوف لع ر رون هار ةردکی دف رط رب ندتغرشاط ڊوخاي ندعم اج

 دم ا کرو یھ هنفتکنءود نامه بکن ضعبلادنع ر رو فرح* هف رطرب قره هسغآ هود هلببس لوا

 ور دیاصیب هکر و لدعاذا قیرطلانع بکن لاقب رد هنسانعم قماص ندلوب دوب هدننز و لیعفت (بیکستلا
 رزو روک ذم هجو یسهدام بیک وبشا و هاح اذا هبکت لاقب رول وا مزال و یدعتم هلغل وا هنسانعم كلا ها
 هنع هب ۱1۳و شب زطلا هیکت لاش رونل هلص هلیفرح ءابو ردنا هبدعت ید هنیلوعف و ردنا هن دعت هدحاو لوعفم
 ډوب هدننزو لعفت (بکتتا) ایا هتیکت و هنم مكت و هیکت و هنع بکن ساسالایف لاقاک هنع هلدعیا لدع اذا
 ۱ پکتت لاقب ردهنسانعم قلآ هزوما یبهنسن رب و هنع لدع اذا قي رطلا نع بکتت لاق رد هنسانعم قعاص ندلوب

 لا روند هلوب نالوا قیاص هفرطره بویلوا ی هدننز و روفعی ( بوکنیلا إل هبکنم ىلع هاقلا اذا هسوق
 يالرص ۱ تهم هک دل لو دارم هکر دکعد لی یرکا هدنزو ءارج ( ءابکبلا و دصف ربغ یلع یا ول قیا ط

 وبه ندننیب لاع هلبا ابص ءابکن لوق ىلع هیلیا ب وبه ند هترکن ال وا هدنغلا را كلبیکیا نال وا ندلوصا بواص
 ۳ e هکردبیزا یرب ردنرد رالی نالوا یرک | ینعب هر حایر بکن هدندنع راضعب و روند هل ندیا

 ردنعصت یریبکت هکهلیس هبن رغصم روند ید ءابیکت هکردهیاص ینا ردا بوبه ندهترک نالوا هدنننب كلرانا نعد

e۳ بیزاوو ردپا بوبههدننایم رود هلا لامش هکردءایرج ثلاث ردبا بوپههدننب لاش  

 ze برعلادنع حایر لوصا هکه لوا مولعم + ردیلباتم ابیکنوب و ردا بوبه هدنسارآ رود و بونج هکر د فیه
 صا علطم هکر دقرشم اینا رونل واریبعت لی هلبق کا هدرایدو ردا بوبه ندندناج لیهس بطق رد بونج الوا

 رد رغم بار رونل وا ریبعت زدلپ ردا بوپه ندنن اح هاح بطق هکر دلاعش الام رونلوا رببعت یسیغوط نوک

 كني رپ رهو ردقج هلوا ءابکن هکردرا و هترکر رب هدنراقلارا كن رب ره كرانوب رونل واریبعت یطاب ردلصا برغم
 1 رونل واریبعن زا رو هکردهیاص ین رار د هلششک هدیکرت هکردبیزایر ردرا و یعما هرزوا روک ذم هجو
 قشم هدنماکنه رانو لیل ءاوتسسا ءابص و رونل وا ریبعت سودل هکر د فیه عباد روند لپ هرق هکردءایرج
 رد ردق هنعلطم شعن تان ندنعلطبایرت ندنراهترک نالواندن دن اح لام كق رشم هده راس تاق وا رد | ب وبه ندنفرط

 راردبا راستعا یتلا نوا یتسهر اد حابر بهم اقلطم رای اورو ی الو رول وا مسقرب ندابص زار وب هدنروص وب

 ءوسبم هدایفا رغج بک یلیصفت راردیا رابتعا یکیانوایرناهس مالسا لهاو راردا ےسقت یکیازوت وا راینامرج و
 هکر ون د هوضع یغیدش واق كنشاب لوف هلیج وا تاکبک یراکد.د هلروک هدندب هدننز و دج ( بکنلا ) یهتنا
 ثالو روند هنن“ ر هج هغرال [ كنهنسن ره بکنم و ردرک ذه یظفا ب بکنموبشاو راربدشود هدیسراف رونل وا ریبعت

 | دهعتیتیرلطاصم و روما هکرونل وا قالطا هنفص كتعاجرب کن وارد دانممون قداطا تكن زوما یکی فر طرب |

 هکر ون وا قالطا هب هک نالوا ینواعموریهظ كنءاجب رب بکنم لوق یلع بک هوار کیا رد القا
 | ار تادرفم ںولوا راعتسم نوجا رماد و سبز سأر هکهت رول وا هدنسهناثم زوما هدقل وا دنتسمو دعم

 | هل ودع ندنیهم لصا لب هدنزو دوعت (بوکنلا) ممنوع وا مهفیع یا میکنم وه لاقب رد زف هللا ءافرعلا سأر

 ردهنسانغم هباکن بوكنو امهم نع تلام اذا لوالا بابلا نه ابوك جرا تبن لاقت زد هنسانعم كس یر

 ( هاکنلا ) ین



 | هکر وند هکیوکشفلدیزاغوب و هنسانعم نا یلاناسلرونید هنک د وزار و هنسانعمرام نمر ون د هلاوقو هبانو هکدود لا

 | هب هناح هلغمقیچ كب یزا وآ هکر اردا بقن ینیرازاغ وب كنب رلکپ وک نادا و سک ان ضعب ندنسهشاط نیشن هداب دام

 | یلیفکو نیم كنم رالاوحا ویرظانو دهاش كتعاج رب بیقن و راریدبیقن هکږ وک ل وا هتشیارل هیلو یعاد هنبلج نامه

 | یعس هدن راتام# یس هل وقم لیمکت یتیراناصقن و هوست و بیترتو تراظن هدنراتانکس و تاکرح و هدن راطاصمو روما |

 (قیم

 (نییقل) امباقتنا ةه یا ةبقلا نس انا لاق ردعون هنب هکر وند هنئیه یراغت وط باقن كران وتاخهلیرسک ك نون |
 هچرکه کر د ح راش » رد هنسانعم شوه و لقع و سفنلا یا ةبيقنلا نوی وه لاق روند هب هقطان سفن هدننزو هبیبح |
 یلعو راک كنهسکرب هکر دقل وا لعفلا نم و نالوا باوص ردطاغ نکل ردمو سرم هلناونع لقعلاو هدر هح

 | لاقاک ردترابعندقل وا رفظ و لب بج وم هسا ردا تردابم هل هن ره و ترشابم هب ولطم هنر ه ردکعد قمل وا ولتنی
 | ىأر یتعی یًر ذافن و هنسانعم هروشم روند هغشناط هبیقن و بلاط ا رفظم لاعفلا مت" یا ةبيقنلا نو ةيابنلا ىف ۱

 رد هنسانعم تقیلخ و تعببط همیقن و یأر ذافن یا ةميقن نم مهلام لاقب رونل وا لامعتسا هن انعم متن رییدت و فا ۱ ۱

 .هدشنزورپما (بیقللا) رداراردا قوجیدوس هکر وند ه هقان نالوا لوږ یس هم و هعبطل ایا ةبيقنلا عرکو ه لا

 كن ربطاصم ندا اضتفا بودناریقنتو تحت یی نقم و تراظن هن رللاوحاو روما ام اد هکر وند ه هسک نالوا فد صو

 كن هلفاق رانو لیل هکرول واییقن كنابراکیتح ردهتشپ ندسد روب هلوا ردنا ماقهاو دیقت هدننیش# و هوسنتو تی ور |

 مهدهاش یا مهیقن وه لاقب ردندنوب یدنفا فارشالا بیقن الاحو رول وا هقشب ندیشاب نابراکوب و ردبا تقد و
 ةباقن موقلا ىلع بقن لاقت رد هنسانعم كلنا ثالمیقن هتعاجرب هسكر هل رسک كنون (ةباقنلا 2 مهفرعو منی و ۱

 نکیالکد بیقن مدقم هسکرب هدننزو هما رك (ةباقنلاإ) ةفارعلا و ناعضلا و دوهشلا نعي كلذ لعف !ذا لوألا بابلا نم

 | راصف ابيقن نكي مل اذا عبارلا و سمانا باسبلا نم ةباقن بقن و نالف بقن لاقي ردهنسانعم قل وا بیقن ندهرکص
 انادو ملا هژیسهدایز هدننز و باتک (باقنلا) یک هالوو ةيال و ردردصم هلعفو ردعما هان هلن و رسک لوف ىلع ۱

 | باقنلج ر لاقب نوچهکیدلیا لا ردا هلثح و بقنییابشا عیجج رونل وا قالطا ه یتکنالوا انشآ هبایشا و نونفره و |

 ۱ هطاحا تعوم كن زوب هلغلوا یر زوک یکیاهدن هروک هننابب ه اهن بحاص »روند هن راوتر وا زوب كران وتاخومالعیا

 یرازو هلکنآ ردشل وازمدوهش هدب عدالب اعقا و رار دبا رظن هج راخ بولاققجآ یرازوکندکبلدیکیالوابودا
 درس نالوا ظیلغ و تشرد باقن و ردباناعل یراز وکی کٹ الز وک ندکیل د یکیا لوا طقف بولواروتسیرهکچ و

 ینعی * باقنف ناخرفامه» لثلا هنمو هنسانعم نطب روند هن راق باقنو ردیدآ عضومربهدنبرق هنیدم و روند هلوپ

 هسکیکیا باقن و رونل وا برض هدقدل وا دننامو هیبشكي هم رب یرب مدآ کیا ردرابرواب یکیا شا تاشن هدنراف

 ةهجا وم یا اباقن هتیفل لوقت ردعسا هکردهنسانعمقعش وب یناهک ان زس رخ ینعیداعیم ریغ نم لوق یلع قعش وب ور ور

 هنب رزوا كیوص ةتغب نامهنی زسک | وصتسج نعپ بلطالب هيلع تمجه یا اباقنءالا تد رو لوقت و داعیمریغ نموا
 دايم ريغ نموا ةهجاوم هتيقل یا اباقن هتبقان لوقت رول وا ردصم ندهلعافم باقن هدل وا یانعم و مدلک هقیج
 هدراصب بهذ اذا ضرالایف لجرلا بقنا لاقب ردهنسانعم كلا رفس وربس هدنز و رب هلن سمکكنهزمه (باقتن الا

 ندابظح هکر و هفافخا تقر اداربعبلابقنا لاق ردهنسانعم قغشآ یغابا كنهود و ردم وس رم هدنناوونع راس اذآ

 ابیقنوا ابجاح راص اذا لجرلا بقنا لاق رد هنسانعم قمل وا بیقن هتعاجرب لوق ىلع قلوا یوبق و هدر هنر |

 هدننزو لیعفت (بیقنتلا ) هریعب بقناذا لجرلا بقنا لاقب ردهنسانعم قمل وا شفشآ یرانابط كانسهود كن هسکر بو

 یفیدل وا زاح وب و بهذ اذا ضرالایف بقن لاق ردهنسانعم كمزک بوشالوط یربره دوب یک باقنا و بقا
 یاق قابا راس و همزج هلنیتصف (بقنلا ) رد رسم ردیش اف هک هلیمزال یانعم دوخاب یدنل وارک ذ افنآ هدنسهدامبقن ۱

 رد هنسانعم قفس دوخای قق رشاط ینابط كنه ود و قرخت اذا سوبللایا فلنا بقن لاقب رد هنسانعم تل رب و كد |
 قج هلوا راضتقفا ثعاب هکردهنسانعم هرض هلبصف كفاق و كي( ةبقنلا )ل هفافخا تقروا فح اذاريعبلا بقن لاق |
 | وه لاقي ردیدض كن هبلش هکردن رابع ندرخافمر امو رباتقج هل وا ثح عق ومر وند هنس هل وقم تیزحو هو لضف ۱

 | ناتسب و هلاخو رول وا یک نیلهد هکروند هغافوص قجهراط نالوا هدنغلارا هناخیکیا هبقنم و ةرضف یا ةبقنم وذ ]

 ۱ یدرفم كنوب هنسانعم ناذآ روند هرلقالوق هلیصف كنءزمه (باقنالا) روند هراوید نالوا هدنسهروج كنس هلوقم |

 | یشان ندعم یدازوا نوزوا هرز وا یاب ناسنا هکردتلعرب هلبرسسک ك رافاق (ةبقانلا ) و (بقانلا ) رداکد عوع |
 بیقن) ردیسهض رام كمفلد بونل هرب یراناپ كن هتسخ نال وا شارف ربسا هدیدم تذم دارم رول وا ثداح هدنراناب )

(e) 



 هک بس

 ۱ ESEREN ا لر نعي هريس نم برض وهوا رسلا ف حرسا اذا ابنا بم لاقب

 | شات و یک ذتهلغل وا ردصم لص الا یف هداروب رم دعیرسیا بعن مش ر لاقب رونل وا قالطا هلب ندا روم هلتع رس
 بوردنوسیننویب یکه غرف هکروند هلآ ولشب ورو بوخ و نیکشا و رکو  لوش هدننزو ربنم (بعنلا) رد واسم
 بعنع سزفلاش هلو اردنا توطس و هلج هلبشاب نکررو هکر وند هنآ لوشو هل واردیکب وشوق و بوشا قرهدازوا
 هدننزو هبعاک (ةبعانلال رک ذیساکرونبده هقان ناچ ورونید ه هسکز غی وقجاقاتلشناغرغاچ و هسآرب وطسبیا

 لاق رون د هب هقاننالوا كالاچ و كباچهدنز وربنم(بعنلا لو هدننز و هباذک( ةباعنلا )و هدننز وروبص (بوعنلا)و
 ا وعن بنا رز رذشملا مابا دعج نایب فلؤم + هلذیتعط ر ولکب عن یعچج ةعبرس یا بعنم و ةباع و ب وعن و ةبعان قال |
 (هبعانون)) رددآ هلسقرب ( بعان ون ) هدننز و عکر ردبعنو ردبعاون یعچب كن هبعان و یبکر بص و روبص ردیعجب
 54 ندریجك ولم نانل واریبعت آوداهدنن زو بک بذ وذ) ردعض ومر هدنن زوبعاک (بعان آل رد نطب ر ندهلسقل وا

 [ لاق ردهنسانعم قوم هلي وکس كن هجم نیغو یصف كنون ( بغنلا إل ردندنسهبعش تالام ن ناهلا هکردمبقل كن رب
 اسحاذارتاطلا بغن لاق رد هنسانعم كما وص شوفو هعلت| اذا ىناثلاو لوالا و ثلاثلا بابلا ن نم ابعن قبرلا بغت

 برش هدنسها كشوف و نو! دل وا یضقنم ریت بول وا زآ ردص وصخ هشوق یتعب ردندصاصخ وب و ءاملا نم
 . قرهد وب مدوب مد وب یک شوق ناسنا بغن وردصوصخ هکما هللا صمقرهلوا ریثک+ رها روزف والا ا نم

 لوکس كنيغ و یعص و ىح كنون (ةبغنلاإ) عبد برمشلا ف لجرلا بغن لاق رونل وا لامتسا هنسانعم كم

 ۱ رد همس روب ید دع رج هک ردعما هلع و ردهم ءان هلڪف كنون لوق ېلع هنسانعم هعرج روند ه وص مګ ارپ

 یراقدل وا توقو هشوتیب یکرابنا شوب بویملاق یسهریخذ و داز كن هلسق و موق و روند هغلجآ هلصف كنون هبغنو
 منسانعم دحق ءهلعف روند هشبا ازسان و نمار هدننزو هعرج (ةبغنلا إل رافقا یا ةبغن یاب لاقت روند هتلاح

 ] ردصمو ردمساوپ و روند خاروس هدیسراف هکهنسانعم بقث روند هکیلد هل وکس كفاقو ىح كنون ( بقللا

 هقرخ اذا لوالا بابلا نم اب طااطا بم : لاقت ردغلیا 2. رصت هدراصب فوم هک تن # هنسانعم كلد كيلد رول وا

 یرلکدلد هللا بقثم ردکناد كبل د نال وا ریغص و فان هلا هئلثم یا بقن هرز وا یغیدل وا طابنتشا ندناهما هکرید جیزنم
 و یکم و كيلدیراکدلدهدراغاطوهدراراوید ردك د كيلد قر هلوا یظع و ذفان و قبع هلن بقن و ېک ك يلد |

 ؟هریغو طاطا ف بفنلا یاد بغا رک رون.د هغمت ر بول ده رز وا كل هابنوداسف رب دنالورکفتربغ نم ی هنسنرب

 ی وط هف وجهراب و ردناروهظ هدنبنج كناسنا هکردیعما هحرق ع ون رب بقن و یهتنا ردشل لا ناي هلی رابع بشن ا یف

 | اردا قالطا هکب ربش هسردا روهظ هدهقرا هکردفج هل وا یرلکدد هرق ینای و قجرابق هدیکرت رونلد بولوب وا

 روهظ كولب لولب لوق یلع ردنغل هدهلبعص كنون نوجما یکیدلبا دلج بقن رونل وا قالطا هنتلع زوب وا بقنو
 یی راقابا و شی رللا یمسق تآ بقنو هلیبسح قلوا كيلد كيلد هلتبسن هن رقلارآ رونل وا قالطا هفلزوب وا ندا

 رونل وا قالطا هنسرکس كر هیلیا وانرپ بویلپ وط هدشل آره هکلب بویمرکس كر هيلع رکو كر هبش ود بوچآ
 هماوق عمج یا بق سرفلا لاش ردنا بقن یتیراقلارا یراهو هک ایوک ر دلکشم یلیخ قمروط هدنتس وا كنآ
 لبا ف قبرطلا فل وم* هل رسک كنوت رولکب اقن و رولکب اقنآ یعج روند هلوب نالوا هدغاط بق و هرضح ف

 ط یکیا هلغل وا مسفم هلیناونع نیلبطانیب قیرطلا هد هباجن نکل رول وا مهفنم قمل وا لوب غاط هلکطنا ریسفت هل رابع
 ضدالا یفبقنلاقب ردهنسانعم كم رو بوزکبقنو ردزا ځد وب هکرول وا كم د یلویدن ردراط نالوا هدنفلارا
 رخ بقن و رونلوا لامعتسا هدموع اعَسوت هدعب بول وا هنسانع كمك هنل وب غاطیرلکدید بقنلصالاف بهذ اذا
 بقن لاق رد هنسانعم كللا رخ رابخ لوق لع رول وا شلنا رابخا بقن هک اپوکر ونل و |لامعتسا هنسانعم كلغا شیتفت
 . فلا بشن لاق ردهنسانعقمروا همای هننابط هود شعری و ه همزجقثر و امرخا وا امنع ثح اذا رابخ الانع

 زو درص (بقنلا) هتاصااذا انالف ةبكتلا هتبقنلاش ردهنسانعم كلتا تباصا رابدا و تبکت هب هنکرب و هعق راذا
 لاه ( ةبتلا ) و هدنزو دعقم (بقنلا) روند هفلزو وا نالوا كولب كلولب هدندب لوق ىلع هنتلعزوبوا یدو

 | هنفرط كوا ثکبوک لوق ىلع هنسانعم هرس رونید هکبوک بقنمو روند هنلوپ غاط هدرانوب هلیعط كنون (بقنلا) و

 | (بقلا) ردیدآ ه رق هد همام هلبنوکسكفاق و یف كنون (بقن روند هلو برصنالوانشخ و تشرد و روند
 | یراص نالوا هدنف وج بولد کب وک ءاضتق الا بس كرا وط هلکن آ راطبب هکر وند هتشدن رومد لوش هدننز ورپه
 | هنزو كس هلو هنیآ و ملف هکروشد هساپو رد هنسانعم نول و كن هدننزو هبخن (تبقلا رردبا جارخا یوص

 اجا و ینآرکازا وانوباچ ونآر ول وایغلروقج وا نام هکرونب دوم يا نال وا رل ناف هوا کوچ

 ) هسرولوا )



 هک ۲۷۱ وی

 قالطا هنناص كخاج و اهبیفمیا ابناصت یلا سلا تءاج لاقب رونل وا قالطا هرب یکیدلیا بورغ كشن وکو هعج مع و ۱
 هدقدل وا غلاباک | لام هکرونل وا قالطا هرا دقملوشندلام هدعرش فرع باصن ویکب تکر واکب صن یعج رول وا

 یاصن كشموکس ب رولوا بجاویراتاکز هدکدشرباهددع شبءودوهمه رد زویکیا شموک ال رولوا بجا ویتاکز

 عج مو دایلب و لصا د وی هدننز و سلحم (بصنلا ) ردیعمآ یسرف كنهریونن تام باصن ورول وا مهردزویکیا
 هر وکه ناب كح راش بصنم نال وا هنسانعم هاج هبف بصذ یذلا یتعی هعج رع و هلصا یا*یشلا بصنم لاقت رد هنسانعم |

 ریما هکرونل وا قالطا هب هفت اطلوشندج راوخ هلع كنون (بصنلا لها) و (فیبصانلا) و (بصاونلرددل و م
 | رد راشو انب دت هلتوا دعو ضغب هنن راف رشا فرط كنم رات ر ضخ ههجو هللا مرکی ضت لا ىلع ماما نب دلا بوسعب ونين مۇلا |
 نانل وا بصننوحا ناشن هدرال و هلا هیق وف یات (بیصانتلا) و (بیصانالا) ردذوخأم ندنسانعم توادع رامظا

 یکللاةدعاقكن هع ر دالب هلى را هة كن ون (نیبیصن )و (نوبیصنا) ردیدآ عضوم رب بیصانا ور وند هزل هرانه و هراليم ۹

 بهذم یکیاهدهلک و هکر د ح راش»هلیطاقسا كنون روند "ییصن و ر ون د یتیییصن هدنتبسن ردیعما هف ورعمهدلب ر نالوا خش

 تیر و نیبیصهذهنول وقير ار رو با صا یکی باعا هفرصنم ریغ هدرفم هات بولقدحا و ےسا هکر دو یرب رد را و م
 هنسا رحم عج ین آ هکردوب ینا بهذم و نب رسنق و نیطسلف و نیریب یف لوقلا ثالذکو نیبیصت تررم و نیبیصذ

 یناث لاثمو هل وا بهذمل وا لاثم هدنتبسن و نیبیصن تررمو نیبیصن تیارو نوبیصت هذه نولوتیف رردا ارجآ ق
 هدنز و مّرکم ( تصنلا ژ یهتا رونل وا طاقتسا ی راتمالع عجو هل هدتبسن هکر د هدعاق ار ز ردرظان هب یا | 1

 بصنمرغث لاق رونل واقالطاهراشید مظتنم نالواراوم*و زود و دعجیا بصنمیر لاق روند ه هنس قچ رب ق

 ردیدآ عض ومر هدن رقهندم هلیعط كنون (بصنلاتاذآ) ردشفل وا بصن ر ارب و زود هلا لا کای وکه نبنلا ی وتسمیآ
 لاس اذا لوالا بابلانم ابضن ءالا بضن لاق رد هنسانعم قق آ وص هل وکس كنه داضو یصق كنون (بضلا)

 هنسانعم كل واو راغ اذا ابوضن ءالا بضن لاق رد هنسانعم قمتاب بوک هر وص هدننز و د وعق (بوضنلا ) یرج و

 لاقیرونل وا لامعتسا هنسانعمقلا زآ بولیکجتکو وریخو اخر و بصخ و تاماذانالفبضن لا رونل وا لاصتس [
 هلکقک یتبوطر هکرونل وا لامعتسا هنسانعم قلوا دتشم بوشکپ یوادج و یرفای كن هادو لف اذا بصلنا بسا ق

 ۱ زوکو  تدم اذا ةزافلا تبضن لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعمیلوادیعب و تدتشا اذا ةربدلا تبضن لاق بوشر | ۱

 | اخوا تراغادا هنیع تبضن لاقت ردص وصخ هنزوکكن هقان لوق ىلع لامعتسا هنسانعم قاب یرجما رونلروقج |
 را وط و ران اذا ءالا بضن لاق منسانعم قمنا بو شکیس هرب وص یدو هدننزو لیعفت (بیضنتا )

 انيل لقاذا ةقانلا تبضن لا رونل وا لامعتا هنسانعم قلوا لصاح جک هدندغاص هلفلازآ بولیکچ یدو |
 بوکچ یتشی رک ده نوچما قمادرقنط بوقیچ یزا وآ كباب هلب رسک كنهزمه (باضنالا ) ارد وطب و |

 بضنا هکر بد حراش » اهضبناک توصتل اهرتو بذج اذا سوقلا بنا لاقت یک ابنا زدهنسانعم كم ویلا
 | یردصم ندنسهغیص یدنکه سل وا بولقم رک | نکل رایدل وا بهاذ هنت ولقم راضعب هچرک ردتغل هدنظفل ضیا 2

 ردیعما یزاج رجش عونرب هدننزو رصنت ( بضنتلا ) یهتنا ردهلقتسم تغل نالوا باوص سپ یدیا زا د ورو |

 هدنبرق همرکمهکم بضنت و رول وا هیبش هننکین لر یراکدید قاغا یس ومو ینکین نان عب كس وغ یرانک ق
 هدلح ضعب یلاخدا فیرعت فرح كفل وم نکل × ردفمصنم ریغ هللا لعف نز و و تیل یس هلک بضتت و رددآ هرقرب

 | برض لاقب هنسانع»سأر روند هشاب هدننز و باطخ (باطنلا) ردشلنا عاقبا ییسیدنکن کردیا مهوت یب یرھوج
 .(بطانلا) و هلباه ( ةبطنملا و هدننزورینم ( بطنلا  هنسانعم قنعلا لبح روند هنررمط نوي و هسأر یا هباطا

 | برمض(بطنلا )لر ون د ه یثک ق جاو زوغواهدننز و هبطصم (ةبطنمل ا ]) هنسانعةافصمر وند هب وکز وس هلب مک كناط |

 .(بطاونلا  هعبصاپ هنذا ب رض اذا ل والا بابل | نمابطن هبطن لاق رد هنسانعم قهر وا هنغالوف كن هسکرب هلقمرب هدننز و

 | هلعافم (فبطانلا ردبطانیدرفم هلغل وایسا رولیزوس هنسن ندرلنآ هکر وند هرلکیل د نال واهدوکز وس هلی كنون
 مش راھ یا مهنبطات لوقت ردهنسانعم كما ادب داسفو هنتف و رش هدنراهنایم بودرفشف هت رب یر یسان هدننزو

 هدننز وراکذ ت( باعننلا ) وهدننز و با غ( باعنلا لو هدننز و بیع (بیعنلا الو هلن وکس كنیعو یصتف كن ون (بعنلا
 كفوا قردانب وا شاببوداز وا ین ویبلوق ىلع رد هنسانعمگاموا شوق ىش هل وچ شور خو س واط ون وز 8 ۱
 | هسأر لرحو هقنع دموا توص اذا ثلاثلا بابلانم اباعتت و اباعن و ابعت و ابعت هربغو بارغلا بعت لا رد هتسانعم |
 | یعسق هود بعن و رد راعتسم هدن راس ردص وصخ هب هغرق هدام لصا هروک هنناب كحراش + نذّولا اذکو هحایصیف |

 | ردیسم رو بوشا هلتع رسو قوش قرهدان وا ینشابد| رم هکر د هنسانعمكم روب هنوکر لوف یلع كم روب بوشا هلتع رس |
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 | دولوادض هللواهنسانعم قمردلاق یراقوبو هعضو اذا *یشلابصن لاقب رد هنسانعم كلا عضو هر ۍیهنسنربو
 امر وجدا .لوف ىلع كع رو هلا مادقاو جو ردطاغ یراوعسن هعفرف هعض و هدارو هعفر اذا هبصت لاق
 لاقیف نیلربس وه و همون لوط زیسپ ناوه وا هعفر اذا ریسلا بصن لاق ردهنسانعم كعرو زدنوکنوتب هلتعالم و
 راب عو هاداع اذا نالفل بصذ لاق ردهتسانعم كلتا تلنعد هلنا هسکرب و نیل ریمپ مهم هو اوراس اذا موقلا بصن

 تاسف هکردهنسانعم كللا ینغتو مرت هلبا عون رب ندان یرلکدلیا مرت نوچما بیرطتو قیوشت یرلءود
 کرد هنسانعم كلبا قلا كنج هب هایم و ءادطا نم ابرمض یدحاذا یداا بصن لا رول وا زا وآ دنلبوب ندهروب نم
 . ] قهردروط هنکید بوکید هنسوشراق یهنسن رب و اهعضو اذا برجا هل بصن لاقب ردکطنا ادیپ كنج دارم
 ۳ .لوهحا ءان ىلع بصن دنف یش د هب لیقتسا و عف رام لکو هب البقتسم هماقاو هعفر اذا ملا بمب لاقت ردهنساذعم

 هدرلو بصنو رددیف و عماج ندنوب هلکلنا مسر هلیترابع هتفا یا *یثلا تبصن هد راصب فل وم × وه هبصن و

 ۱ رد هست ارس تیا بصفو رد بت هد وهنسانم بوصن روند نایکید نوا ناش
 زحالطصا نو وح و ردنرابع ندعلوا مات یمانن و ملاس ندداسف لرعش د فاق بصذ هدنحالطصا نویض وعو

 ناسلردیلپاقم رج و عفر ردهدنل نم یس هحصف كن هلک نالواینبم هکردنازهار , ص وصخ هب رعم بصن

 ۱ ادمآدح هکرد هم نانل وا رک ذ (برعلا بصن)ردذ وخ ام ندنسانعم تعفرو ولع ر ونل واریبعت نوتسوا یکیا
 دانو رووان | یکی غیدل واردصم هدن وب بصنرذ همغف رثؤمرب هدزاجلوصا رولوا قرا
 دع لاق رد هنسانعم تقشمو تج زو چر هدننزو هبت رم (دبصنلا ز هرهظا اذا ”رشلا بصن لاش رد هن سانعم

 E (بصنلا) وهلي وكس ؛لداص ویعضكنون (بصنلا) دهج و تکه یف یا ةبصنم وذو مماکب صان
 روند هرللیم نالیکیدنوجما ناشن هدرلل و هلنیتعض بصنو ءالب و ءادیا بصنوبصن هباصالاش روندهتفآ و ءالب و
 7 شاسرباک او بصن هرب بودن اشارت ندجاغا و ندشاط کروند هراهنسن یرلکد لیاذاحتا د وبعم لراتسرب تبو

 "دش ناروط بولبکید هدنکوا نت لداص بصنو یکرسبو رسی ردتفل هدهلننوکس هلداص هدنوب و

 .( بصللا ) ردنط یحف لوق ىلع ردتغل هدهلیصف كنون هدنوب و یرظن یف الا یا یتیع بصن اذه لوقت رونبد
 ۱ لیفت (بیصنتا ) عج و طی رم یا بصنوه لاقبرونبد هبهسک دنمدردو هتسخ و روجر هدننزو فتک
 کیدو قل ردلاق هکسکوت ها رب هدنن ز و لاعتفا 6 باصتالا و ردهنسانعم قمردلاق یراقو ی هسنرب یدو

 | هاوه زوت و ردهنسانعم باصتا هدنزو لعفت (بصننل از بصت اف ابیصتت هبصذ لاق ردهنسانعم قعروط

 بولیکیدو عفترا اذا رابغلا بصت لاق رول وا هدننروص كملکید هباوه جوا یکلرید هکردهنسانعم تلسکوپ
 نوا ناشن هدرللو هدننز و هبیبح ( ةبيصنلا ) تفق و اذاراملأ لوح نتالا تبصنت لاق ردهنسانعم قمروط
 ردعقاو هدنسهع رک هب الا <باصنالا و رسیم اورج امنا  وبشا هکهدننز و بابحا (باصنال اور ون دهلیم نالیکید
 را بوتلوا بست هنفارطا كنهمرکم هبمک هدنیلهاح نامز هکردرات جوانا لون نا

 - لهآ یرلت لوا و یک ق انعاو قنع ردبصن یدرفم كنوب یدیا راردبا نیبارف عذ نوجا رانآ و هیبلت

 ۱ روا قالطاهرلناشن و هرالبم نالوا هدند ودح فیش مرح باصنا و یدبا رلردیا نیکنر هلبناق كرانابرق لوا
 هکر وند هراشاط لوش هدننزو بیاحن ( بیاصنلا ال هنسانعم ه راس روند هکر د شمکید هدننزو هفرع (ةبصنلا )

 رد هبیصن یدحاو رونل وا دن و دس هلا نوکو ل و هلا روماج شلروغ و یراقلا را و بونل وا بصن هنفارطا كضوح
 هبصان لاقب ردهنسانعم كلتا راهظا و هماقا هنتف و رش یک لانق و كنج نوچ ا هسکرب هدننزو هلعافم (هبصانلا)

 رول وا ېک قوا هکرونید هناویح نالوا یرغوط و كيد یرازونوب هدننز و رجا (بصنالا  هلهرهظا اذا مش
 هب هقان نال وا كسکوب یرغوط هبیراقوب یسکو ک ءابصن و رون د ءایصنهدنش قم نین رقلا بصتنمیا بصنا سرت لاق
 : جاس نالوا ندزرومد هدنز و ربنم( بصنلا إل ردصلا هعفت رم یا ء ء اصن هان لاق رونل واریبعت ولسکو ک هکروند

 شاط یکیا هکرد هباب هس نالوا ندشاط هیفثا هکهتن هنسانعم نینهآ یاب هسرونل وا عض وهرجت هن رز وا هکر ونیدهن ابا

 ۰ هکر دهنسانعم هصحو یاب هدننز و ریما (بیصنلا ) راربدیفاث الا لاک | ورارایطهرب عفت عرب یتفرطرب بودبا عضو

  بیصن و ظح یا بیصن هیف هلام لاق ردتلق عج هکر ولک هبصنا و رواک ًابصنا یعج ردصخ* و بوصنم ظح

 ۱ ۱ هنسانعم بوصنم ك رش روند هغازوطو هغآشلروف ونوجه*!دلوا بوصنم هلا بئاصن ینارطارونلوا قالطاهضوح |

  ریبز (بیصن ) بوصنم ظحیا بیصتو بصن هنم یل لوقت رد هنسانعم بیصنو هصح ی د وب هل رسک كنون (بصنل | )
 ۳01 يا هبایصنوه لامپ روتبد هنمچ مو ماجا لج ار ك ئیش ۵ هدننزو بانک (باصنل | )ردیدآ یا هدیزوا

cw 

 | (هعجرمو)



 هیچ ۲۰۵ جیب

 بولوا هبشن هدننزو ه به یسهلک هبن هروک هاب كنیئادیم مدلاق هام وفا یاب قید و تلخ لو ۱

 لصالا ف یسهلک هبشن هکیدلاق رد هدنر دقت ةبقعاذ ةبقع و رد شغل وا فیفخت نوجما جا ود زا هنس هلک هبقع نکل |

 هدنتح هسک نالوا هراچ و لیلذ هرکضندتعانمو ع روب نم لشو ردلق یدیسل وا قالطاةغلابم هلغل وا ردصم |
 روند "یشن هدنتبسن ردیعما ی ردب كن هبعشرب ندنس هلسف سیقو ردیم »الد روق ندعابس هب شن ور ونل وا برض |
 هلتبسانموب رون د هثیش یصشلیا ه هنسف ر (ذبشانل ال ردن رانا "یشنلا "قشمدلا رفظلا نب لع ندنیندحم هدنن زو ۍلس |
 روند هقوا یراقدناللوق كراب ص هدننزز ونامر (باشنلا ) ردقج هل وا یکلرکت دارم هکر وند 4 هرکب لاحما ةبشان |

 | (باشنلا)لسلا یا باشنلاب اما رت لا ردشماطادسقت هلی ز و یتیم هنت رهش فل قم هل اه رد هباشن ید رفم هنسانعم لب ر

 ۱ روند هن هسک نئاللوق باشن ثاذک ردقح هل وا مدا نزود باشن هکروند هب هسک ند اذاخا باشن هدنز و دادش ۱

 رو هنبحاص باشن (بشانلا) باشنلاب نومرب یا ةباشن موق لاقب روند هتعاجج ناللوق باشن هاه (ةباشنلا ]
 | هنلام نالوا عدف و لیصا كن هسکرب ندنماص و قطان هدنن زو هب ره (فیشنل )و هلباه (ةبشنلا )و هلنیتصف (بشنل از

 و لشا هاو زدی پلا وغ وزو رج دار نو ماعناو مانغا دارم ندقطان روید ]

 نادنندحم بشنو راردبا ذاحتا یاب ندنآ راب رع هکر دبعا ره عونرب ندن راصما هیداب بشن و » بشخ الا متتاام ۱

 بشانه یعجرروطهزاغوب هکر وند هنغ وروقامرخ زکه دنن زوربنم ( بشنلا ) ردمبقل یدج كنیطابمد ناف نب لع 7
 هبل وا صالخ هلمج ور نالصبف دوخاب بوشلیا اکا هکر ونید هر لوش ردناکم مسا هدننزو بلطم (بشنلا ) ر |
 هج الآ لوشهدنن زو یظعم (بشنل) هنع صلخم الف عق واذا ءاوس بشنم نالف بشن لاق ردص وصخ ههیرک اوب و

 باشنلاةروض ىلع ۍشومیا بشنمدر لاق هل وا شوقنم یرلتروص قوا یراکد ىد باشنهدن آ هكر ونیده هدر و هشاق

 قلتعا اذا هيف بشتنا لاق ردهنسانعم قلت وط بوشلیا هثیشرب ندنکلیدنک هنسنرب هدننزو لاعتفا ( باشتن الا )
 ذاا لام ندنآ بودبا عج لالغ نداروب ندارواو هعجاذا بطلا بشتنا لاق ردهنسانعم كمردکر  نوط وا و
 مضن هنر یر و عقب سان هدننز و لعافت (بسانتلا )ابشن هنمذختاو هملاذا ماعطل | نالف بشتن|لاقب رد هنسانعم کای
 قلعت و اوماضتاذا موقلا بشانتلاق رد هنسانعم قصق بوشلیا هنر یر هدنزرط هکبث هلفعشتیص بول وا بکار تم و

 | تبشنامراب عو همزاذا عبارلا بابلا نمابوشن ممالا هبشن لاقب ردیف دارعو هدننزو موزا (بوشنلا) ضعب مهضم
 حراشلالاقردکم دمدلشیا قرهیلت و ط ب وشلیا هثیش رب هکر دندل وایانعیتقیقح كنوب هنسانعم تازام رار داذک لعفا
 قلعتلا بوشنلا لصا وهعرمسلا نع ةرابع برعلا دنع ظفللا اذه و ثبلی ىا« تام نا بشن ل * "یراق و

 ری رد هنسانعم قلوا هدنام ورفو زجاع ی 2 ندبعتو جر هلنيتخ ( بصنلا ) "یثب قلعت ۸ ینعب

 نالفبصن لا رد هنسانعم كلغ ادېج و ج بویلابچ لر هک تج و چر هشبا ربو یعا اذا بارا بال نمابصت

 ردهنسانعم قلق هدن امرد هلا را بعتو جر یی هسک رب هل رسک كنهزمه ( باصن الا اب دهتجاو دج اذا مالا ف

 ضرلا هبصنا لاق ردهنسانعم كلا لاندرد و روح رتلعو ضرب یی هسکرب و هابعا و هبعتا اذا اباصنا هبصنا لاق

 باص هغاح وابیصت هللعجاذا هبصنا لاق رد هنسانعم كلا زارفا بیصن و هصح ندهنسنرب هب هسکر و هعج واذا

 هکر ذ هتسشانعم بصنم هل مسک كداص ( بصانلا )اب انصن هللمج اذا نکیل بصنا لاقب رد ها ب۳
 مسا یک نبالو رهاط ردکعد ولتنش و تجزو ولبعت هکیبحاص تنم و بعت ینعی هرزوا بسن ردکعد بصذوذ
 لع افوا بصن وذ نیمی بصنم یا بصان مهلاقب ردند هلثما نالوا دراو هنسانعم دب نم شالث دوخاب ردیسنلعاف

 نت ملا بصذ ندب ع ضعب دوخاب ردلعاف ےسا هرزوا روک ذم هجو وب ینعب هبعتا اذا مهلا هبصن ععم وا بصنلا ۱

 | روا واد را ودنساسم نصر لوا عا نوا بی ندها رهاش بوبلوا تحاح کا هلغل وا ع وع یدورو هنسانعم

 که رول وا لعف» ینعم لعافهروک هل وا هجو ردلوقمیغیدل و عوعم ندب عید ور وكنءروکذ م “هدام هکر دج راش

 تاهت موس وردنا لبا هکهتن رول وا هنف لوعفم ی عم لعافد وخاب ردکع د لّ وذ هکهنسانعم لقبم راربد لقاب ناکم

 شیعلاق رول وا فص و هکل ری دنانل وا لیصحت و بسک هلتنحم و ر بصان و یهتنا ردندلببق و ید فصاع موب و
 رد راشلبا رابتعا ندنلسف ج اص وهف حصا و فای وهف حب عفا یرلنو راضعب هکر د حراش » دج و دک هیف یا بصان ۱

 | هجو هدننزو برض (بصنلا)ل ردیعما یسرف كنه کمان رب نب صیوح بصان و یبتناردهمجومل وا هج و نکلا
 | هبضن لاق رد هنسانعم كمر مت هنبحاص یدصق و مه كصوصخ رب قرهلوا عوعسم ندب رع ضەب هرزوا روک ذم

 ءاد یا سفن هاصا لاش ر ونل وا قالطا هتفآ و ءالب و هتلع و ضر بصذو هبعتا اذا ل والا بابلا نم اصن مهلا ۱

 | هعج وا اذا یا تا ا دات یاب راا لا حج بارش هل دردو روجنر ضرمرب ییهسک زب و هالبو



 | هدعب بول وا عوضوم گانه فا یا مدل ر تاش ار تاو تن لصا دروک هاب كحابصمو
 | رونل وا عدقت هرز وا صاخ مام هسیاروکذ م هدیسیکیا كصاخو "مام هدنبسنرک او یدنل وا لامعتسا هد ارق تلص و

 كلاذکر ول وا سیسأتیمدقن كماعنکل زول وا دیفم یدیک أت نامه مام هدلاوا منت نماز "یعاه یشرف لا
 تابساو ببس رد باسنا یعج ككبسنو یکم "یشرف لاقت ردهباذیتبسن كنآ ار زردبسنا قفل وا عدقتهرز وا هدلب هلق

 تبسانم و یکف ضو هف ض رد بسن یعجج كتبسن هلیمط كن وو هدنن ز و بنع رد بسن یعجكتبسن ەرىك ك نونو ىك

 [ قنبسنو ییوص یدنکه رخآ ر هسکر رول وا ردصم هی و تسذ و یهتنا رد هنسانعم هب راقم هکر دندن وب ېچ د یس هدام

 باستنا ه ودنک ك رخآ ه سکر و هبسنرک اذا یناثلا و ل والا بابلا نم ةبسن و ابسن هبسن لاقت هنسانعم كما نایب ورک
 هاهو هدننزو بیحن بیسن و بسن وانل بستن | هل لاق ناب بستن نا هلأس یا هبسن لاقت رد هنسانعم كقسیا سلبا

 لاق رد هنسانعم كلتا لزغت هلبا رک ذ یتساوه و قشع نالوا اکا و ینس هب وبح هدنس هدیصق صاش هدنن زو هب رشم

 ۱ ((باتنتسالا) ردندنو یالطا ییسن هتس ودن ز كب یایدارعشلا ین اهم ببشاذا ةبسذم و ابیسن و ابسن صاشلا بسذ

 ۳ ییتالئافن [كفلوم × هبسنرک د ادا لج را بسنتسا لاق ردهنسانعم كليا نایب ورک دییدسف یغیدل وا بستنم هسکر

 یتالثو هبا لا وسهدام وب هدام یاضتقما ریز ردلکد هک الم هعبط یربسفت هلا تسنرک ذیبهداموب با باسقنا لاوس

 ام هب هنسئرب تیسن و یدنل وا رک د هکه تن ردردصم هدننزوریما ( بیسنلا ) ردقل وا سفم هلبا تبسف رک ذ

 سود یا بیسن وهلاقب ر وند همدآ یحاص بسنو یوصوبسانمیا هل بیس وه لای رونید هثيشنالوا نابسج و
 بیس هیفیا بونم رعش لاق روند هرعش نالوا لقسم یبسنو روند ه هسک بسن بحاص دوب (بوسنلا)
 1 ةباسن و باسنوه لاقت روند هب یشکن الو انادو انشآتیاغب هباسنا لع هلباه (ةباسنلا )و هدنن و دادش (باسنلا)

 | روثل وا دارم تیاهن و تیاغ دوخای هیهاد هلکن آ هک ایوکیک همزاعردن وا هغلابمییاه كن هباسن و باسنالاب ماعیا
 لاق روند هب هدیصق و رعش نالوا نیکنرو فطلاو زا و قبقر تیاغب یل ّزغتو بیسن هدنزو برقا (بسنالا)
 رونلوا دارا نوچ ا دیک أت یتسهلکبیسن («بسانلا)ل ردرصاق لیضفت لعفا هدنو ابیسف قرایا بسنارعشلا اذه
 دیدسش کب لی رسک نده (باسنالا) فطلاو قرا یا ةغلابلا رو E بیست لاق
 3 ا تفاتساو تذتشا اذا مرا تبسنا لاق ردهنسانعم قمرواص هاوه بود زوت یغاربطیشاط رزکیمآ

 لوپ نانلوپ لوق ىلع هنسانعم ءارهاش و هداج روند هلو یرغوط و قیچآ هدننزو ردیح ( بسینلا ) یصحا و
 .ردبدآ لجررب بسبنو روند هنلوب هجنرفو روند هنن راطق هحرف نالک ېب ردي ندلو و روند هنتمالعو هنرثا

 ] این رفصم ( هبیسن )رد هیاعص هلاعمتذب هبیسن و بعکت نب هبیسن ردندناوسف “یاسا هدننزو هبیبح (هبیسن)
 ] هبیسن ن سبق و رد رلهیاصص دادش تن هبیسن و هیطع ما تنب هبیسذ و رای تب هبیسن ردندناوسن “یاسا یدو
 | روند ۵ هداحیضوطو قیچآ دوب هلی كنيس و كنون (نابسینلا )ر دیش كن هبعش بیسن نب صاع و ردندباعصا
 رد هنسانعم كلغاا عدا و د من دکیوص كنس هسکربهدننز و لعفت («بسنتلا )ر دیم" نصح رب هدنم هدننز و دجا (بسنا)
 ] هدنزو هلك اشم 6 هبسانلا ) * بسنت نمال برقت نم بي رقلا * لثلا هنمو كبيسن هلا یعدا اذانالف بسنت لاقت
  ردذوخأم ندنسانعم تبارف هکردهنسانعم قلوا لشو هیبش هن رب یرب هنسن یکیا اب هرخآ هنسنرب هکردیفدارمو
 | | هاکو هنر هاکی عب هت وا یرب هدنسارا مدآ يکيا هسکرب هدنزو هجرحد ( ةبسنلا ) هلئامو هلک اشاذا هبسا لاقت
 3 ۱ ا ا راذکت رل صم +۱ رکو هلا كلکن وزب ل رکو هلا قلی وق ك رکر د هنسانعم كلک ب و دیک ه لبا ددرت هن 0

 دوعق ( بوشنلا ) و هلبح كنم ني نيش و كنون (بشنلا ]ل اهريغو ةن اب ردا و لبقا اذا ةبسين انب بسين لاق

 | ابشن هقلح یف مظعلا بشن لاق ردهنسانعم قملاق بولت وط بوشلیا هب هنسنرب هدننزو هب ض (فیشنلا)ل و هدننزو
 ییشر هلیرسک ك نەز« ( باشنالا ) رک ذیساک ردهنسانعم هبشذ بشن و ذفنب ملاذا عبارلا بابلانم ةبشنو ابوشن و
 | یدنل وا رکذ هکردهنسانعم باسناو هقلعا اذا هيف "یثلا بشنا لاق ردهنسانعم قمردنوط بوردشلیا هب هنسفرپ
 | قلعااذا اصلا شنا لاق ردهنسانعم كلتاراتف رکب و ردشلیا هغآ یراکش دایص و تبسنا یتعع حرا تبشنا لاقب
 | شو هبشنا یم هبف هبشن لوق ردفدا رم هدل وا یانعم هللا باشنا هدننز و لیعفت (بیشنتلا ) هتلابص دیصلا

 *یشلاف بشن لاقب رو وا لامعتسا هنسانعم قاوا لوغشم و یشابم بودا هلخادم هشيار نمت یداسف و
 | دوخاب هشيارب هکرونید ه هسک نکشلیا لوش هبشن و یدنل وا رکد هکهت ردردصم هدننز و هرمز (هبشنلا ) مشناذا ۱

 [ + هبقع ترصف ةبشن تنك * لئم ا هنعو هل وازل وا تافنم و لح هللاح هکد ندنآیکییکتقارتوب هدکدشلپا هب هسک رب ۱
 ۱ ا * نکل یدیا نا هدهاشم ت تیرمضیمو رش ندن اک لبا بولیصآ هب دکر کم دیا هد نب امدقم قم تب ۱
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 "یاسا هدننز و هزج ( هبدن ال ردیدآ عض ومرب و ردیدآ كنسرف یلهابلا ةعير نب لسم ثالذک بودنمو ردهدنکبس

 كنهبدن نب نسح ندننتدحمو رد هیاصص هکردیعما یرل ه راج كئراطا تذب هنو ي ند هرهطم حاوزا ردندناوسن
 هدحا و تربس ینعب هدحا و تلاح ندرلهاد یسهلوقم هود و رطاق و تآ هدنو رد بیبح یرد ردیعا یسهدلا و

 | ناويح ندا تالهاک ماکو بزشآ لز وکم اکو بول وا شک کی عالم ءاک رون ۸ 41 اشیا رتسا هرزوا
 من خب جف هب دن و یدنلوا رک د هکردعما ندنسانعم تیم بدن هدننزو هب غ (ةبدنلا) ردقج هلوا

 هل كنون و ردیعسا یسهدلا و كتاذ مان فابن: درهم دب دیو چک یا هبدن یب ع لاقب رونید همالک غیلب و

 هدزاغوب قجاقیچ هطیحم رګ ندمزلف رګ نایاوب ردیدآ نایلرب هدنع رح هدننزو بلطم ( بدنملا باب رددزنابز

 ثیدلا هنمو باحاف هسیلا هاعد یا بدنناف ممالا ىلا: هیدن لاقب ردهنسانعم كما تباحا هللوبق توعد ےک
 هنازج نسح و هاو عراسوا هللدکتو نجض و هنارفطیل هجا هانعم تيدا چ هلیبس یف جرخ نا للا بدن

 اض هللا لیبسیف هناش نعیرابترمضح هکردو ثیدحموهفم + تلذ هل زج نا مکحا و قتحیا الضفت بج واوا

 ییهلا نارفغ موف رم دهاح هلاح ناسل ارز ردا تباحا هلترفغم هدنتح دهاح ندا تم نعو ج ورخ هداهج و

 تعراسم هباشا یتنابوثم و ضوع نسح هدنلباقهدوخاب رول وا لیفکو  نماض هنسل وا روفغم دوخاب ردشلناتوعد

 ۱ تنها و نیت یا ناسا تافاکن و ضاوغ یک ت نہ لاخ دا و ازج نسحهدنرخآد وخاب هلنهج تهنع و رجا ردنا ۱

 وهو ردرسشم تیدح وبشا یوق رم ثیدح کرد جیم * ردذوخنأم ندنزانعم تبا او رات تو لو رو

 هل لیبسیف داهل الا هتب نم هج رخ ال هللا لیبس یف دهاح نل هلا لفکت ال هنعهلا یضر ةر رهو ا! ی ور یراج ایام

 “لجو رد هلتهج لشعت یهلالغکت هک هينُغ وا رجا نم لاناع هنکسم ىلا هدر وا هنا هلخد نا هنالک قیدصت و

 یک تاحرد عفرو تابوثم نالوا دوعوم هدنراقح هلبا لیطفت هرزوا نیدعاق نده احدا رم ندا و ردلاح هیفم

 همالک ی هضراماذا نالفل نالف بدتا لاق رد هنسانعم كليا هض راعم دنمالک ملکشم تادتا و یہا ردتالضفت

 نانلوا رکذ هکردکعد لا هک د که الوق و هخجوآ هج زا ینعی هنسانعم مست و ضنام ذخ رار د بدتناام ذخ رابرعو

 برین لاقت رد هنسانعم كلا قلزاغ و قلیحتوق هدننزو هجرحد (فبرینلال دا | یف فیفخیا رصقلاب ابد لج و لاقب روند هبیشکنالوا كالاچ و تسج هدلج و راکه دننزو بدنه هلبا صف (ابدنملا) ردذوخأم ندنسانعم تباج |
 لج رلا برین لاقب ردنرابعندقلق هدیروش هلبذکو  قدص یعالک هکر د هنسانعم كالا مالک طلخو "و یعساذا لجرلا
 غار دا هدق دص تروص لرهیلیا بیئرت و یظنو نییزت یبذاک مالک هکر د هنسانعم كلا لاعم جدو مالکت | طلخ |ذا

 هاکعسا قشالوط یلقل وشراق ندفرط یکیا ليو هن زو هر وز یا ههناذا لوقلا لجر لا بری لا ردترابع ندکعا

 هقوف بارلا برش "حرا لاق ردهنسانعم كم ردشریک بوب راج هنن رب یرب هداوه یزالط بورواص یعاربط
 كلا ادب تّرضم و رش هلقازاغو قلیغوق هکردسا هنسانعم هی و رش هدننزو لقیص ( برشلا) هتصسن|ذآ

 | تلخ تذکر ددآ هب رقرب هدنساضف قشمد برن و روند همدآریلد و لالاح ولتدالح بربن و ردنرابع ندنتلاح

 لجر لاق هلیاهرد 4 رين یتنّومروند هب یکن الۆا رخو شبی وردد عضوف را ورد آه 8

 یکب ری ردعسا هنسانعم هع* و رش دوب هدننزو ه رشم ( هب زلال برین ةا ما لا و رب رشیا برین وذو برف

 روند ه هیهاد و تفآ هلبرصق كلا و صف كنون (یبریبلا) یو ملا ةبرتملاو برپا انني نالف دسفآ لاق
 كيکو وهآ هدننزو باغ (با زلال و هدننز و بیج (بیزلا) و هلینوکس كنه یازو یصق كنون (بزلا)
 ۱ یناثلا بابلانم ابازن واس زر و ابن یظلا تر لاق ردص وصخ اار لوق ىلع رد هتسانعم ڭكمەلم بونلسشسیعت

 (ترلا)لرولل واریبعت هغ و هک روندهزوکا كکراوهکبک ثکراهدننز و ردیح( بنل ا ]ل ر وک ذلاب صاخواتوصاذآ

 كلا عض و بقل هن رب یربهدننز و لعافت (بزانتلا ) ردیعما نالوا هدایز ندنشیلصا ےس | هکر ددنسانعم بقل هلنیتص# |

 ارد هنسانهتبرت وند هنلعصخ هليو یرک كو: سنا هفت( بنات یوتاب رد ۱

 كل وم » ةصاخ ءان الا وا ةبارقیا ةبسن و نالف یبق بسن لا ردص وصح هت ارق نالوا ندنفرط رد لوق ىلع |

 | بسن یرب ردع ون یکیا دل وا روند هلاصتا و لارتشا نال زا نی وفجر بن رسن مرکب

 | ماعالایب : و ةوخالا بو هوخا هکر د ضررعلاب بسنیر و ردلاصتاو كارتشانال وا هدنرنب ءاسا و ءابا آ کرد لوطلاب
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 ۱ (فبهل) وهدننز و بعص ( بخ ) وهدننز و فتک بل هنسانغم تسا ر ون د هرب د یخ د و هدننز و هبت رم ( هب )
 | بودنم (بوضل )و هلرصف ك ناخ و یم كيم (بضنلا ) وهدننز و فه ( ضا و هدننزو هرمز (ةبلا )و هاه
 هدننز وریما (بیخلا )و هدننز و بوقعب بول لو هلبدیدشن كناب ویرمسک ك ناخویحتف كنون (بضل الو هدننزو
 هلذیتعص رولکب خن یعج كنظفل بیخ و هنسانعم نابج روند 4 یک قفروق زسکر و هدننزو راکذت (باضتلا) و

 لوزهم و نوب ز شمالاقیرتا مش و هدندوج و هلیصف كيم (بوضلا ) ردیدآهردرب هدشناط هدننزو فتک بخت )|
 لامعتسا و لع یتعب ربخ الصا ند دنکه کروند هفیحن و فیعض لوشهدننزز و بارح ( باخ اإل روند هناوبح و ناسا ۱
 ماجن نا تبلط اذا ةرل!تبنتسا لاقب رد هنسانعم كلیا بلط عاجج بوق نوناخ (باضتسالا )هوا ط وحلم |
 | واکرو و نابجدل و ءاحاذا لجرلا با لاق ردهنسانعم قل وا یحاصدل و ققروق هلی رسک كنءهزمه (باختالا)

 یربو ندو یسبرب عاجشدلوب ءاحاذا بخا لاقب رول وا ند دادضا هلغلوا هنسانعم قلوا یحاص دلو ردا

 هتسانعم فاکش روند هغی راب و هغالتچ نالوا هدرلابق و هد راشاط هلیعف كنون ( بورضلا ال رد ذوخأم ند هبضن
 رول وا هناضشش هکر وند هراکیلد نال وا هدنحوکل اب بیراخت و رولک بیراخت یعج روند هکیلد نالوا هدهنسنرهو |

 ورا حدافلا برخ لا ردهنسانعم كلد ی.افا یدروف جافا هدننزو هجرحد (فب ملال رلراب لاب رلیرآ هدنآ

 كيلدكيلد هلکم ر وچ هکرون دهجاغا ل وش هلب را هين لوعفم مسا و لعاف مسا تیره الو ( برا ) اهن اذا
 ردا هدلب رب هدننز و رفعج هلا هم نیش (بشخت ) بیراخ اف تراص و تیلب اذا ةبرضنم و ةبرض« ةرصش لاق هل وا
 | مشن ردعقا و هدرهنلا ءآروام هدلب و ردکم د یبرعم دارم هکه رز وا بسنربیغآ روند سنو روند ېشخ هدنتبسن

 نابچ وكنهرانالقهرزوا یرد هدندب هلت اه (ةبدنلا ]ل ردشلنا تءارا ندهاجربهداروا یر وزمهامیکحیراکذید

 رواکب ودن و بادنا یترنک جو زساه رولکب دن یسنج عجج رونل وا ریبعت یربرای هکر وند هنناشن و رثا كنس هلوقم

 | زا بابل نمابدن ح را بدن لاقب رد هنسانعم كمشکپ بونلیتاق یرب كنابچ و كتءراب شل وکو اهلنیتعقف (بدنلا)
 یر هر دعب كنابج و كنه رای هد وضع نال وا ح ورحهلب را هعض كنون هب ودن و بودن و هلدیتحتف بدن و هت دن تبلصاذا
 ر بدن و ةبدنلا هيف تراص اذا روزلا بابلا نم ابودنو ةب ودن و ابدنرهظلا بدن لا ردهنشانعم قلاق یربو
 او اقشریا ابدنانیمر لوقت ردترابع ندنتلاح كلتا ناراب ریت هرز وا دحا و بولسا هتم" رب رازادناربت هکر د هنسانعم

 وند ځد رطخ ردن رابع ند هنسذ یراکدلیا نییعت و عضو هنادیم هدرلهدام یک ثح و یک راق هکروند هلدکو ا

 ردند هلبق لوا قیدنلا نج رادبع نب دو رب رج نب سشب ندنیئدح رددآ هلدبقرب بدن و رطخ یا بدن مهندب لاش
 یره اشادتا یمرلل اسادتا موب یا اذک م وب ان دن لاضنلا لها لوقت ردهنسانعم قعثتآ قوا هلثص بدو
 ندفدل وکو ا یرب كنهراب دوب هل مک كنهزمه (بادنالا) ردبلغا قلوا یسهدامقشر نانل وا رک ذوب و ردطلغ

 رد هتسانعم كلیارثأت هند كب ورضم هراب و هت دن تبلصاذا ح را بدنا لاقب رد هنسانعمكعثکپ بونلهرهم ءرکص
 هلا هب هکلهم و رطخ یتسفن هدننعض تعاجش زاربا دوخاب هنما رب هسکربو هيف را اذا حرطا یا ماکلا هب دنالاق

 بدنآلاقیرول وا شا عضو لدکو ا تعی بدن هن ادیمنیسفن هکابوک ر ونل وا ریبعت قمانیوا هلبناح هکر د هنسانعم كلا
 وضع شلاق یرب ویرثا هرکصندقدل وکو ا هراب هدیدنک هدننزورپما (بیدنلال اهیرطاخ اذا ه سفن بدناو هسفن
 ك رەداا غاوثحنوجا صوصخ رب ین هکر هدننز و ب رض (بدنلا 3 بو دن هبف تراصاذا بیدنرهظ لا روند
 . 3 5۱ هیجوت ه هدامرب ینهسکرب و هثح و هاعد اذا لوالا بابلا نم ادن رعالا ىلا ان الف بدن لاقب رد هنسانعم قمرغاچ
 كا5 ك رەد دادعت ورک ذ ینیدماح و نساح ءرزوا تیمو ههحت و اذا مالا ىلا هبدن لا رد هنسانعم قلق مشابم
 لوا هرزوا تیم ردعسا ندریخا یانعم هدننز و هف غ ( ةبدنلا ) هنساحم دّدع و هاکب اذا تیلا بدن لا ردهنسانعم
 رواکب ودن یعج روند همدآ راذک ر اکو بج و فیرظ و هریج و تسج هدصوصخ ره بدلو روند هفلع آ هن وک
 ( هبادنلا ل بیح فی رظ ةجاحا ف فیفخ یا بدن لجر لاق ردل وم هننز و فیرظ هکر واک« ادن و یکب ورض

 اغا بالا نم ةب اذن لج را بدن لاق رد هنسانعمقل وا فیرظ وهریچ و تسج ییعپقلوا بدن هکر هلبصف كنون
 ردند هیعرش قیاقح ردف ورعم مکح ند هیهتف ماکحا هکر دکعد بحسم هدننزو بوبح ( بودنلا ) ابدنراص اذا
 هکر د هل ابودنم لصا هروک هلناب كحابصم * ردندنسانعم كل توعد هلبا | غا و تح و و بس یا بودنم لع لاق

 بودنم بونل وا فذح هلص هلیبسح قمل وا مهفنمانعم هدعب ردترابع ندا نانل وا توعد هلبایغا و تح هنسیلشیا ۱
 اک | یرلترضح اسو هبلع هللا یلص مرکا رورس ردیعا یمرف كن راصنا لمس نب دیز هحل وبا بودنمو ردشلاق ۱
 | از ال اندجوام هلذل وا هنسانعمالا مال و هبفان ءام یسهلکنآ رايد روب هک ارضا هاندج و نا 3 هدننحو بول اقا[

 ( ردهدنکبس)



 زاجتاو تحاصف لاعاببیاجت ښپ هصلاخو هبال تکرتو هرمتفو هوا وهو هبجت ترمشق یا هنبنمهلوف نم
 Haka Gt توماخ هبسلاب ب دوخاب هلا ماکحا تیعج دوخاب و یکی دا ءام یعلبا ض را اب رول وا هلتهج ۱

 | براحهلنیتعف (بحجن وذ)) ردیدآوصر, صوصخ هنتعاج لولسونبهدننز و هبخن (ةبلال رول وا هلدتهج هصاخ |
 | نهم یا و یصق كنون (بصنا ردشلوا یر عرب ینعب می موبر رابطا کارم رو ع ووا
 ثلاثلا بابلانمابیح وابن لج رلا بح لاق ردهنسانعم كن ب هليا یرازو دایرف هدننز وریما (بیلا) و هل لوکس

 روند اکب نالوا هلباداب رف ویرا ز ین ام وس ص هرزوا قا وا معما بیحن هدحابصمنکل ءاکبلادشاییاذا _

 عضو هدننعض هدام نانل وا ثحم بحن و ردعرفتم ندنسانعم بوج و و رذن ردتبث هرز وا قلوا زاح انعموب هدساسا و

  قموق لدکوا بودا ثح هدشننض هدامرب و ردعما هنسانعم مظع رطخ روند هلدکو ا اّبنارک ناسلف نییعتو ق 4

 ۳ نیوتن هزار قلا ندناب هلعافم هدساسسا نهار اذا ثلاثلا بابلام ابحن هببح لاق زد
 | هنسانعم لاعس روند هکرسکوا و روند ههم و تجاح و رد هنسنانعد تچ و نابهرب و رد هسا مور 8 ۲

 توم روند هم ول وا بخو لاعسلا هذخا اذا یناشلا بابلانم اب ربعبلا بح لاق رول وا ردصم هدانعمو و 1

  سفنو هب هقطان سفن بحن و ردنایح تدم تیاغ دارم هکهنسانعم لجا روند هنتناف كنهد ودع تدم و هتسانعم

 بع وه لاق ردنرابع ندهنسن یغیدلق بجاو هنسفن یدنکنيشک هکر د هنسانعم رذنو روند هن نا 9 :

 ی بس وا یا ات : نالف بڪ رولوا ردصم هدانعموب و رذُن یا هیلع

 .ماکتهو تق وو تدمو ردهنسانعم لوط قمازواو ردهنسانعم كروب فیفخ و هتسهآ لوق یلع كرو هلع ست

 | كمروعت و ردهنسانعم مون قموب وا و ردف ورعم بعل هکر دهنسانعم راقو ردهنسانعم تدش قلیتاقو ردهن راانعم ق
 | حردینب د رلانعم هد هنالثتابا وبشا كنظفل بح هد ر اصب فلؤم × روند هم ود نامزد هثجا ےظع و رد هنسانعم نو"

 ]لاو »جا تن دخت نا ار دم باکو ھار ۳

 دهان ابا سفت ریو دیر نور اپن تند ردهنسانعم قلا هلقلی راز ییعب هاب دم جدو دز 1

 ۱ هدشیا رب هدنن ز ولیعفت (بیهتلا) اد دشسفتناذا لج رلا بتا لاق رول وا ثداحندسفن قبض دوخاب نداکب تدا

 موقلابح لا ردهنسانعم كمك بویمروط ردق هحابص هصک نوجا كعثتب هن وص لوق ىلع كلغا دج و اج
 بيجو يدنلوآ نا هدنسهدام ردنیعلا موعضم یسهلک اوب رق ءاملا نم وب رق یتحا وراس وا مهلعینا ودج اذآ ایت

  ثّدحم ( بلا ) هدهجا اذا انالف رفسلا بح لاق ودهنشانعم كلنا ناوتو بات ی تیاغب یی هسک ر رفس ورس

 یخ (دبعا) مب د رس یا بح ریس لاق ردزاح ةغلابم ندرو نم یانعم هکر وند هش و روب ولتع رس هد و ۳

 تر دوو هما منا یو زنا نوا لصف یعازنرب هکرد هنسسانعم هعرق هنن ز 1

 .هرخافو هک اح اذا هبحان لاق زدهنسانغم هعفا رعو هکاحت كءروتوک هکاح نوجا یعدم "هدام لصف ییصخ

 زام دادم تب نم یک بست لکامتش یو لک ر ز تل ۶ یا رخف هلا هسکرب کرده

 | رد هنسانعم قموق لدکو ا هب هنابمو كلا ثحم هليا لودکو او هرخاف اذا هبخا لاقت ردنرا بع نکا هژداح و
 | كل دع وا ت د وهم تقورب نوحما كن رکسع یکیا هدننزو لعافت ( تحانتلا )انهار اذا هبعات لا 3 1

 نوجا صوصخ یریغ هجهاکر دلکد صوصخم هکنج و وام تق و یلا لاتقل ا ودعا وت اذا اوبحانت لاق رد هنساتعم ۱

 شغل ودنرواهدنز وهزمه هلیعط كن ون (ةبنصلا) و هلی وکس كن هم یاځ ویعع كنون ( هبل ال رونل وا لاصتسا یو

 كل ودنر وا هدننز و لاعتفا ( باخت الا ) هراتخ یا هتبح و "ی دلا هب وه لا روند هئيش نالوا راتو هدنزک

 A عاج لوق ىلع كليا عاج هلن وکیسم كناخ و ی ےف كنون (بعاا) هراتخا یا ڪنا لاق ردهنسانعم

 هنم عون وهوإ اهعءاج یا اهحكن اذا لوالا و ثلاثلا بابلانم اب ةأرملا بخت لاقي رد هنسانعم كلتا عاج ولرذرب
 قمرافبج هرشط بوکح یهنسنرب و تضع اذا لوالابابلا نم ابخن ةلفلا تبخت لاق رد هنسانعم قمرصا بو

  ندو درام E AE یسهدام ب هر وک هنناب كساسا هعوب اذا *یشلا بخت لا ردهنسانعم

 | ققروقهكب وخ و بخن ورد شغل وا عاتناهدننیب یلاثماهکاب وکر ونید هئیش نالوا ات و هدب زکه که ب الثمر دع رفتم

 ا وشاف وع تیضاسررب یاد هد رر ردشملاق هرهزیب هلغغل وا عزن یسهرهزاهکاب وکر وتد همدا |

 شون هنقشع قوشعمد وخاب یربیرب كترشع مز ناراب هکر د هنسانعم هعظع تبرشو هنسانعمتسا روند هدعقمو

 یاکتسود ةبسر راقلاب یهو ةطعل ةبرمشلایا بلا ءاقس لاق رونید یناکثسود هدیسرآف ردنرابع ندولوط یکیدلی



 | لبجابوبا ورد هلا یشاب موخوب پمکو هلی موغوب پوبنا هدناهما عیچ ردبرطضم یزپسفت یا بمک ی ون |

 | تبانءهرزوا هرحصرب یراورطسم بوبنا ورونل وا ریبعت لو ناب وچ ورغیچ هکر ونل واقالطا هلو هی نال وا هدراغاط ۱
 . | رونلوا قالطا هرب كسکوب فرم هتفارطا و اهنهرطس یا للا نم بوبنا هللاقب رونلوا قالطا هنسیزید راصتا
 [ هدننزو ذفنف ( بدن الا )رددحاو ارهاظر ون د هموغوب ځد و هل اه( هب وبن الا هنسانعمقیرط رونل وا قالطا هلوب و

 | لصتم هرکج قآ هکردندانعمو رولکبببانا یعج كنوبنا و ردکر کی لوا ر وصقم ندنظفل بوبنا رد هنسانعمبوبنا

 . | كناب گردب غ روند هبهرک هار هدننزوا هد ( ةننلا) رار دبا قالطا هرلا بانا هنرارمط قولوض نالوا

  هدننزو لعفت 6« ببثتلا إ) ةفيطل ةحار یا ةن هلللاش و ةمرک ةحاریادب هللاقت روند هب هفیطل هار هنب هلیع دقت

 ليعفت 6( بیبتتلار) لتست اذا ءاملا ببثت ناق رعد وغ ا ندب بنا کر دهنمانعم ك تک توقا دعزآ ندنکلیدنکو ص

 بین هل تراض اذا تابتلا بدن لاق رولوا هدنابن ولشماق هکرد هنسنانعم قفل وغوب یرلپاص كتاب هدشزو
 ق هلا هیقوف ات (بوتتل ال ردهبرقر :ةدنسهکلوارتضنورذ# رق رب هدنس هیحان یر هدنا رب اهلی كن زمه( هانا

 هابلا نمابوت "یشلا بتن لاقب یکی س هم ریق و یساملا رب رد هنسانعمقمقلاق بورابق و ق ملام وط بوموت هنسفر هدننزو

 هناویحو ناسنا نالوا لیصا و ےرکو بیسحلاب یب وص هدنن زاو ربما هلوج ( بیحلا ) تن و دهناذا لوالا

 : ةح و بیج ةقان لاقبو یکرذنو ربذن رولکب جن و یک ءامرک رولک هابحن و یک فارشا رولکب احنا یعجج
 1( قبلا ) ردرثدحم یدر ورهسلا دهازا بابا وا و نوچ ن بیحن ردندیماسا بیح و رواک بیاجن نج

 ت ردهنسانعم قلوا قبرعو بیج هدننزو همارک ( ةباصلا ) ردهنسانعم بیج دوب هدننزو هزمه هلیص
 بجا لاقب رد هنسانعم هاج دوب هل رسک ك هزم ( با الا ) ایجتراص اذا سمامللا بابلانمةباجندل ولا بج
 حاص دال وا قفروف و ءابجل ادل واذا لج رلا بحنا لاق ردهنسانعمقل وا یحاصدالوا مرکو بیجن و بحب یتعم
 ۳ وا EGE el و ودر EEE رول و رددوا و

A 

 بیحت اد دو زدیم تدلو تناک ذ باج و بم ۹ ترس ی لات و
 2 شتآو رونلوا ریبعت یتوازک هکروند هقوا زسنرعو زسکلیو روند همدآ فیعضو تسس با و

 سا و یسیرجا هدننزو بودنم ( بوح ا ) راتح یا بحجم “یش لاقن ردهنسانعم باضتنا باصنا رونید نیش

 زاغ وص كجاغا هلنیتصتف ( بجا ) رک ذیس اک روند هیرد شفلتغابد هلا بجو روند هغاجاق هباق نالوا
 :غوبق كنب رارمط نال وا ولت الص دوخایروند هنغوبق یرارمط شمر وس هنتلآرب كن رلکو کل وق لع رونید هنغ وبق
 جافا هلبن وکس كيج و یخ كنون( بلا لرد دآیدا ویکیاهدنسا ر و عضوم ماننا وامهدنرابد ب راح چ بورود

 بج : ريشا بج لا هرزوا روکذ م فالتخا رد هنسانعم قلآیتغوبق كنب ارم یراکو کد وخاب یتغوبق شا وص
 ردیدآعض / ر هدن رابد بلکی ببن ور ون د همدآ نال وا ع رکو درمناوج ویضسبحن و هرشفذخا اذا ل والا بابلانم

 هبحت و رحشلا بح لاقب ردرافدا رم هدل وا یانعم هلا بح هدننز و لاعتف |( باصتالا لو هدننزو لیعفت ( بیجتلا )

 نانلوا رکذ هدننزویبرع ( *ینلا )و هډنازورپم (بهلا)وءدنزوپودن (بوجأا ) هرشق ذخااذا هبحتنا و
 .ط ورونید هبیرد شغل وا تغابد هلیغ وبق یرلکدزوا كجافا یرلکدید حط لوق ىلع هلیغوبق جاغا عی هليا بج
 طلا قوس روشقبوا بحلاب غودم یا یبجن و بجو بوج ءاقس لاش روند هنجافا نالیفمو هنجاغا زوم
 ۱ طا هتنآ وهبه روس نالوا لضفاو ضح هلتبسن هن رپ یرب ندررتآو ندراهرومنالوا هدنیبنافرف » نآرفلا بئاحن +

 وا یوتح یلئالجیک هيلع تافصو دیحوت یک یسرکلا ةيآو هحنافو ةرق و صالخاو ماعنا هروس رونلوا
 بابل * نآرتلابجاون + ردلکد بجوم یتناصقن هلتیل وضم راس تیفیکو ب ورول وا دز ایا وو لطف هلتبسنهرناس
 96 نطب و رهظابنم ةيآ لکل 9 هکردنرابع ندف رص لولدم و قوطنم وانعم نال وا ضععندظافلا و مظن هکر دنآرقلا
 ینعب قانع بجا ون لوق یلع ردارعم ردظافل ادا رم هکند رشق و بج هکایوکر دقج هل وا یتطبنالوا یقوطنم كن دح
 قاتعل نمهاح لآ یا نهنا 9 دوعسم نیا ثیدح هنم و ةیابنلا ف لاق اکر دن رابعندنابآ و هر وس نالو الزان هد هم کمکم

 ثیدح فو بن لاقو نآرتا نم املا هاهنا و ةکع ال واتلزنا یتلا روسلایاتعلاپ دا را هک یدالتنم نهن اول والا

 ۱ | هقانعف بجاولام وبیجلا ثینأت ة ةي عج بیاحتلاوهروسلضافا نمیا هنآرقلا ببات نمماعن الا دوعسمنا ||

 ( مهلوفنم)



 لاتا هنسانعم كم رکس هتم قرون وقزوتو قرهدیزوت دنا وهتآو اهلعشا اذا رانلا بھلا لاق ردا

 | لاقي رونلوا لامعتسا هنسانعم ققاچ كشعش یبردیپ و رابغلا راثا یتح هودع یف دہتجا اذا سرفلا بهلا لاقب رونلوا |
 | تلعتشا ىا تبهتلاف رانلا بهلا لاقب رد هنسانعم كفل ولع شتآ هدننز و لاعتفا ( بابتلالا ) عباتت اذا قربلا بهلا |

 | ردهنسانعم كفل ولع شن آ هدننز و لعفت ( بهلتلا )رد هنسانعم كمردنل ولع یشلآ هدننزو لیعفت ( تیهلتلا و

 | شت آ هلتاصف «نابهللا إل رول وا ىع واطم كبيهلت بهلتو كياهلا بابتلا سپ تلعتشا یا تبهلتف رانلا بهل لا
 | ةغلابم و رونل وا لامعتسا هنسمانعم قل وا دیدش كب اوه ترارحو یدنلوا رک ذ هکهن ندهنسانمم تعلق سل

 هدننزو باغ ( باهللا ل رونلوا لامتسا هنسانعم قمهصوص و هنسانعم "راح موب رونل وا قالطا هنوک یتسا كن
 لا بقا شه سالی سرا ی هک ردهنسانعم قلرسوصهدرلنو هدننزو همز( ةبهللا)ل وا

 ک رون هکرونل وا قالطا هغلق | هریک اب و یفاص و صلاخ تیاغب هبهل و شطعیا بهل و باهل هب و شطع ادا انایهل
 ۱ E زم هل وارولبفای بوناب هکرونید هنا ویح و ناسنازسوص تیاغب هدننز و ناشطع (نابهلا) هل وار دانا

 | هلک كمال ( بلال ردیدآ هلیبف رب هلناصف ( ةيپملا ]) هدننز و شاطعرولکب اهل یراعجو هدننز و یشطع رو
 | هنسانعم هوک فاکش روند هغالتچ نال وا هدرلغاط لوق یلع روند ه هجرف شوب نالوا هدنفلارآ كغاط

 هننزوب لوش كغاط دوخاب هنسانعهریغص بعشرونید هنلوب غاط قجهراطو كچوکن الوا هدنفلارآ غاط دوج

 | بول و رواکب املا یعج هیل وا نک قمتنچ یرق وب نداروا هلغل وا كسک و و برصونچلاب هدنزرط را ود هکر ونید «
 | رددآ هلسقر بعشنم ندنس هلسقدزا هدنم پهلو هلباهرولک هب الو هلیرسنک كمال رولکب ال وهلیمط كمالرواک

 ردیسهنک كبلطلادبع نب یّعلادبع ندیوفطصم ترضح ماعا ردززاح ءدهلنوکس كناه و هلنیتصف (بهلوا) _
 | كمال 6 باپلل ال ردشفلف هبنکت نوچ اراعشا یتفج هل وا ی ران یریص» هو لأم دوخاب یشانندنلاجی و نسح تیافب |

 هلتدش و دج قرهراب وف زوت و بودیزوت یرب هدننز و بولسا (بوملالا ) ردیدآ عضومرب هلیع دوخاب یریک
 هلن دش و تعرس ی کو لع بوب وق ندنرب ادا نعي هنسادتباكنسمتر کس لوق یلع ر دما هکر وند هنتلاح یس رکی كتا
 |( فباللا ) هودع ءادتبا وا رابغلا ريش یتج مودع ف سرفلا داهنجاوه و بولا هل س رف لاق رونی هنتلاح یییچ

 | ددوي یس هلسف لیذه هد زو ءار ( ءابهلا إل ردیعما یداو رب هدنسهیحان نجاوش هدهدایهدنز و هاتک " 

 ) | نيشن آ و لامبا عبار و نسا عیدبهدن ورم (بہلم ا ) رددآ عضومرب هدننزوبیرغ 6 بیهللا) ر ذآ عضومر |

 8 هبنب ول الوش هدنن زو مظعم (بہلملا )لاما مار ایا بلم مالغلاقبرونل واقالطا ه وب نال واراسځر ِ

 | هت رج میشن ل ناک اذا بلم بو لاقب هل وا ېک شما یتس هب و هک اي وکه لوا شمام وط هجش وخ هب هب وب هکر ون د هب دماج

 | (بابلا) امار وازا زیا ادحا واب ذهل همزلا لاق روند هثیشنال وا تباث و مزال هدننز ورفعج هلا ههه لاذ (بذ ېا

 | روند هنب رادقم كتفیچرب و قتهالپ رب لوق یلع روند هماعطنال وا زآ ندنسول وط نغآهدننز و با »هلا همت یاب
 هدنع : هدننزو لرم (برآم)) ی بلال صف چ كال هنم ةقعل ردق وا مفلا *لمنم م لفا یا بابل تدح وام لوقت

 هنارفعز دوخاب رطع عونرب هدننز و باص-(باللا)یدلیا جام زا ندرایدلوای ران |مرعل | لینس هکر دی دالپ یمهلسقد زا

 هل نوکسكناب و یف كم (فسل)ردینبمهنلوق یتلاصا كومیرارکتهدارو ویدنل وارک ذهدنسهدامبول هکتار ون د

 ردکع د بارش اوبا هکر دبکسعندنس هک هب هلبایمردیسرافر وب نم ظفل هکهلوامولعم* رد رعموب و رد هنسنرپ نده ودا
 | تبریشو ردعالم قف وا تد هدنسهدام ءاه هلغل وا ظوفلم ءاه هدنروص و یدنلفحوتفم یاب هلغغل وا بیرعت هدعب

 -(بیبثل )و هلیددشنكناب بوی كنون (بنلا) چچ نونلا لصف زور دح و شم هد هبط بتکی عفانمو لع تفصو

 "بن لاش ردهنسانعم قمغاب نکراشآ بونل هکت هرز وایک یم هکت هدننزو باغ بابتلا) و هدننزو ریما

 كحراش نکل * ردح ورطم ىظفل سیتلا هدرا دست هج رک جایملادنعحاص اذا ناثلا بابل ا نم ابابن واسنو ابن سیتلا
 مهدحا دمت د ودا ل ثیدح یف ةيامنلا یف لاق ردصوصخ هب هکتهرز واینایب كائداحابتکح ورشو كناهنما عیجچ و

 یسیر وای یک یهدنشاب رب نانلوا ریبعت شبچودافسل ادنع سیتلا توص ( بیبنلا) € سیتلا بیبنک بنیف سانلا |نغآذا
 هبیشید هکت یخدوب هدنزو هلزاز ( ةبنبنلا ) مظاعتو ربکت اذا نالف دوتع بن لا ردهنسانعم كفلیربا بوی و

 "لرد ابب زو بوخ و یلقن ور یکی کرک یشیارب و "بن یتعم ةبن سیثلا بندن لاقب ردهنسانعم قمرغاب نکراشآ
 یک شوخ رس ندنشالت و صرح هدنماکنه عاج و نیس یف هلع لّوط اذا لجرلا بنل لا رد هنسانعم قمتازوا
 یذه اذا لجرلا بن لا رونل وا لامعتسا هنسانعم كات وس نایذه و هزره ناپص هجاص هلبا عضو هام رسم |
۱ 
 وو ویولن ىك لۇ * رون وجو 4باقو EYE 2 م زوالا € بو ) عاج بادنع | ۱

| 

۱ 

۱ 

B=بچ ےلا لصف  

 ب نونلالصف =



 9 د ا ا ا

 | ءالا لوح ب ولت لبالا ساسالایف لاق هبلا لصبال وه وءاملا ل وح ماح وا 0 اذا انبول ا ول بولب رعبلاوا لجرا

 دوم نکل بوچوک بونوقلیارخآ مقر امناد کروند هتعاج لوش هلی كمال( ةب وللا و اشطع مو یا

 . 1 هکرولکب ول یجب روند هرپ هیکسک وب قلشاط ءرق هکر د هنسانعم هّرح هب ول و زالو زلنا هرواشم و هرکاذم هلبا ران
 ۱ ۳3 1۵ هو رولکبال یننج بروند هب قلشاط هرفیک هبول دوب هدننزو هباغ ( ةباللا )ردیسنج عج |

 هزوحلوا هلغل و اهدننب قلشاط هراق میظع یکیاولفرط یکی نی دلایل نیبام مالسلاو ةولصلا هيلع بل مرح

 هنسهموک هوودولبوت هایس هلمجاب ۳۳9۳ هزار هبالوردندتهج و قالطانیمرح رايد ر ويب مرګ یکه کم م رح ی هکر ابم
 رد رش هلیسرافرد هلغیرلکدید هطرکوب هکر دیعماءای ول هلیعط كمال (ءاب وللا )رد. دآ عض ومرب هب الو رونل وا قالطا

 f قققاق بالم نانل وارک ذ هثیشرپ ۱ ره e و
 دزو عظم (بولملا ) ههخطل وا باللاب هطلخ اذا اب ولت هبول لاقب رد هنسانعم كمروس بالم دوخاب
 ا ەتو (باللا )رول وا فوضوم هرزندنسابب كنج هلکن و روند هرومد شارو و

 اا رطس جاقرب ندنلوصا ییاسح عافت را ردیعتخم كعافترا تل آ فورعم نانل واریبعت بال سا هکردیعم هسیک ر
 ظس هد زو سلفا رطسا رایدید بالرطسا هلتفاضا هنسفن هلغلفاس هن رز وا كنآ ییاسح قلعتم هعافترا بوزاب |

 1 ۰ الرطصا ورابدید بالرطس الاقرهلوا مالل اب فرعم هلفقت وا عزن یتفاضا بول وا بک ع هبا یب زم بیکرتهدعب ردیعج
 5 ۰ هرز وا 41م یاط ندقابطا فورح هک فرح ناس ره هکردهدرظم ییعب نوجا دقت هرز وا ءاط كنس ردوا خدا

 o کی کارم و طارس نوسلوا لفتت كرکو لت ها رک دژ لیدی هبل داض هلوا عقاو مدقم
 3 دوخا نل یض كنهزمه هروک کاو یدلبا نای و دیق هرزواقل وا یب ع هعرو یس هلک بالرطسا وبشا فلم |
 ۱ o MEIER -نکل ر دن و حم اتع هنس هعط كناط ۱

 ۴ ا سبد کبد یسوار شوک هک هشنوک بالو اب هلی زه یسهلک رطسا

 قرعه ادم هکر دنا لقنندنفل ژم بدالا هیات ح راش هقشب ندن وب * ردل وقنم یخ د یکیدلیا عارمخایرادحما دل و مان بال

 :ع هلی و لوادت ردلکد یبرعیرلظفل نوسل وا هیلمرثلرکو هيام ءلرکو هبیاسح كرکت الآ عیج نالوا تاقوا
 e نالوا فقاو لابکنا لع 4 هبنانو قراقدو قیاقح ربتح مرو + ردشغل وا ديان واناخ هنالک

 ا نایب رک وب هلیس هعنقم لئالد هدنکیدلیا فاشکتشا ندنراظفل یج وخاسیا هبا ڼالزطنما وبشا هدنف ورب
 4 دلی ییکزت یانعم الال وا ردصم هنسانعقلا 7 ىس هلک الو روند هزدلپ هدنان وب هلی كنءزمه یمهلک رطسا
 1 ۱۳۱ ا درا عهد هیهافت زا *هدوهعم تلآ هلا هقالعوب ردقلآ یتماکحا و عاض وا لزدلپ دارم

 ۳ اغ زکرلانعم یها و نوک انوک وند ردیعسا لک نالوا كرب چ + دوخاب بکر ند هلک چ وا دن راح رش یس وخاسیا

 3 ی تایل دیلباقم دصاق هکر د هنسانعم ا اده نال وا یدرفم یدابم رددرف» طفل جوغاسیا هکلب ردح رص

 دج رلیدلیا قالطا ی وغاسیا ینانوب ةفسالف هنس هلجج هلب رابتعا ع وم د وخاب هنب رب ره هلغل وا قطنم “یدابم

 ریدلیا ج ردو ذخآ ځد ینسهلوقم قیطامرا و قیسومو ابفارفج هکهتن رایدلیا ج رد هنب راباتکو ذخا مالسا ءالع
 ماشه ردهدلب ر هدن راد ماش هلنیتصف (بالرفک )ل یمن ارد شلع ا با وج و دزد راموس م هدباتک ان ءاقصلا نا وخآ هک هت

 بول وهلوارروط ب ونود هتوا ور هرجا هرصنت هکر ون د هنسهراب تا لوش هلیع كمال (بوللا )ردشلقانب "یوما
 یتدوبهدننز و بئاو (بئاوللا ) ردهبول یدرفع روند هرانا ويح زس وص نالوادیعب ندوص و روند هنسو رآ لاب ح
 6 تباوللا ]ءال ا نع ةديعب شاطعیا بئاول و بول لح و بول لبا لاق روند هرانا ويح رسوص نال وار ود ندوص ۱

 هکدیوسنم هب هول نال وا هنسانعم قلشاط هراق هلیعص كمال (یبوللا ) روند هن رایلاسزغآ هکدیفدا رمو هدننزز و باعل ۱

 ا وازسوضیرا ول كن هسیک و هژیرتکتهزمه ( ةبالالا )ین وند وسا لاق رونلواداربا نوجما دیک أتى هنسنهایس
 انعم د و روند هنلیم همرمس هدنن ز و لع وفم هلی كم (بل وللا ) هلا تشطع ادا لج را بالالاه ردهنسانعم

 ها (بیهلل )و هدننز و بعت( هللا ) وهدنن ز و ب رض( بهلل یدنلوارک دهدنسهدامببلدننز ورهوج(بلوللا )
 بهل لوق یل ردهنسانعمكفا ولغ بولت روفندن وتوت شن آه تا۶ (نابهلا و هدننز و بارض (باهلا )و هدننزو
 | رانلارح رون د هنکلیسا كشن آبیهل و رارد هنابز هدیسراف هک نسانغمزانلا نال ر ون د هن ولع یر ویس ناقیج كشن آ
 ها وناخدلا نم ةصلاخ تلعتشااذا رانلا تبهللاقب ردندعبار باب هکر ول وا ردص»یع و هر وک هل وا نپ هتسانعم

  ابهل بهل لا رونل وا لامعتسا هنسانعم قعهص وص كي هلنیتعتف بهل و رول وا ردصم یرار اسرول وا مسا یکیاوب هروک
 |[ تولع یش آر ریکك مزش بال )وند رابغ ناقیچ بوغآ باوه بهل ششم روز بالا 2

 (هنمانس)



 ۱ R ی ۳تا و

 ءابعل و هرز وا سایقرتغ رد هلن و هینابعلو ردرلب ونسنم هار ؤا هينابعت بالک هکردیعما راز ءروش فورع رب هدنسهیحان ا

 اما میم انا قولو شن شدن لار ۳ و

 و سا جم ae تیوب RE یو را وقأد رب ما هدرصم رد اثار نت |

 کرد هنسانعم قلوا بات یو هدنامرد بول ورو هلیسدایز هدننزو دومق (بوغلا )و هدننزو لوبق کک

 سمانا و عبارلا و ثلاثلا بابلانم ابوغلو ابوغل وابغل بغل و بغل و لج را بغل لاقي رونل وا ريبعت قل وا قاط قاط
 سادناردشاور "یلبللا ی رهفلافسو ندجار هعح وا ندتغل دم ایدورو ندسماخباب كنون ءایعالا دشا یعا اذا

  شلواهابت و دساف و روند هتا نالوا هدنغلارا ل راشید هل وا هدننز و برمض بغل و ردن وسم هب هبرق مان لا ندا 1

E.جد نانطب کا ردل وب عمه ربع و هک وز وا هکر دقح هل وا یراف رط نالق هد را كنکلب قوا هکر وند نکلی قوا  

 I E ETA همالک ل طاب و عیب و داف ب بغلو راررد نارهظ هقرط نالق هدر کک ا

 | ارت کناف زود هجوا نو و هضشوخو ر وا وا قالطا ههه رنیکبس و قجا نالوا ا

 بغل لاقت هنسانعم كيا هات هليساقلا داسف هتیشرپ رول وا ردصم بغل و رونل وا قالطا هقوا دساف نابل وا یتیحالص |

 بفغلللا ردهنسانعم كلغ وس ربخ دساف دوخاب و مالک د سافرب هبهسیک ر رو دسفا اذا ثلاثلا بابلانم بغل موقلا ىلع
 اذ)هنالا بلکل | بغل لاغ رد هنبمانعم قمالپ چ ورس هغاج اف تر و افآضاخدخ مدح اذا موقلا
 اذاريسلا هبغلا لاق ردهنسانعم یل هدنام رد بورو یهباد ر هلل رسك كن هزم (باغلالا )خلو

 لعج اذا مهسلابغلا ل لاش رول وا رولت هدراورب بویعراو نم رک رد هتسنانس»كمروک تاید

 هبصنا اذا انالف بغل |لاقم رونل وا لامعتسا هنسانعم كل هدرزآ و هدیحر بور و تجز هب هسیگ رب , و اباغل هشیر

 | لاقب رد هنسانعم كمما ت تقاط و باتیب بوروب هدرلنوب هدننزو لیعفت (بیغلتلا ) و هدننزو لعفت ( بلغتلا )

 كمروتوک ب وغوف یدازوا نوزوا یناویحرباب یی هنسیک ر بغلت و ءابعالا دشا هایعا اذا هبغل و ربسلا هبقلت

 (بوغللا )یک بغل روند هنکلی قوا دساف هدننز وریما (بیغللا )ل درطلا لوط هدرط اذا هبغلت لاقت رد هنسانعم ۱

 یب یبارعارب هکی دید ءالعلا نب ورع وبا هکربد حراش + رونب ده هسیک قجا یأرا فیعض دو هدننزو روبص تب

 ود كدلیا دارا ثن ومیلعف نون ردرک ذمبیاتک اکآ + اهر ةتحاف بانک ه نأج بوغل نالف هکیدیاربد مدنشبا

 یدلیاباوج ود ردکعدقجا هدیکیدت| لا س ندنسانعم كيوفلو یدید ردیلکد دفیعص باتکم دیکیدلیا لاوس

 كرامال ( ةبوغللا و و ( ةباغللا إل روند هقوا را وم“ ۳ شمالنوب هجشوخ ید وب هدنن ز و باغ € باغللا إل یہا

 یرلکدید بغل ق رل وا بک هلبا ل وهج هی (بغلب شیر ]ل رد راما هنسانعم لقع فعض و تهالب و قج هلیعع
 ارش طبات هروک هنن ايب كحراش * یک ارش طبات * رایدلیا بیقلت هبهسوک رب هدعب رد هنسانعم یدنلکلب هلکلب دساف

 هلغل وا قلح فرح ردشلنا دارا هدننز و بعت بودبا كير ۳ نیغ هدن رعش عاش مان ت تیک ر دی ردا رب كن هسیک ی راکدید

 ردشلیا مه و هلکلتا عمر قر ەل وا فاضم ین هدنناونع بغل شیر یرهوج و یک ر نو رب رد ئاج یصق و نوکم ۱
 | كج هد یدشنب ندنسهسک | كن الف راب رع هکر دندانعموب روند هکلی دساف هکر دتغل هدنظفل بغل هلنیتصتف 6 بغللا |

 كفاقو كمال ( بقللا » رول وا شعوط .ندنکلی كنو هکایوک هنسانعم هکردا راربد هتبفر بغلب ذخا هدرپ

 ینعم بناج هدبقل رواک باقلا یعجج هنسانعم ین ردا یتیدلوا اسم یریغ ندنسیلصا ےسا كمدآ رب هلیصت

 رد فیضسبقل و فیرعت بقلو فی مشت بقل رولوا هلوک چ وا بقلو زلوا یعرم هدمالعاو بول وا یعرم

 ردهنسانعم كل عض و بقل هب هسهگ و هدننز ولیعفت (بیقلتلا) ردشلاث عون نالوا "یهنعو ردندینات عون ارعشصلخ
 | قيص یسهدوک هدننزو هبعلم ( ةبكلملا إل بقلتف اسقلت هبقل لا ردهنسانعم كفلبقل هدننزو لعفت (بقلتلا )|

 | (باوللا )و هدننز و دوعف (بوؤللا ) و هلم كمال (بوللا )و هدننز و بوث (بوللا )روند ه هقان نالوا زانقطو

 یسعشالوط بونود ی فا رطا وص نا ویح و ناسنا شماصوص لوفیبع رد هنسانعم شطع قل رس وص هدننزو باض |

 هتاف ( نابوللا ) و هدننز و بارغ ( باوللا) ردرلعما رانوب و هيل وا ردتتم هلوص و ه وص هکوب لاح رود هنتلاح
 بال لاق ۱ رد هنسانعم قعشال وط بو ود یتفارطا وص ناوبح دوخان ناسا سس وص دو یقدهبمونم ررر



 4 ۲۱۰ ی

 | لاقبردصوصخ هنماقم یننوذوخآ ام ندریخا یانعمزوئل وا لامعتماهنسان* ی :دنازوروتت (بوسلا و هدنزو
 3 هژنیتمف ( بصللا إل یک بثذروندهدروف هدننزو رهوج هلا هم نیش ( بشوللا ) ایش یا ابومسل و اب وسل كرتام

 __ |[ دلا بصل لاقب ر دقمشپاب هکیک نکل رد هنسانعم قعشباب هتا یسیرد كن هد وکی شان ندلا زه و فعض لاک

 _[(& یثان ندقلراطاب ندساپ بصل و ردعوضوم هنسانعم قوصل هداموب الازه قزل اذا عبارلا بابل نمابصل
 . ] هدشرپ هلکلک راط هغمرپ لزو و بشن اذا دمخلا ف فیسلا بصل لاق ردهنسانعم قلتوط بوسشلیا هرچا نبق

 3 هدنفلا را غاطیکیا هلبسسک كمال ( بصالا ) قلفدنض عبصالا ىف عاملا بصل لاق رد هنسانعم قلاق بونا دیلک
 2 كن رد لوق یلع رول وا شیکک ندلوب یراکدید بعش و راط ندلوب يزاد ل کروند هلو دن رد نالوا

 0 هدشزو فتك( بصللا ) ر واكب وصل و هلرسنک كمال ر واكب اصا یعج روند هش رب نالوا يص و راط

 واب وخ نیتح بصل و روند هنهرب وج هدیسراف هکرونید هنس هب راربمغب تلسو ردیعما كعون رب ندنعاوا تلس

 نال وانیردتیافب یید بول وا راطیسیرجاهدننزو بصاو (تبصاوالا) روند هسک ات و لیخح ولبرمشم هم تلش ثشربچ

 ]وا رشچبوشلبا هنیق ىکا هکرونید هملف لوش هدننزو بارح 6 باصللا )ردهبصال یدرفم روند هر وق

 قیرطلاش رون د لوب قجهراط هلیس هینب لعاف مسا ( بصتلم|)ل اریثک د مغلا یف بش ناکاذآ باصلم فیس لاق

 ۳ تک تالار و سن مال ( بلا ا) و هلن وکس كنبع و یصق كمال 6 بعللا ) قیض یا بضتلم
 ۱۶ رابع ندکلشبا شبا نایل وا لاد هص دصقم هکر د هنسانعم ندیزاب قمانب وا هدننژو اراک دت( باعللا ) و

 ا 1: ید فاوم نکل + دج دض میر بالا ء اباعلت و ابعلو ابعل و ابعل لج رلا بعل لاق رديلباقم هلدج

 فت یریسفن هداروب هلغل وا سفر , ندبعل لزه تيان زامل وا عالم یسلق لبا اکا یعل هداروب هلك عا زفت

 قمانب واهدرانوبهدننزولعافت ( بالتا رو هدننز ولعفت ( بعلتلا ل و هدننز ولیعفت ( بیعلتلا ) رول وا الا
 (يعللا ) و ردفص و هک هدشز و فتك( بعللا ) بعل نعم بعالتو بعلت و لجرلا بعل لا رد هنسانعم

 ل میک كنان( باعلتلا ) و هدننز و هزمه هلی كم ال ( ةبعللا و هد زو ناوفنع ( نابعلالا ) و هلذبت مک

 لاه «ةباعلتلال و هلبدیدشت كنيع و هلنیت مسک (باعلتلا و ردتغلهد هلص كمالەديكياوب هلباه ( ةباعلتلا 2 و
 او هفیطل رکو قمانب وا نوب وا رک روند هبیشک نالوا بعللا ریثک هلب رسک ك نان( ةبيعلتلا )وا
 وبتكم (بعللا ) بعل یا ةب وعلا مهنیب لاق ردعما هکرونیدهنوبوا هدننز و هکو عصا ( ةبوعلالا )ل نوسل وا
 رد قان وا نو وا هلا هسکرپ ءدنب زو هلعافم (فبعالم) ) روشد هرب قج هاش وا نون وا زهاکم مسا

 ۱ اكر لوق ىلع قماش وا نویوا هلبرسک كنهزمه ( باعلالا اعم بل ادا ة الا بعال لاق

 ۳ ویصا( باوفلا )«بملت اب هاخوا بالتا لفخ اذا ذی را بعلا لاقب رذ هنشانغم كمر وتك
 ] فرح الببوعل و لدلا ةنسحیا بوعل ةيراح لا رونل واقالطا هب 4 وب نال وا شکلدو بوخ یلالدوهوشع و
 | ی هدنق و ی رافدانن وا رول وا زسکی هکر دیسابل نو وا تالافطا هدننزو هقعلم 6 ةبعللا ل ردندنا وسن ءاعما فی رعت

 ] هفج وا و یک ل اثم رونل وا قالطا هتروص مسج نانلواشقن و مسرهراوید وهدغاک هدننزوممز ( ةبعللا ل راریک

 ب واوک هنلاقص امد هکر وند هزفمکجس و قجا لوشو ېک جیارطش و دون رارانب وا نوب وا هلیسیدنک هکر ونید
 :اءاد یک قحنو وا و ردقج هل وا تب و نکی هنفرح کدی هست ون نوب واو رار دنا ره و لزه یتسیدنک
 هکر دیعج كب علم ەدننز وبئا رم ( بعالم ا ]) هب بعلي یا ةبعل لج ر لاق ردیبک را رکتو و رون ده هسک نالیدانوا

 هکر ردبا قالطا جی رلا بعالم ه راکز ور لخادم و ج رادم راب رع هکر دنداسنعمو روند هرارب قج هبات وا نوب وا

 » هدشوف عونرب ردکعد ی گان وا هلیس هکل وکه ليم كيم ( هلظ بعالم)) رد رال یکجهبلیا نالوج بوربکا

 هد ا مدنسهویش قمر زا بوپاق هوا یر هلبسکع هدنرز وا وص و هلبس هکل وک هدهراق یژنک | هکردش) وا |
 تم كنهسک چ وا ندع ردكم د یمنی وا هلبا لا( ةنسالا بعالم ) رار د جد هلظ فطاخ اک او ردندنراشوق

 ۱۳ هنزوباذک (( باعللا ) ردیمرطا تالام نب سوایرب و نیاراخ انیصذخا نب هللادبع یرب و تلامنیراعیرب |
 كنابطا رول وآقالطا هنلاب كنب ر( للا باعلال رون.دهرابلاس ناقاندزخآ هدننزو بارغ (باعلال رد دآ فورعم ۱

  یباع) هنش و الثم رارزوس هدک دلکم اوق بودیا جا لی رب اخ رغم یرکشدوخ اب یاب هکر دندن وب یرلکدناریبعت باعل

 قالطاهرل هنسن لا هدرخهدرخیرغ وطیغاشا ندامس یکی نا كر وا هدهرجاه ترارح(سعشا باغ روند |

 زا ردیا ریبعت یکجم روا ناطیش راقج وچ را رد ید ناطیشلا طاح اکاو را رول وا یم هدنلکش راش وا هکر ؤنلاوا
 هباهللاساذا عبا رلاو ثلاثلا بابلا نمابعل بعل ویبصل | بعل لاقب رد هنسانعم قغ رایلاس ند ضا هدننزو برض(بعللا) |

 تامل الا )
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 بو ورو هنفلبغوط قرهیعاص هربرب هسکرب و هعرص اذا ضرالا ه بل لا ردهنسانعم قلاچ هر و امعماج |
 (باصل الا ) هیشم یف عرسا وا ایقتسم ماذا لجر لا بل لاتی رذهثمانعم كمك بزب ورو هلتع ر لوق یلع كفک

 هدنن زو لیعفت ( ت بیحا )ل بل نعم بحل ا بلا لاقي ردهنسانعم كمك هدهارهاش دون هدشنزو لاک ۱

 بابلا نم اب لجرلا بل لا رد هنسانعمقلوا نو زو فح دوج وندکلربپ , هلنیتصف ( بم حت واذا ابو
 هکر وند هسک نال وا ردا مانشد و بس هسکر هام اد تول وارفز 38 هدننز ورینم (بلا) رکلا ها ادا عبار

 ردنغعع كنا لسو رارد ید یدنهیامرخاکا و رول وا هد : وهدب ص دالب هکر ون د هنجاغا لقمهلنیتحتف ( بغل 3

fe aسی ۲۵۵  

 | كتک ەدهارهاش رول وا ردصم بل و خا ویا بم و بحالو بل قیرط لاقب TE تحال ردهباع |

 | ردهنسانعم قمر وا هلق و دیفررع یتعب هکلس و بحاللا یطو اذا ثلاتلا بابلا نم ابط لجرلا بل لاق هنسانعم |
 یو *یشلا بخ لاق رد هنسانعم كما رب | هدنآ بودا ریت ات دشیشر و ه بن اذا فیسلاپ هبط لاق |

 کصن دق دلاغاص بول وا غاب یترصكن ه اد وال وط هعطق اذا ملا باخ لاقت ردهنسانعم كليد بوسک هنفلنز وا |

 رد دنا قلا راومه و زود یکی مایآ لا هج روقچ یربیشان ندکمن رب بونل وب ییوت هلغمصاب نالاب و زکادوخای|
 هرشق اذا مظعلا نع محلا بل لا ردهنسانعم قعوص تا ندکیکو رودح یف س الما اذا سرفلا نتم ب لاقب | ۱

 اذا ءأرلا بل لاقب ردهنسانعم كلعا عاجو هنيب اذا قیرطلا بل لاق رد هنسانعم قلق حضا وو قچآ ویو

 كلا ناشنو رثا هدنآ هللا رثأت هبهنسن رب و هب هبرمض ادا الت فیسلاب هب لاق رد هنسانعم یمروا ا ید
 قیرطلابطلاق رد هنسانعم قل واح او وقچآ لو هدنن زود وعق( ب وحلا )ل هيف رثا اذا یشلا ب لاق رد هنسانعم

 روطاسرون د هتل [قج ه وص و كج هسکه نسن رپ وناسللا "یذببابس یا بحلم لج ر لاقب رونل واریبعت ناسالا ۍدب

 ردصاخ فص و روند هقانز سل چ نالوا هحزاینا كنسدقرا هننزوریما (بیملا) یکی از وا و هرهد و قاحم ر

 بلنلاق ردهنسانعم كالتا عاج هلین وکس كن هغه یاخ ویحف كمال (بغللا) ردعض ومرب هلی كيم (ب وم
 همطلاذاانالف بث لا ردهنسانعم قم رؤ ارامش هزوب و ابتعماج ینعب اهسکناذ ذ ال والا و تلاتلا بابلا س ایک ةا

 جام هلو ماتم( با ) ردیدآ هب رر هدنجراخ نیا نده هدنع هدننزو دبقع ( هبلغ) زرد نرو

 |( ةبخاللا ) تاموصلنا ىف یطلم یا بالم وه لاق زوند هب هسک نالوا رونل رامش هنس همدا هدنماکنه ها
 هدر رب هدننز و دوعف هلا همخ+ لا د 6 بوذللا إل همطالاذا ةبخالم هبخال لاقت رد هنسانعم قعش راعث هدنن ز و هلعاف

 بوذل هدشزو هلعاف ( ةبذاللا )ماقا اذآ لوالا باسبلا نم اپ وذل ناکلاب بذل لاقب رد هنسانعم قل وأ مم
 رد هنسانعم قع بوش اویص هدننزو دوعف هللا هع یاز ( بوزالا آل بذل ییعع ناکلاب بذال لاق رد هنسانعم

 طق و تيثاذا *یشلا بزا لا ردهنسانعم قلوا رادنا و تباث و هب قصلاذا لوالا بابلا نم اب وزآ هب را لاقت
 روند هب هنسذ ناتشیاب و یصشب اب ردلعاف مسا ( بزاللا ا تبدج اذا ةنسلا تب زا لا رد هنسانعم قلوا لغو

 تزالهبرمص مالا اذه تامل تزال ةبرض مالا راض مهلوقدنمو رو دی نالوا رد تار

 لثم وهو بجا وال و مزالب اذهام یا + بزال هب رضب اذهام + هل وق یتعم رکب ونا لاق ح راشلا لاق + دیدش مزالیا

 یعجج لیلق یا بزل یش لاق روند هب هنسنزآ هدننزو فنک برا رود هلوب راط هلبرسک كمال ( بزالا)
 هدننز و بنع رواکب زا یعج ةدش یا هب زا مهتاصا لاه ردهنسانعم تدش قلیناق هدننزو هرم (فب زالال ر واک بازا ۱

 یمازجا كنهنسنرب هدننز و د وعق ( بوزللا آل و هدنز و برض (بزللا) هل وکس كناز وی كمال رول نابزاو |

 ۱ هضعپ لخد اذا سمالنا بابلا نم اب وزاو ابزل ؛یشلا بزا لاقب ردهنسانعم كعثريک بوشقوص هنبرب یرب یکسفق
 | بزل و بلص و قزل اذا نیطلا ب زل لا رد هنسانعم قل وا نامشیان و قشاوبص هلکل زوا ر وماجو صعب ق
 ۱ هتعدلیاهتبسلاذا یناثلا بابلا نمایزل برععلا هت زل لاق ردهنسانعم قق وص روناحیدوم یسهلوقم برقع و نالی

 قزل اذا عبارلا بابلانم ابزل نیطلا بزل لاقب رد هنسانعم قل وا ناقشپاب هلکفلز وا روماچ یخدوب هلنیتصف ( بزللا ])
 بارح (بازللا) روند همدآ نکرا بنعو بزا ب نع لج ر لاقبر ول وا هج وا نم و عابتا هنظفل ب نع بزا و بلص و |

 | هدننزو بسک ( بسللا إل ادج لیخت یا بازلم لجر لاقب روند هصم سکانو یرججو لی هناغلا ةياف هدننزو
 | ىناثلاو ثلاثلا بابلا نم ابسل اهريغو ةيلا هتبسل لاق رد هنسانعم قعوص روناج یذوم یسهلوقم برقعو نالي
 | بسلا لاق ردهنسانعم قم روا هللا یچاقو رد بم هن رابتعا یرا هدام غدل و عسل یدورو ندثلاث باب هتعدل اذآ

 | عبارلا بابلا نم ابسل هبسل لاس رد هنسانعم قاب بوشا ویص هلنیتحصف ( بسالا ) ط وسلاب هب رض اذا انالف |
 روبص (بوسللا) هملاذا ءوحناو لسعلا بيات رد هنسانع» قمالی ناهن سوق زیگبو لابو ه قصلاذا | ۱



 EEA TEE دنا ۳27 كشم ىزا دت ترو ت ولاسا یوبل ) ر رتو اهدا ولر

 دّرم ماما ردهدننزو باک اببلاو ردهلبعف یاب یاب تان (بیلاتان ردیشع كنحاغا ردس هکر دب رکدید

 | ردبراعبنم كنقرو رهمو تقفش هکرونل وا قالطا هرارمط هنر هنکرو ردشلنا تیا ور هدننز و مرکا هلبصتف كنب
 ا یخد هدزمناسل ردیعج كنسهلک "بل نالوا هنسانعم زوجا "بل ردا تاش ندرنآ قیجآ كروب و كکرسا |

 هکردو یلص اكنو و ردرناسلثم + * ىبلا تانب كلاذیّأات* برعلا نیبو ردرا و یریبعت عهدا هل وشاک | هکر ونعوف

 اقا هب یی وف لطعمرب هدارعص بورتوک لکا حالا هدنباب یعفدكنآ یسهجوز یدیا راو یسهدلاو زوم رب كن هسکرب
 جارخا هلغل وا یراراذک هعماس یم هلان كنهرو نمزوح نکیا ردارذک ن دنتم یب وقل وا هسک اقر بقع رد یدلیا

 هکفح كلغ وانوچ رامدآلوا یدلیا رابخا ینکیدلیااقلا ولغ وا یدنک ی دل وا هدنرلکدتنا جاتنتسا ندنتشذکس سو
 یدبد یبلا تان ییعواطتال هدنرلکدیذ هللا اعددب هنسیدنک دنس یدلیا اقلا هب هکلهموب یبس بویلثا تیامر

 هدننزو بسابس (بلابللا) یدلیاباوج وید رويل وا عنام رویم وا کب یرارمط تتفش و تقر نالوا هدکروبینعب

 هصوصخرب یبکیسهلک بل نان وا رک د هدننز وریما (بیبلل )ر وند هن راعش اچ بوشلمندرب كنسي ر وس یکی و نویق
 "بل لجرلاقب ردذوخ ام ندنسانعم تماقاروند هب یشک نایلوا غرافورتافالصا ندن آبول وا مزالمو دحت هشیمه
 لجر لاق ردلیعف ندنسانعملقع هکروند هب یشک نالوا دنعشوهو لفام بیبلو هنعرتشال رعالل مزالیابیبل و

 [ لجر لا روند ه یثک نالوافوصوم هلکا ردا ودشر و لقع (بوبللا ز هدننز و ءابحا ر واک ءابلا یعجلقاع یا بیبل

 ساب ال یا بابل بابل ل وقت رونل وادار هدنماقمسأبال هدننز و ماطقا ررکم (بابل بابل ) لقعلاپ فوص وم یا بوبلم
 تاکرح كمال (یلریدا) ردذوخ ام ندنهلغل وا هنسانعم للق الک بابل ضعبلادنع رد هبریج تغلوب هکربد حراش
 هدنزغآ وریک كغول وا نالکو ص هضوح هدننزو رهوج (بلولل) ردعض وم رب هدلصوم هل رصق كفلا و یئالث
 ندن ضا تلکیلد كج هریک ی رب اس رادقم بوځي هغول وا هلغل وا ق وچ كى وص نالکر وند ه وص ننلک نما بونل هاد
 رق یراق هدزماسل رول وا هدنلکش کما قیربانیلق هکابوک بونلیمرکد هجنالوط هلکلغا روفان| بوپ وریک هلتدش
 . | هناکریصیو هغدنع ءاملا ر دتسیف هنثک نم هنع هروبنص قیضیف هعسیام تفل هنم لب * یذلارشکلا ءال لا رونلوا

 ۱ قكنال (تنلا )رددبقارط تفل و ةروکه لای كخراشردلوق لوتقملوق بل ول كل وم « بلول ذی آلبلب ۱

 لاق ردهنسانعم قمل وا م وادمو مزالم هرز وا هجو كماطنا لاکفنا هثیشرب هدننز و د وعق (بوتللا) و هل وکس كنهیقوف
 رادباب و تباثو قصل یا هب بتل لاقب ردهنسانعمعثبابهب هنسنرب و مزال اذا لوالا بابلانم ابوشل و ابتل هیلع بت
 ییهنسنرب و نعط اذا ةقانلا رهم ف بتل لاق ردهنسانعم قیحاسو كمتر ودو تثث اذا هيف تنل لاق ردهنسانعمقل وا

 2 و هسبلاذا هبوث لاقي رد هنسانعم كوکسابل و اهدشاذا هب ای هیلع بتل لاب دهن اتم قلاب بوک
 ۱۳ ا ا ل ا للع بتن لاق ندنوخأم ندزراوکذم یان هکر د ةن قنالل وطن سرا
 الا هکر دحراش * هسبلاذا بوقلا بتتلا لاق رد هنسانعم كفیکب اولا یس دوب هدننز ولاعتفا (باتنلالا]) ردیبک

 لقب زد هنسنعمقلغ اوت وا لوچ هنس قران هدنز و لیعفت (بیتلتلا دکشی هلن ق رفیچ درب یماب
 .ردهنسانعم قلق م زال و بجا و هرز وا هسکر ب یص وصخ رپ هل رسک ك ن هزم ( باتل الا هیلع هدشیاهلج سرفلا یلع
 ندطالتخاو لالتخا و هنتف اما هدن راماكنه هنتف هدننز ورینم (بتلمل ا هيلع هبج وا اذا اباتلا هيلع ممالا بتلا لاقت
 بابج روند هر هبج یکسا هدننزوبتا رم 6بتاللا) روند ه هسک نالوا یو امو بقم هدنس هناځ یدنک بوچاق

 كيج و كمال ( بحللا ال ردند رانا هییتلا نب هلیادبع ندناصا ردهلسقرب هلبعط كمال (بتلون ) هنسانعم ناقلخ
 یراجوم ءازکد و اوحاص اذا عبارلا بابلانم ابل اوہ لا رد هنسانعم كلا هطاعفو و رغو یتلغج سان هلی

 .  لوتلروکهدننز و فنك (بعل) برطضا و جاهاذا رصلا بت لاق رد هنسانعم كلتا اد یتلروک هلغلوا برطضم
 [  (2ل )و هلناف (فبلا )و هلن وکس كجو االت تاکرح كمال ( تب )لب وذ یاب شیجلاق روندهرکسع

 . ] رولوادض هلکغ د هنویق نالوا قوچ یدوسورون دهنوبق شل زآبولیکجیدوسهدننز و هبنع (فبحمل )و هدننز و هحرف
 (ذبوملا)هناصتفرولکت اب و هلبسمک كم الر واکب اط یعجبزغ وا قالطا هن ورق ردصوصخهنمسق یک وب لوق یل
 | بابلا نم ةب وج ةاشلا تب لاقب رد هن رلانعم یلواریثکی دوس ثلذکیتلازآ بولیکج ید وس كنویق هلیعض كمال
 (( باحال تبطییعع ابحت ةاشلا تبط لا رد هنسانعم هب وط هدننز و لیعفت ( بیعت ) رضوا اهنبل لف اذا سان

 | یاح و یخ كمال (بصملا) هلوا شمال رول نرمت زونه نکل بول وا شکلی هکر وند هق وا لوش هدننز و بارحم |
 | لوا هدرانوب هدننزو مظعم (بعما) و (بحاللا) هنسانعم ءارهاش روند هلوب قچآ و ولوا هلینوکس كن هلم#*

 ( نده انس )



 ردراو ماجا و تعاطا رابره هدهکیرلا یکیا ردم یتروص تفاضا ید هدنریسفت كنب رشح ز و زلاق تجاح | ۱
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 روند ه وغآ هلی كمال ( "بلال ردع رفتم ندنسانعم تماقا رد زاح رلانعموب نکل یدلبا نایب انعض فلوم هک هت 3

 با ببل هدننزو هبح ( ةبللا ) ردیدآ عضومرب ببلو رولک بابل |یعجج رارروکب هنسکو کو د نوسقک ورک رکو |

 | لجرلا ببلتلا ردهنسانعم كمن رج بوناغیص هدننز و لعفت (ببلتلا) ردیعسا كندا كندي نیت هکهتن ردیعما | ۳

۳۷ - 

 | هنفاکت جا ودزا هلفل وا شلوا قایق هنس هلک كیدب ی ن ی دوب هلکلبا لقنینید ورو دیزيل هلتفاضا ایست ارا

 | هدلحمرب رول وا فص و ةغلابم یسهلک بلو یهتنا ردکلیا راهظا دایقنا لاک هکر دکعد هلبا فرصت هلکر اسب و نیم |
 ۱ مزالیا هيلع "بل وهلاقب رونل وا قالطا هب یثکن ال وا مزالمو میقم هشيم بویل وا كفنمالصا هدصوصخ ر دوخاپ ۱

 | بوبلم یهف ابل اهل تلعج یا ابل ةبادلا تیبل لوقت ردهنسانعم كمرو دنب هنیس هب هباد "بل و هقرافال ےقم
 رولک هنر لانعم تبع و ههجاوم و هتبل برضاذا هبل لاقب ردهنسانعم قمروا هند یتدرک ینعب هنس هبل كنهسکرب و

 بلالثمرونبدهنبرزواو هنا كن هنسنولجماو هصلاخ یا هبل وهلاش رون د هنصلاخ و صحت كئيشرهو هنسانعم تس ق
 یعجبرونل واقالطا هشوه و لقع "بلو ردي راما كمدابو زوج زوللا "بل و زوطا "بلو ردیسبنیامرخ لكلا |

 نال وا صلاخ و یناص ندباوشبل هروک هننايب هدرباصب كفل وم» هلیعض كمالویصفكنءزمه ر واک "بلا ور واک بابلآ |

 م وع هدنرانیب هلغغل واقالطا هب کز لقع "بل لوفیلع رول وا توصم ندانعمیکیا هر وکه کوب رونل وا قالطا هلقع
 رواکب بلایعج كنظفل بل تللذک زالوا "بل لقعره نکل رولوا لقع بلره ارز رولوا قلطم صوصخ و

 تببل لوقت ردهنسانعم قلوا رایشه و لقاع یتعی بل بحاص هسکرب هدننزو همارک (ةبابللا) هلماغدا كق
 | ند هدام وبشا و ابیبل ترص یا ةبابل نیعلا # بلت نیعلا ضب لجراپ تببل لا و عبارلا بابلا نم بلت لجراب
 هروک هنا كحراش + ردشمالوا دراو قرهلوا نیعلا حوتفم عراضم و نیعلا موعصم یضام هدب ع مالک یریغ

 رهغیص و نکل ماغدالاو كفلاب ررمشپ ررشو مد مد لا ردبشل وا دراو هعهرو جد یراهفیص مث و همامد
 حابصم بحاص وریثا ناو ردتبثم هدهیفاش هک هتن ردبلغا قلوا ندښاب نیتغللا لخادت یک یسهدام نکرب نکرا

 دراو یریغ ندنو قرهل وا ندفعاضم هدرو نم باب و دسفت هرزوا قلوا ندسماخ باب هروب نم ةغیص

 لام ةيابملایف لاقو فعاضملا ف هلربظن الو برق باتنم ةغل فو حابصل|یف لاق رد راشلنا خرصت ود ردشمال وا

 ببل لا و رف ف نزوب بلی بل نول وقب دن هارو ناجا ف ابی راصیا 7 ضعي صع لثم پلی بآ
 ۱ هلنیتصف (ببللا )ل فعاضلایف هلرظنال رذان وهو ممضلاب ببل یو "بلاذ راص یا جهل “بلی سکلاپ لجرلا

 رولیروک دن هنیس هبا روا هد رات آو هنسانعم رههرونل وا مد نداروا رد رپ كشت هنسکوک هکر وند هند كننوپ كنوود

 ردقج هل وا فرط ییا و یروتچ كل زاغوب هکر درب ناروط هدقدنل وا قیلعت هدالق نانلواربعتهینادرکدناسنا بل و
 نالاپ هکروند هنکلسکو کن انلواریبعت ل ردلکو دن هنیس كراوطو رول وانيق هنبمز هکرونید هغلموق هجهتفو و

 هبسانلاب هلبانوناخ نال وا یتبح هنج و زافنآ فل ومنکل + روند هنوتاخ هغ رظ و هفیطل هبل و ردفدا م هدل وا یانعم

 .(ببللا ) رولکم زال هب قیلخ و قلخ تفاطل ترشاعمنسح و تبحم هنج وز ردیمزال یانعم ارهاظ یدمشلنا نایب

 | هنسکو ک ردلوعفم مسا ندنسهلک "بل (فبوبللا) و ردرلل وعفم مسا ندابلا هلیماغدا كناب ( بل الو هدننز و مرکم
 | لیمه هن ریغص و سوسق هنع ون ریبک روند هنت وا قشم رص هلی كمال (بالبلا و روند هب هباد شل روک دن هنیس |
 | لاقب ردلماش ځد هناویحوب و ردهنسانعم كلغا قلنابرهمو تقر بویکرسا یدل و هدننزو هراز (ةبلبالا) اربد
 | هيلع تفطعت و اهبتفشب هتفطلاو هتسخ اذا اهدلوب ةاشلا تبلبلو ساسالا ف لاق هيلع یر اذا اهدلو ةأرملا تبلبل |

 | رد هاکح ندنتوص ندیا روهظنکراشآ هب یکی یشیدكنهکت هبلبل و اوقرفتاذا اوبلبل لا رد هنسانعمقلغاط هبلبل و |

 | ارهاظ یدنلوا نایب افنآ هک هتن ردهنسانعم قمالب یشان ندنفطعت و رهم هرکصندک دلیا عضو یتسیزوق نوبق و

 بوئربهلب وا ج دوب ردیکلم وکب رع نايل وا یساش و یکی هریش ردسابل رب هدنزرطهریش هدننز و هبیبح (ةبببللا )ر دلاقم و |

 هع دجون هدننز وبا غ( بابل روند هر اچ هج رادقم رب هدننز و باع«( بابالار ولير وک هن راسکو ک نامه هلغلوا ر

 بویار واق هلیلا یتسهماح ندفرط یکیا هدنلاح همص اخ هلا هسکرب هدننز و لیعفت («بیبلتلا) ردیدآ لبجر هدن راد

 هرج م ةعوصلنا ىف هرح دنع با عج اذا ابیبلت هببل لاقب رد هنسانعم كمکچ هنفرط یدنکه رکصندک درب دکر
 | كلطا ددرت هدنص وصخ هنسنر و بل هلراص اذا تا بیل لاق رد هنسانعم قلاب جا بوزو

 كوئ تالسک وک ن انل وا ریبعت ی کلم وکم جو نو كلما و كلي بيبلت و هيف ددرتاذا ”یشلا یف بہل لاقب رد هنسانعم |

 . ندا ناسحای ر هه شو هنناقلعتمو لها ام اد هد نوت لباب (بلیها و هدننزو بسپس ( بلبل )ریش اذا |



 چ ماللا لصف وس

 | هل كئم یا (بثتکلا) روند ههسکرود و هماقلاربصق هدننزو طبالع (بثانکلا)و هدننز و ذغق هل ی وف یات

 رونید هثیش نالوا دیدش و بلص و ینقاقلطمهدنن و طبالع (بئانکلا )و هدننزو ذفنق (بلتکلا)ل و هدننزورفعج

 رول واهدررپ مروچ و ضمب هکر وند هفلم وق نال وا ر ولیکو د ب ووی ضوط یغاشا اما د هلبسک تافاک (باثنکلا)
 ردلک هیلع قفتم هدندنع تغل لها نکی تباثوب نکل ردیدآ تابنرب هدننزو رفعج هلبا هل یاح (بضنکلا )
 | لوقت رونبد هنسلوا طاتخم و هدب روش یکی جاص برع كمالک ی شا نداطخ و طلغ هللا دوشم یاخ (ةبخکلا)
 ادر روند هب تسد ینعب هب هز وکن ایلوا یلوق هلیعط كفاك( ب وکلا ءاطلنا نم طلتخلا مالل اد رت ةبنكلا هذهام
 | لازال لا رولکب اوکا یعجب رونید پوکی د هدیکر تر وند هب تسد نابل وا کزعا یېکق ی ربا ینعی یموطرخ
 . ] باک لاقب ردهنسانعم كما وص هلپوک هدننزو بوص (بوکلا) هل موطرخ ال وا هلة و عال زوکو هوره لا بوک

 فلکت هدنوب تیاهن رد هنسانعم بوک ه دنن زو لاعتفا (بابتکالا) بوکلاب برش اذا لوالا بابلا نم اب وک لجرلا

 كوب یشاب كمدآرب هلنینمف (بوکلا) باک نعم باتک | لا رول وا كمآ بوردلاق هنشاب هلبا ر وز ی وکه لغم وا
 _  هذهاملوقترونید هکلعا مسحت و فسأت هئیش نالوا توف هدننزو هبون (ةبوکلال رونید هغل وا هجا ینوی بول وا
 | ردعونرپ ندنآ زمکیدید هلواط الاخ هکر وند هننوب وا درن هلی كفاک ( ةب وکلا ) تافام ىلع ةرمسا یا ةبوكلا
 هلحم رونلوا ریبعت كالبد هک ه نسانعم ریغص لبط روند هلواط كچ وکه ب وکو روند هننوب وا چ رطش لوق ىلع
 | ردقجهلوا كنسهتسد هکردهنسانعم رهف هب وکو رولوا هجا یلب هکر دنج هل وا یراقدلاچ لر هناکنچ و كنب رایج
 ۶ طب رب رونید هب وک هدهزاس نانل وا ریبعت زوپ وق هدعدف "یکرتو هتوغالو رارزا هنسن هرزوا قام هلکن
 ۴ ب وکلا ردهنسانعم كمزا دوخاب كغنادرخ توکو د هلا كنس هتسد یی هنسن ر هدنن زو لیعف (بیوکتا)

 لب كفاک  نابوک لرد. دآوص رب دوخ ابعض ومر هدن دالب یس هل مټ هدنت ز و هب اغ( هباک )رهفلا یاةبوکلابدق داذا

 ) لا)) ردهف ورعم "هدلب رپ ( نان وک ل رده رفرب هدنساضق ناهفصا ( ناناب وکر رد ه رقرب هدنساضق و رمرهش

 ردناولا هکر دیفدا رمو هدنز و هبهق هلیعض كفاک (فبهکلا) رونید هنبرغص وص هج وق هلینوکس كناه و یف كفاک
 بیرق هب ینام هکرونید هزوب قتمارق دوخاب هغلغاب ینعی همد هبهکل وق ىلع رونید هل ول نانلوا ریبعتزوب
 ز ودوعق (بوهکلا)ل ردینول كله ودزوب لک وکه کردص وضخ هنعسق هود رو زم نول یر یلع و ردتح هلوا
 | وهک ب هکو  بهک لاق ردهنسانعم قل وا هرزوا روب نم نول هود هصاخ دوخاب هنسنرپ هدننزو بعت(بهکلا و)
 روند هب هسکشارتانو كرت و لبق هدنز ورفعج «(بدهکلا) بهاک و بهک | وه و عبارلا و سماحنا بابلا نمابهکو
 هدر رب هل رک كنهزمه (بابلالا) چی[ ماللا لصف ]چ روند هناحتداب ندن ورس هدننزو رفعج (بکهکلا)

 "را و بابلا و ردشبا عدقت یی یالث هد اصب فل وم + ماقااذاایابلاناکلاب بلا لاقب رد هنسانعم قا وا قم بو ناکا

 ۵ هثسترب اب هب هسکرپ و انبل اهل تلعج یا ةبادلا تببلا لوقت رد هنسانعم كمروگ دنب هنیس یتعب ببل هنسکو ک
 كلاب و ىف كمال «تللا) ضرع اذا *یشلا هل بلا لاقب رونل وا لامعتسا هنسانعم قلوا ضرداع یشزب ندهرکص
 بل مهلقهنم و ما ۵ لول بال نمابل ناکماب بل لقب رد هنمنعم لا میقم بوناکا هدربرب دوب هد دشت |

 نانل وا رکذ لوا ردراو دعب را لاوقا هدنسانعم كنو و ردشفلق فاضم هاطخ فاکبونلف هشت هلیسهدارا ددع

 هکنامرف و ا كنس نم هکردهدنکبس ةباحا دعب ةباحا و بابلا دعب ابابلا كتعاط ىلع قم انا هلغل وا هنسانعم تماقا
 ] ردکعد هجر دعب هجر یمهلک كينانح که ردکعد مرادناب و تباث یرخا دعب ةه ه دنزک ص تباحا و تعاطا
 هزوک هکو اههجاوت یا هراد بلت یراد لاق اکر ول وا شم ندانعم لوا هلکلک هد هنسانعم ههجا وم یس هلک بل ینا
 رول وا كد ردهکفرط كنس راب ره مهجوت و دصف مب هکر ول وا هدننکبس یرخا دعب ة رع ثل یدصف و یهاحا

۱۲۰ 1 
  ردذ وخ ام نداابل و بل نال وا هنسانعم صلاخ عبار رول وا كد ردلکد هریغ رداکس عاذحنا و تبحااد نیل سپ |
 | لصا كنوب و رول وا كمدرداکس هشيم متیدوبع قدص عب مصالخا هر وکه کوب هصلاخ یا هبابلو ا
 | هسلت و ردو راخت بهذم و یدنلق فاضم هفاكهركصندقدنل وا طاقسا هشت نون و فذح ىلعف یدیا كل نيبل "بلا |
 | ثیدح هنمو هد هاهن یکدهشآ و ماست و لیلهت زدشفل وا فرصت لعف ندنآ هرکصندفدنل وا ذخا ند هم وق رم هلک |
 هکر دشلیا ربسفت هلبتر ابع اتعص و آد تلس یتئدح چ كىدب ىل لاق كيبل لاق ورع اباای دوسالل لاق هنا ېپ ةملع
 | یل یرشحزو ردها قوی جزا جا ودزا هنظفل كل رد هدنکبس نی ادب تبلوب و رول وا مزال یاس

 ردشلبا ریسفت هلت رابع تنش تشک نو هف مصت 2 یذلا "یشلاکن وک او داراب فرصتا و كىا ت |



Tan 

 ۱ قمرا رب هدنیبادیص هلبا تو ری هدماش لحا وس (بلکل ار ر دیبا كن هنسک مان ن الشان ورع(بلکلاوذ رول وا ۱

 لی وفت و فیلکت یراکیکیدلب هسکر ه هللا فیلکت یشیا عید وا ندنتفلا و ندننتعنص هکرونل وا داربا هدر كجهبد ۷

 | یوا بوصنم هلیس هلک لسرا ردقمو رول وا ه دنکبس رقبلا ىلع ةضوف» بارکلا وا بالکلا هکر ول وا ع وفرع ۳

 هنسانعم قفل روشات ندلع تاک لاو ظلغ اذا *یشلابنکا لاق ردهنمانعم قلوا ظیلغ و تشرد یک دوب هلب میک | ,

 ,(بتنکلا)رونید هنمقلاس امزخ هدننز وباتک (بانکلا )رونیده ةبمک یو درب جاب وط نالوا دی و یا ی

 هی ۲۵ مس

 بالکر دندیماسا هدننز وناتک (بالکر)ل ردعضوُمرب هلق كنهددشم یاب و كنار و كيج( هب رجا بلک ردیدآ

 ردکعد بالکلا بحاص هدننزو دادش (بالکلا )و (بلاکلا ) رد رز ماش هزج نب بالک مادیهلاوبا و "یلبقعلا |

 | هدنسهدام بج (بلکلا بج)ردعضوم ر هدنسهیحان لصوم(بلکلا ر د )لر ونلوا ق الطا هب یشابیضز هلتبسانم و |
 كبلکه لب رسکكفاک (بالکلا ) ردف ورعم ملکتم بالکن هللادبع ردندیماسا هدنن و نامر (بالکر) یدنل وارکد |
 یرابلکه روک نتا ور بالکس پ *ر قبلا ىلع با رکلا * ی ورب و + رقبلا ىلع بالکلا × لثلا هنم و یدنل وارکذ هکر دیعج

 هلا هیلو كلرتهلبتعنص و عضوو یلاح یدنکی سکر هروب نملثم ردکعد رویلاص بودرتشف هرزوا یشحو رقب

 هرز وا تسادتا یسهلک بارکلا ذوخاب بالکلا هکیدلاق یکم رذن وک هلاتق و كنج یلق لها الثم رول وا كعد لیق

 دا م ندر هلکغد هک سطن ییالرت ب فا رک هروک هنا ور رقبلا ىلع با رکلا هروک هثنای كنبنادیم رد راج ید

 دارم ندر هنوک هتل و رپ الكا وز وا نویی : هلمتعنص یدنک یسکر هرول وایزوک !تفچ
 كنتلعیج (ةبلك مال رونل وادارب ,اهدنماقم هلبا طیلست و شیر و اشا هن رب یرب یر وب نم م وق بول وا یزوک ] ناب ناب

 رد هنسانعم كمر وا یک ك ب وک هغلاقاهنتءد هب دابمدآرب یکی ظفل بلکن انلوارک ذ ( بالکتسالا )یکم دلم ما ردیسهشک
 رک اک بلک ی نمم لج را | بلکتسا لاقب هیلیا لالدتسا هکلنش هلکم روا ب ودیشیا یراکپوکه سیا بیرقرا 4 وا هک ات
 | رونل وا قالطا هنن را ەچ لنیهاش و كنانوط هلیقبرط هیشت و روند هزام هکر دیعچب كنس هک بول( بیل الکل )
 روت قالطا دن رانکیت كن راجاغا نالیفم و هشيم ریمل نیلالک و بلا یا هسلالک هیلا یزابلا بشنا لاقب

 | قاپلپ نالوا ردیا هنهادم هدننعض یتیم جب ورت هدننززو ذفنق (بتلکلا )و هدننز و رفعج هلبا هیقوفیات €

 هدنناونع نهادلا نالوا باوص ردطاغ هلغلوا موسم ردردصم هک هلبناونع ةنهادلا هدرا هضم رونید هب هسک
 (نابنلکلا ) رول وا همنلکیردصم هلغل وا تبثم هل رابع نهادب یا هرعایف بتلکی هد راس تاهما هکهتن ردقلوا_

 | ند هبلکم و بلک هک ی دیشلنا رکذ ید ءدنس هدام بلک ینوب فلؤم + هنسانعم دا وق روند هک وز رک

 هبا هثلثم یا ( بئاکلا ) ردیتبم هلوق نالوا بهاذ هنفیدل وا ذوخأم ند هبنلکی سهداصا هدارو و یدبا ذوخأم

 هلا هلم#*یاح (ةبسکل ال روند هسک ان نال وا ديلا ضبقتم و یرج ولیخ هدنن زو طبالع (بثالکلا )و هدننز ورفعج |

 و اهیهل و امتوص یا رانلا ةبسلک ت عم لوقت ر وند هنسینل روکشنآ نالوا ریکولع و لعتشم هدننزو هجرحد
 كسرف مان هدارع هبساکلانب ةريبه رکید و ردنبقا "یترعلا ی ص نب فانمدبع نب هللا دبعن ةريبه و ردیما اشرب

 هدننززو دوعق هلنون (بونکلا) ه هب رض اذا فیسلاب هبعاک لاقب هنسانعم قملاچ هل رول وا ردضم هبسکو ردیسراف |
 لئات هبانغ هسکرب و ظلغ اذا لوالا بابلا نم اب ونک "یشلا بنک لاقت ردهنسانعم قمل وا ظیلغ و تشرد هتسذرب

 كنه زمه (بانک الا ) رتفدمب مپ هب یتغتسا اذا لج رلا بنک لا ردهنسانعم قلوا زایی و نغتسم ندرناس هلغمل وا

 رول وا لامحتسا دنسانعم قل وا ضبق یس ورا كنهنکر بو لبه نم تنفلخ دا هدب تبنک لقب روت وا 6 ۱

 رد ینبم هنفیدل وا یلوتسم هرز وا ضبقنم یتلقث كضبق یلامعتسا هلبا ىلع هدنوب دتشا اذا هنطب هیلع بنکا لاق

 كناسنا ندلاهعتسا تژثک هلنیتعف (تکلا) سبتحا اذا هناسل بنکا لا رونل وا لامعتسا هنسانعم قلت وط لدو |

 كن اسنا لوق یلع ردهنسانعم قلغاب روسان:بونلتظلغ یغایا با ود یسهلوقم رطاق و تآو هود تاذک یا و یغایا
 هدننزز ونسحم (بنکلا) لمعلا نم تظلغ اذا بارلا بابل !نم ابنک د تبنکل اقب یکی لا یصتفچ ریصوصخ هللا

 (بنکلالظیلغ یا بنکمو بنکمرفاح لاقى روندهوضع شف رو سان هرزوار وکذ مفالتخهدننز ورتن«(بنکللاور) |
 ۱ ہ رک اذا یناثلا تابلانم امنک هنارجیف *یشلا بنکل اق رد هنسانعم قم وقیل آ هرجا فرظ رب ی هنسن ر هدننز و برمض"

 فتک (بنکلا) روند هناویح و ناسنانالوا یلتم یکم ول وط ندلک | تژکه دنن و بناج (بناکلا) هیسبج و هیف |

 شهروتهدننزوریما (بینکلا) رولیکوب مج و پیاند |  هکردبراکد دردنکو رونکب ابن و ردیدآ تابنربهدننزو

 (بنک )رد دا عضومرب هدننز وریب ز (بینک )روند هنجاغا هشيم نال وا شافوا بولیریف یرانکیت لوق یلع هجا
 هدننزو "رهفکم ( بئنکملا) ردرهتشم هلسقل الاح ردبقلم هليا هنس ورشا هکردهدلب و هدرېنلا ءار وام هدننزو بنج |



e ۲۵6 رب 
 را ی لوا بوم هاب کی یلکلوا تذکر ولو التب چله لوا تل هسا رو وا دج نوا رک او روا

 راهس هلا لوک هنب رزوا هلبا ر وبلق بوروط هدلح عفترعرب زایا رارف هدرب ریالصاكي وکل وا و ردعفان ځد كمروک
 2 رم > و رسنکبس ینعي قل وا هبفس و بضغ اذا لج را بلک لاق ردهنسانعمقلراط بلک یبتنا رول وا لاله نام |

 هلکماکهرز وا قحیت وارط و باتبوناق هجش وخ هب وص جاغا و هفساذا مالغلا بلک لاق رد هنسانعم قلوآ نیکی و
 بلک لاق ردزاحم رانو به هکردهنسانعم قلوا روشلیا هنناولا كمدآ نانقوط نیفل وا درس و ولت" وشخ یرقار

 اذاءاتشلا بلکل اش رونل واللامعتسا هنسانعمقل وادنشم شیق و هب سم نم قلعف هقر و نشخف 4 رد ماذا رصشا
 باكل ا) سانلا لکادو وعت و یرمضاذا بلکلا بلک لاق رد هنسانعم قل وا لحج دآ ه کم رکو ا بوناداد هنتا م دآ كب وکو

 رب هکر هدننزو ناشلق هلیع دقت كن هبقوف یا (ناسلکلا) ردهنسانعم كما كلكن وزب یک ب لک هدننزو هب رم

 واوا ناتلکیلصا كنابطرق حابصم بحاص * ردهنسانعم كلكن وز هکردذوخأم ندهبلکم و بلک هثسانعم داوف

 اقشب یرب رهردشلیا ریسفت هلبا كن وزپ ینابتاکو هلبا سومان ىو تود ینابطرف فلوم كن ردشلیا حرصت هرزوآ

 e اص ناهرب و ردنز ودارآ و ناکبوراو كنوزپ و ردقاسمروق هکردولزون و نابطرقاریز ردراکداب
 سر و فتك (بلکلا) ردنالتعف ینز و كنو و ردشل وا بهاذ هنغیدل وا برعم ندناتاک ناسنلف و
 بلک لکل اشهدن زویثطع روند یباکهدن راعج روند باک جد هب هسک شمالطز ود وق هروک هنناب كساساروند

 ت or كنذةسکرب (بالک الا یبلکل ءافش لولملا ءامدیف هنم و یبلک م وق و بلکل جرو یاکب الکو

 وارمدوهشمینیدر ود وقكنهدنام رول وا یشان ندنلع ص وصخ ور ول وا هلیسماللطكب وک ود وق هکر د هنسانعم
 ٤ د قی اءانشلا باک نن لوقت رد هنمانع« تدش قلیان هبلع (ةبلکلا) مهلبا تبلک ادا مولا بلک ا لاقت

 ت TET هتأر لوقت ر وند هب هدکیمهبلکو رد هن رلانعمالغو طق وشاعمقیضو
 دی دآ عض ۱30 ایت رکیر ابد ا یو وآ دت )ابقروتیدهرالیق نو ز و)نال وآهدنز رط ىي فرب یکی زن و |

 , هل وقم هب رق هلکنآ هکر ونی د هفیل مان وط رب لوق ىلع هشباقن وز وا دهن نانل وا ریبعتمرص وروند هنندش كغوغوصو
 هحرف راربد ید هبلک کا ردیدآ كجاغا ولنکیدرب ندنعون یجاغا هشيمهلبصتف كفاک (ةبلکلا ) رولیکید
 (ناتبلکلا لر دیدآ عضومربهدنساضقهدلبمان ناعورونل واریبعت اچ هکرون د هکلنکید نال وایراعندراخاش و

 بولکلا )ر ولوا ج دل رارکلودررونالل وق بوردصف ئر ومد نیغزق هلکنآ هکر ون د هنجاصق سر ومد هلي
 par ادیراکدنب رد ر ومد یرویسیراکد دریمه ام هلفب رګ هکر ون .دءزامع*هدننز ونامر(بالکل ال وهدنزو
 زرد رو یکم ردلپینا ویح هراجع# هلغل وا یرازام كنب رزابناج تآ ر اردنا راوتسا هن راه وا كرل همزج نوچما
 1 وغات ةوب هدننز و یظع(بلکل |رلرونید هب یشکن دبا ملعت نس هل وقم غزو یزاتنوچما راکش هدننزو ثدح (بلکملا)

 لاس (بلاکلا) و هدننز و ریما (بیلکل) دیقم یا بلکم بسا لا رونند هب هسک شغل وا دن هلغاب راس دوخاب هلا

 ۱ ا از نکا درجا را عج ا هدنسیکیا هر وک هکوب هنسانعب بالکلاةعاچ روند هنه ورک كیوک هدننز و

 نشان هدره نم یطویستیابنردیرغ عج عسا دن و لعاف مساوردشلا تبثهرزواقلو عجب ما بیلک

 1 ر 9 وشادلرخ هلبرب یرب رلکپ وکه دننزو هلعافم (نبلاکلا) ردشمافل وا بای رفظ هراس تاهما نکل ردشلیا

 سا هدقل وا ریکر ش هم رب یرب بودا اغوغ قرهردشتیص هلعاز و تموصخ ینیرب یرپ ناسنا هدعب رد هنسانعم
 .قعالت وا نیرانکی كجاغاءود هبلاکم و رولکن وا دعاصف و دحاووب وهقباضو هراشاذا ةبلاکم هبلاک لا یدنل وا
 یک كي وک هنیرز وا كن رب یرب هدننز و لعافت ( بلاکتلا و رجشل ا بیلالک تعراذا لبالا تبل اکل اقب ردهنسانعم

 (بالکونب )و( هباکو )و( ب اکا ون )و( بلکونب )ابنا وت یاابلاکت لاقب رونل وا لامعتسهنسانعم بت ابو ارم
 5 1 وذل واریبعت یمایآكي وکه دیکر /هکردب راکدىدناقسدب تابا وب ردیساهمشتذبشع جون (بلکلا فک )رد هر

 رعم هلو ءابطالانیبردریثکه درصمو رول وا ردق عارذ ر, رش وب ردیدآ "۲ كجانا دصکچ وکو لنکین ر (باکم ا)

 دن زوبا ض ( بالک).ردیعما لری اب ف ورعم هجن رب هدهمام هدنن ز و تاکر ح(تاباکلالرارب هعوتیاکاریرصمو |
 باح (بالکلا) ردف ورعمهدن رب بالکلاموب هلفل وا هعق و رب برعلانیب هدعض و ملواردیدآ كب وص رپ وعض و رب

 لوهحا ءانب ىلع ابالکلچ راا بلک اش ردهنسانعم قلوا شوهب بورولد هلغمالط كب وکز ودوق یبهسکرب هدننزو
 لشب م یک هربس هزات ینول و هدنل وط عارذ چوا ردیدآ ملف كن عن (بلکل!ناسل) بلعلا نم هلت بهذ اذا |

 كنب رلابطاكنرفالاحتابنوب ردیدآ تابار و ردیدآ مق هچنرپ هتشب ندنآ و ردقجهلوا برکو با دارم نددعبتو یدیا |

 فر طا و قامالم دناټو رم راد و لوطا نیو هی هغارپب لرکمقرو رد کبد ازول انس

  EEN(رولوا) ۱ ۳



]۳۳ Treo NO 

 كنجرب ناطزس ردیتروص بلکرب شل وا مظتنم ندبک اوک چمن هکلب ردلکد بکوکو ب و ردیدآ بکوکری |

 هلکمر وا هد ران آهدن رلکدنشیا نت وص كندنکی رلکپ وکه تبلا هسیارا و كلنش هد رار نبق هلغلاق هد هنداباهنت هنسکر و

 | ندندشو تنحم طرف هک یو راردبا هدا را یتسانعم دادشوذ زار د بکا وک وذ مو رابرع هکر دندانعموب زدیمچچ |

 كمال و یصق كفاک (بلکلا ) ردشلوا نایامن رابک ا وک ېک ینوک فوسک هلغل وا لوک ارق كب یزوب اوه یثان |
 نالسرا و كب وک رول وا یحاهراب و بورصا بواالط یناویح و ناسنا هکرونید هروناج یحنرب ره هلن وکس |
 | قالطالا یدلهکهلب وش ردشلوا بلاغ هدروناج نانل واریبعت كي وکه دعب ردهنسانعم روقع عبس یک دروق و نالبقو |
 عجب ثال وا رولکبالکو یک سلفا رولک بلکا یعج ردشنلوا هدنلازم هوغل تقیتح هلغءالوا لقح هراس
 بلکو یک دیبع و دبع ردشلق هدایز د ینظفل بیلکهدریاصب فلوم * رولک تابالک كنناث و بلاک | ىجا
 لوادتمو بلاف یک كبوک قالطا د کا ارهاض یصیصخت هلغلوا لخاد هدیمعت نکل روند هنالسرا
 هغغترآ زونه یتعب ءادتنا كبوص هدهرد باکو رولوا ژکا ندسنسف كيوک هدهیداب ارز ردیتبم هنغیدل وا

 یرلکدید هناویز هدنخرچ نمرکد باکو ردشلنا دبیقت قرهلوا ردصم ینوب راضعب روند هنل وا هدنف و یغیدلشاب
 كتسدو نادنباب هکروند هغایطیراقدروا هراو د نالوا لخلخءو روندهرومد كچوک نالوا هدنسهبت رومد

 بلکو ردقج هلوا زدنق لوا هکرد هقشب ءالا بلک ر د رلکذدید یغلاب كب وک هکردیدآ قلاب ع ون رب باکو رونل وا ریبعت

 هدنشاب ردشل وا عقاو هدنفرط تسوا كنسهراقب ق كحون ةفس و هدنسارا رابج هلا عاش هدنسه ونج

 بلکه بکو ک قارب كب نالوا هدننطب رابرع ردراو قارب بکو کر رپ هرزوا یسهچلاقو هدننطب و هدنکوا یرللا و

 هقالع رول واهدنرز وا كن هنا وزا رپ هکر ون د ههه ر ومد نال وا هدنس هضبق ملقو ر ون د هنج وا كن راشاب كکو وا وكن هبت |
 عض و هنغلارا كن وکو كنابتضس كج هلیکید هنب رب یرب هکر وند هب هش رت و هم رص یزهرف ل وش بلکو ر ولی روگع اک |
 ردیعمآكخاط رب هدنبارت هماع وردیدآ عض وم رب هدننیب سم وق هليا یر بلکو رارکچ شکید ندنرز وا ولف رط یکیا ب ودنا
 یروطالثمرول وا فلاخم هنن ول هکر ون د هطخ قیلخ نال وا شماکچ ردق هنغی رب وقندنسیلیهدنس هق را كت [سرفلابلک و

 هب روطاک ارول وا هنادیکیا یلقلوشرق هکر ون د هلکنچ یرک |نال وا هدنس هسک |كنن رعسراوط باکو رول وا هایسهدتآ

 بولی راض هلیسیدنک افلطم وروند هشباق یراقدراص هنسهضبق كحق و راراصآ توری هنسف یسهلوقم هرهطع و

 بک ار با نام#*ینعب هللا ب ولکر ول وا ردصم بلک ردیدآ هلببق ر بلک رون هثیش قج هل وا مک و نیتم بونلغاب و

 عناذا یتاثلا بابلا نم ابلک لج را بلک اق رد هنسانعم كمر وا یک ك ب وکن وجا لالدتسا یتفیدل واتلنشندنهج و

 نوکر هکر دنا لقنظحاج هرز واقلوا ندشاطل هکر د جیتم» رفق قر اص اذا تالذو هیلع اهلدتسیف حذف بالکل| هیت |
 هدمکیدلیا لاوس ندنبس روبهروط بوی روا یک ك بوک هنیعب هکمدر وک یتسهجا وخ بتکمرب هدهصیع هارو ور
 . یریخقلقوچ هبتکم نکل ردمدرک اش عنب ردراو ولغوا كچ وکر كنبحاص هناخ نالوا هدنساذح كنهص غو
 یب دل وامروروا هم روب ب ولکه ارو نوک ی کیدلک هتکم دنن ردنا هبعالم بوشار وا هلا رلکب وک ماد ردقو
 عض وسپ م ر روت وکد کم بور وش ود یتساش دن هلغما غوا ه هرشط بوچآ یب وېق نیکی ول وط هلنظ نوک |
 نالوا هدنس هسک | كرم یک باک دو هدننزو با( بالکل ا )یهتنا شعا ل کد صوصخ هن القد ه دابزک لای روب م

 شطعاذا عبا رلا بابلانم اباک لج رلا بلکل اقب رد هنسانعم شطع قم هصوص هلنیتعف (باکلا) رون د هرومدیرکا
 | كنهراقم بلک و نابشلکلا هنموداقاذ !ذبلکموابلکن الف بلکل اق رده انعم وب ید ەبلكمر د هنسانعم ت داق كليا كانو و

 عق واذا لب باک لقب رولات ندکمن وذ تارکت هکر دهانعمتعیا بوش ود هنغلا را كجاخا یکم قوا هال کت یا
 عبشالب و رد هنسانعم قلو تدش هنسئرب و ردهنسانعم كلعا عو صرح كب هب هنسنزب بلکو ةركبلاو وةعلانيب
 كب وکز ودوقو یک ءاتشلا فنا رونلوا قالطا هنماکنه یتدشو تدح كشیق ءانشلا بالکو رد هنسانعمرثک لکا |

  ضرامندکم یتاناسنارد هنسانعمقل واز ود وق بور ود وق كن وکو رد هنسانعم كل اداب رف ېک ك یوکه سک شمرصا |
 ۱ هلتمالط كى وکز ودوقیبهسکر ب و ناسنالا م لک | نم یرتعیوه و نجاذا عبارلا بابلا نمابلک بلکلا بلک لا رول وا
 هکر د ح راش + بلکلا بلکللا صع نم بلکلا هباصا اذا ابلکل ج رلا بلک لا ردهنسانعم قمرودوق یک كن وک
 تلع راهسلپا اقسا و جنس هلباوص یتناق هرطق یکیارپ كهاشداب ه هسک شمالط زودوق هکر دیسهد رکفافتا راب ع

 | ثداحهزوب نم تلعادخ نذاب زا هیم وب وا الصا حایصبات دصک یصقرق یبهسک لوا تاذکر دافش تیاغب هبهروب نه

۱ 
۱ 

| 
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 ۱ یاپ هبسکعکو هبکمکو  ردشل وا تکاس ندنوب هدنسهدام نون فلوم + روند ځد هبکمک و هنون هحاص هن وک لوا

 | یربو بالکن بمک ی رب هکردکید بعک یکیا هلیس هینب هی (نابعکلا) روند هغارط عونرب هلیسهدایز هددشم
 . | هکیدیا هناخرب صوصخ هنس هلبق هعی تابعکلا وذ, لوق یلع هدننز و تاکرح (تابعکلا ل رد هعی ر نی بعک |
 . | ےےکو یعت كناح (ربخا بھکر ردیبقل ینابیشلا د وہ نب معن (بعکلا وذا) یدبا راردیا فاوط ینآ هدنیلهاح |
 | (بشكلا) ردشللا عنم ندکم د رابحالا بعک هدنس هدام رن فل وم + ردرهش هلکع درابحالا بعک هکر دف ورعمییبات |

 روند هنوناخ ىلج رف یره ويو ردذوخ ام ندنسهدام بعک رونبد هجرف یرمعوب و یریا هدننزو رفعج هلا هشام یان |
 . ] تعمج اذا ةزارعلا تبثعکت لاقب ردهنسانعم قمل واقلاوب هج” رکد بوط روط هنسنرب دن زو جرحدن ( بشعکللا )

 3 سک ان و یند هلباه (ةبدعکلا ) و هدنن و رفعج (بدمکلا)ل رد هفوکش یرلکدید یز وکر غص هرارغو ترادتسا و |
 . یک بابح روند هفجرابق نالوا هدنزوب ك وص هدننزو هذفنق (ةبدعکلا) یکلسف روند یثک هام ورفو

 هلت رابع توبکنعلا تسوا ءالا ةخافن هلیس هغیص درفم هده ان نکل ردموسرم هللا ونع ءالا تاخافن هدر همن |

 . | كعرو هلتعرس لوقیبع كفك بوچاق هدننزو هجرحد هلنیس (فبسکلاا) رول وا ساه یسذج عجب سپ رد زمسفم

 ۱ [ ذا ةیسسک لجرابسک لاقن ردهنسانعم كم روب قر هبلاچوپ یک ی شیروب شوخ رس دوخ كل هج هتسهآ دوخاب
 بنعکلا ) رددآ لجررب هدننز ورفعج (بسعک ) نارکسلا ةبشم یشموا اثیطب ادعوا اعبرس یشم وا بره و ادع ۱
 رال وا بناعک هدنشاب بنعکو روند هنالسراو ردهدناز یو روند هب هسکرودو هماقلاریصق هدنز و رفعج هلئون

 . 3 كفاک(بناعکلا) روند هنالسرا یخدوب هدننز و طبالع (بناعکل او بناعکو ذ یا بنعک ل جر لاقب روند همدآ

 ا رولوا مهب ورو هجزود هز سوا هکر ون دهرا هدقع شل وکو دیکر اجاج نالوا هدنسهرشب كشاب ضعب هلی

 یوتلعیانرقلا بنعکم سيت لاقب هلوا شلروبق یک هقلح هکرون د هزونب و لوش هلیناونع لوعف مسا (بنعکلا)
 هضاب وضاب هکر د حراش + یکے روند هزدلب هلباه (ةبکو کل الو هدننز و رهوج (بکو کلا ) ةقلح هناکن قلا

 . ] دک ارپ هفرطر یرب رهیتعیاوق رفتیا + بکوکل ک تحناوبهذ+لثلا فو رار د ج د هبکو کو بکوکی که ز ووز وو

 SE د قاو كين ود قآ ر دراو یعاونا روید هب هطقنقآ نالوا ضراع هزوکض عب بکو کو رایدتک بول وارام راتو ۱

 1 اطا هن رادرس و دیسكموفرب و رونید هنابن نالوانوز وا بکو کو ردرا و یس هیلاک تاحالطصا یلاثماهدرپو

 هو رونید هترارح تدشو رونل وا قالطا هنلابخ و یدنج و سراف كلذک مهدیسیا مولا بکو کوه لا رونل وا
 زارف نعي 4 هطخ لوشو رد وسنه اک "یبلح یک اوک هنسانعم رام روند هسمک | رومدو روندهنادنز و هوص و

 روند ه و راد یراکد د قلط بکو کو هلوا فلاح هننول كضرایغبدل وا زرفینول هکر ون د هضرا شغل وا نییعت و |

 الطا دمدآ شویحالس بکو کو راردنازیبعت ضرالا بکوک نوجما نیمعت هدنادرفم رونل وارببعت یلوپ نزوا هدیکر ت 0
 یه ورک هاپسیرا وس هلغل وا م وسم هدنناونع لیخ هلبا ه۶ یاځ هدهضسف ضعي هنسانعم لپج روند هغاط و رونل وا |

 یتیرطف و هنسانعم هام مالغ رونید هنالغ وانال وا برفتم یغولبتفو بکو کو ردع الم هدیسیکیا رول وا كم د
 مظعمو رثک كن هنسنرب "یشلا بکو کو ردلاتق رول وا قآ هکر وشد هتابن یرلک. دید راتنم هج ولد ندنماسقا راتنم |

 . | هض ورا بک و کر هزاام لوقترونل وا قالطا هنس هف وکش ك رازغ مو كن هج ناب فض ورا بکو کو روند هننالوا عج و ۱
 . دا اذهبکو کی نبع الوقت رونل واقالطا هنسما ردلب بوب دل راب ك رومدو ل دال وب الع ددا بکو کو اهرونیا

 | مع یاببل | بکو کر اغ لاقب رونلوا قالطا هنس هجشچ و هنعبن»ندیا عین وص كن وق زوک بلا بکو کو هدق وتو هقب رب یا ۱

 [] روند هنرلهرطق وغارق نشود هرزوا رلقلت وا هک و ردیعس كنوناخ رب و ردد هعلق رپ فرمشم هرز وا هبربط بکو کو 0
 ] کوکی ءاج لاق روناواریبعتیال هکر ون د هب یناسنا تعاجب هبکوکو یدنلوارکد هکهتنر وند هزدلب هلباه(فبکوکلا)
 کوک د دل | بکو کل اقت هنسانعمقمادل راب یم هل وقمر ومد ود ال وب لتیصم والعمر ولوا ردصم هبکوکو ةعاج یاههظع

 مک م هلتوفاب ین ورد هک ی دا راو یهاشداب رصقرب هدنآ هدفلس رددآ راصحرب هدنم ( نابک و کر) دقوت و قرباذا
 أ هلبا رهاوجسانجا رب اسو مسورزجراخو یا هدنن رقاعنص رهشروب نم رنصق ید ار دما ناعلیکب کوک هلغلوا نت نمو

 | (ذسکو کلا راردما بلج و عطف یشاط نمرکد ندنآ هکر دیدآ خاطر دنن زو طب الع (بکآ وک )ی دیا روز و بیزرپ
 ] رأت ر وغلا لع هال اعد دباک |هدرلناهلکلیا لظ وروج تیاغبهبهبرقلها یسهدوب و هکر دیماه رق رب هلباهددشمیاپ

 | ضراهروب مة برق ەر وک ناب كح راش * ردشلاقندنآ یلثم * ةيبکو کة وعدا وعد + برعلانیب ردشل وا اله بودا |

 ] (بکی وکر) رددآ عضوم رب هدننزو یلزوح هلب رصق كفلا ( یبکوک ) یدیاریب ز لآ یسیلاها هکر د هد زاچ |
 تلف بوک (بک وکلا مالسلاو ةالضلا هيلع دعا یوبن درب هدننی لوبن هلا هنیدم هلبسهینب رفصم |



 نو وا نانل واریبعت هل واط هکهدن و وا درن كاذکراردا هبعالم هلکن آ نایبص هکر ون د هکیک ن انل واریبعت قیشآبعک و |

 ۱ ج وا لوا هحاسملها و روند بعکم هب یدب یم رکی و بعکه چ وا لوا رول وا لصاحیدب یمرکی هدزمکیدلیا ب رض 1
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 | |یکیا كابا تبمکو ردرکنم هدندنم تشل هم ودیلوق هفیشوب کد ح راش + مدقلآ قوت *یشانلا ظعلا وهو هبمکب را

 رولکبفک | یعجب رول اهنادیکا هدقاباره رونلواریبعت قوپط هکر وند هنب رب ره تاکیک یرموب یکی نالوا هدف رط

 رکذ بعکو راربد نیتبمک هلغل وا هناد یکیا هلباهرون د د هبعک هرنوب و روند هب هرهم یراکد,دراز ردع ون رب ندنآ |

 طیلخت فل ومردیعج كن هبعکو ب و هدننز و تاکرحر واکت ابعکو رولکب امک ی عجكنوب و ردیسنح عجب كن هبعک نانلوا
 بعک هلنیتع و بیوصت ی هح وب حراش هلغل وا موسم هدنناونع بامکو بمک هلنیتمط هد هح ضعب و ردشلیا
 هنشیام ینیت وبلا كشماق و كانیغراق بعکو  ردشلنا بت رت هرز وا قل وا یعج كبعك بامکو كن ةبعكت ابمك هات اص# و

 رونلواریبعت یثاب موغوب هکر وند ههدقع یرعوب نالوا هدنغلار ام وغو یکیابعکو روند هموغو هب وبلا هروکه ناب

 یا نعسلا نم بعک هدنع لاقت زونل وا قالطا هغاب قاب وطرب بعکو زدشلنا شب وشت ید حابصم بحاص كاذك ق

 درغوب وبوق هدام یاضتتمرب نکل بودی اریبعت نالا نم فل قم هچرکر ونل وا قالطا هدوس یرادقم هعرجر و ةلتک [
 مولعم + ردیدآباسحرب ندنحالطصا باسحلها بعک و ردرعشمینآیترابع ادماج ناک اذا هدساسا هک ردقل وا ]

 هل وا لصاح رخآددغ ند رض هنسفن یدنکه کر ون دم د دع ل وش رذج ردن دناسحلها تاشطصسکو رذج هک وا

 رذجهددع چ وا لوا سپرد از وقط ح وا هرک چ وا ارز رولوا لصاح ز وقط هدک دلیابرمض هنسفن یدنکی چوآ الثم
 هچ وا ځد هرکر  یزوقط نالوا لصاح هدزلاثم ردکلنا برض هرذج جد هعف درب یروذح بعکو رار, در وذم هز وقطو

 لامعتسا هنسانعم ناشو فرشو دج بعکو را رد لام هز وقطو یش هچوا هلباقموربج لهاو ررب د عب م هز وقطو علض هددع
 ندقاسبعکد وخاب هدح مالعا هللا عفر لاق اکر دذ وخأم ندنانق بعکو ب و هفرشو هدحم یا هبعک للا ی ع۱ لا ر ونل وا

 ۱ ردصم بعکو رولوای و زموروتسم هدقدلوا سلاح و بولوا یلاع هتبلا یک هدنبح یغیدلوا ماةناسنا ارز ردذوخ ام
 ۲ هل زفهزانوه الماذا ثلاثلا بابل | نم ابعک هان الا ٹک لاقت ندن وغامندهزوکذم هدام هکهنسانعقمردل وطیاق رول وا

 | اذا یدثلا بعکل اش رونل وا قالطا ناتسب ران هزق لوا رونل واریبعت قلش ضا هکر دهنسانعم قفلی ص وب ب وم وت یم هغ
 لق هشوکر اچ یی هنسنر هدننز و لیعفت (بیعکللا) هنسانعم ید رونل وا قالطا هب دم هلی كفاک (بمک دبن

 یسهم كزق و هتعتر یا ابیعکت هتبعک ل وقت هلیبسحقل وا هن اد تردهدقایا یا ردذ وخأم ندنسهدام بعکر د هنسانعم

 ردمالسالها *هلبق کردیا مارا تبب هدننزو هزج ( ةبعکلا) دهن اذا اد بعکل اق رد هنسانعم قغلقش ضا
 کم هحاس دوخاب ردینبم هنفرشو تعفر و دح دوخاب نوجهلدل وا لکشلا عب رم هکر ید حراش + افیرشت ہللا هداز

 رونل وا قالطا هغادراچ هبمکو رد هلیسهظحالم یغیدل وا یلاع ندنفا رطا یکه بت هلغل وا ییبم لوا لا هد هم رک
 یم كفاك (ةبمكلا) رونلواقالطا هن هناخ شغل وا ان لکشلا عب سرهو رول وا هش زكا یژکآ هنسانعم هف غ

 | (باهکلا) و هدننزو دوعق (بوعکلا)) ردم اؤ و ابتر ذغ یا اهتمکت ضف لاقن رونمد هنتراکب كرف هلی وکس كنبع و
 | اب ومک یدثلا بعک لا رد هنسانعم یفلعش خ آ یس هم كزق یک ب عك هلی كفاك( ةب وعكلا ) و هدننز و بات
 هدننزو ثدح (بعکلا )و هدننزو باصس (ب باعکلا ال دبن اذا لّوالا و املا بابلا نم ةب وک و ابامک ر و

 فص و جد ههم بعاکو بکعتمو هدننزو مظعم بعکم و بعکمو رونید هزق شفلعشرخآ یسهع (بعاکلا)ل و
 دهان یا بعاکو بعکتم و بعکم و بعکم ید لاق و امد كلف یا بعاکو بعکع و باعک ةي راج لا رول وا |

 عب رم هروک هننابپ كحراش + روند هنسهلوقم لیدنمو ز و هشاق هجالا نال وا یراکت و شقن هدننز و مظعم بعکمو
 هب و شاک وب بولی رود مکح هلیس هدای ز بعکم و رونل وا قالطا هنن الوا شوفنم هلیشقن باعک د وخاب شقنلا |
 | لجرلا پمک | لاقي EE هلتع رس هل رسک ك ن هزم (باعک الا ) هلوا بوطروط هکرونل وا قالطا |

 | هلٹع رم قرانآ قیص قیص یرامدآ باعک | هکر دموس رع هدلصفم حرش هک رید جرم ۽ دیش ف نی 8

 . یسیکیا هکزیدلیا ریسفت هل رابع قطب ىلع یشم راضعب و هلبترابع عارساب یشم زکلای راضعب و ردهنسانعم كم رو

 قیص یرلغدآ یسهصالخ ردشلنا تاشن ندناونع وطلتا براق و ع رسا یم و كني رف رد ربا یانعم ید |

 ا ردات هنون هدننز و هبطرط ( ةبکعکلا ) ردیمزال كبفک بیرقت هکر دغج هل وا كم روب ریت ریت قران آ قیص

 رولیر ویلاص ندهسک | قرلوا ه2 وک نایت ؛بوروگ هن هنا كن رب یربهرکصندکد روا ول ترد یا |



 f ۷۵۰ زوس
 ۱ کروند هن وتاخ نالوا هدننیبام هایش هلضاب یسهمشب عب هیسالخ ندناولا هدننزو هب وبحم (ةب وزکلا)ل ردن دنفلخ

 | هايس ندرعمارونل وا ریبعت یشبح هدزجالطصارول وا نول وب ځد هدننا وسن نیمرحردی ول یس هب راح ب ع ضعب

 یول ځ دالدل و نال وادل وتم ند رانا بول وا هایسیسیر و ضا یرب كن وا وردع وبطم نول هدن رله راج بعرول وا

 لاق روند هسک ان و لیګ نالوا برشم كنت تیاغب هدننزورهرج (بزوکلا) روند یسالخ هدلو لوارددحب وا

 ا زف هلبرسک كفاك (بسکلا) و هلبنوکس كنيس و یصف كفاک(بسکلا)ل قلنا قبض لی یا بزوکل جر

 بابل | نم اب کو ابسک قزرلا بسک لا یک قم از ها هلت اشک دکلیا جا زق هما لعو یعسدا رم هکر د هنسانعم تعشر ود
 .بوکچكما باسنک او قمازفزستج ز ولع بسک ل وق یلع رد هبانعموب ید باستک | هکهت هبلطاذا یناثلا
 در اصب كفلؤم + دهنجاو فرصناذا بسنک | لاو هلاصا اذا لاملا لجرلا بسک لاق ردقعازق هل داهتجا و

 هدکلیا بلط قزر هلبا لعو یعس هدعب بولوا عوضوم هنسانعم كلغا عج بسک رز وا یغیدل وا دافتسم ندننایب

 ارو لوا لامعنسا هدکلبا جاز نوجا راسو نوجما یسفن یدنک ینعب ردعا یعوهف كبسک ظفلو ردشل وا عياش
 یاستک او هریخ ینظفل بسکر اضعب و ردص وصخ هکلیا هدافتسا بوشلاچ نوچ سفن یدنک نامه باستکا نکل
 ردظ و داہنجا و فّرصت هدباسنکا ارز چک تبستک امال و تبسک اماهل ال یلاعت هلا لاق رایدلبا صیصخت هّرش

 لق رھ ردنا ماقا و یعس بوشلاچ یک یکرک هنلیصحت هلغل وا یباذحنا و لیم تیاغب اک او یساهتشم كسفنرشوا
 اق ردیسیلصا یانعم هکر دهنسانعم كلا عج بسک و یهتنا ودقو تلاحو هدربخ نکل هدهسیا راوشد و بعص ۱

 32 و یعس یدنکه کر د هنشانعم یمردنازف لام همدآرخآرب ردنا هب دعت هلوعفم کیا بسکو هعچاذا لالابسک

 . ] ردندلاعفا نالکهرز وا قیرطلعفف هتلعف و ووه هبسکف هایا هبسک یا الام انالف بسکلاش رول وا شعازق مدآ لوا

 |[ فلکت ىنعب قزرلا بلط اذا لجرلا بسکت لاقي ردهنسسانعم كليا جارق هلتفلکه دننزو لعفت (بسکتلا)

 | یدنک هل رک كنهزمه (باسک الا)ل یدنلوا نایب افنآ هکهتن ردهنسانعم بسک هدننزو لامتفا (باستک الا)

 ثنزو ب رشم (بسکلا) وه هیسکف هانا هبسک لاقب ردهنسانعكمردتنا جنازق همدآ رخآر هلی ارا اب هلته و

 کر درردصم هدرانوب هدننزو هوسک (ةبسکلا) و هدننزو هرفغم (ذبسکلا) و هدننزو سلجم (بسکلا)ل و
 هيا عج هکربد حراش » بسکلا بیط یا ةبسکلا و ةبسکلا و بسکلا و بسکلا بیط نالف لاقي هنسانعم
 بیط سپ رونل وا قالطا هحنازق هکر دشل وا عیاش یلامعتسا هدنعقوم سا ران و و رد هب رابتعا عا ونا یکیدلکب ساکم

 از ود|ش(باسکل ) وهدننز ور وبص («بوسکلالرولوا یخ د ناکم مسار ولو| كم دردک اب یحنازق كنالف بسکلا
 هتسا و یشبوسکو ردیدآ تابار هدنز ورونن (بوسکلا )روند ه یشکنال واهرزوا راکو بسک ام ادر درا هغلابم

 ماطف قرهلوآیتبم هرز وا رسک( باک را "یشیا بوسک لام لاق ردص وصخ هیفن ماقم ور ونل وا لامعتسا هنسانعم
 ه رفر هدنساضق فسا رهشوردندنساعما كب وکقحناقهدننز و هزج ( ةبسک ر) هنسانعمبئذرونلواقالطاهدروقهدنز و
 دل وعيه هدا نما رح «بیسکلا نا ردندلاح رءاعم| و ردن دنس امسا كب وک تاکراهدننز وربب ز («بیسک )لردیدآ

 راک | ردیسهص وب نالق وریک كغای هکر وند هنسپدنقبص غاب هل وکس كنيس و یعض كفاک(بسکلا) رونل وا قالطا
 ره رق مان را وخ هلی رهش یر هدنار او ردندلاحر “یاسا هدننز و ردیح (بسیکر) ردلمعتسم هدنسهص و ناغلریش

 بک اوک بسا و کل ال ردرعاشرب بسک الاعینمن بسیکر دندیماساهدننز و برقا («بسک الا ردیدآ هب رق رپ هدننب
 (بساک رلردیس همنک ل در وق( باکو اال هنسانعح را وج رونل وا قالطا ه اضع | نال وا بسک تالآهدناسناهدننزو
 | ازا ل فوت ند ەلىك ر هدنن زو هج ر حد هلن هلمم یاع (ةب کلا ردندیماسا هلیحصف كفاک ( هب دیک و

 زا دعم نیش (فشکلا) هسفن خلا فئاللا ىشم یا ةبصهکلا یفع لاق رد هنسانعم كم روب كر هنلزک بوثیس
 8 2۱ شک لاق رددت ناش للا لکا كرو را دنت بونارواقهلتدش یی هنسز هج د رس یبسهلوقم تا هدننز و برمض
 هشک هدننزو لیعفت («بیشکتلا) ردیعما لبج ربدوخاب عضومر بشکو ةدشب هلکااذا یناشلا بابلانم ابشکهوحن و
 بتک (بشک ) ردیعما كغاطرب هد هبدابهدننز و یزجج (یبشک ) هبشک ینعم هوحن و محلا بشک لاقب رد هنسانعم
 .دوجو هدننز و بوج و هلبا ه"یاظ (ب وظکلا) ردد كغاطر هتشبهدننززوریما («بیشک) ردیدآ غاطرب هدننزو

 (بمکلا) انعس التمااذا ل والا بابل | نماب وظکل ج را بظک لاق رد هنسانعمیمرابق بول وط یکم ول وط ندکل زوم
 هاکدنوی دیس رافر ولوا یرعو هکر ونید هنب رب قان واو كلاعب هنلصفمره كن راکیک اضعا هلبنوکس كنيعو ی كفاك
 هح وب نالوا هدنس هفرا كننابط قابا یتعی مدقلا قوف و ماظعلل لصفم لک و هو بعکلا نهوم وه لا روند
 لاقت ردکیک یرمو قجهلوا یمهئروا كنکیک قلفرط نالوا هدننام هلراقمرب هلیلصفه كنا هکر وند هکیک

 ( برض)



 | رددآ لرش ولت الص و نیتمرب و روند هنسهصوب ناغل ریش هکردیفدارموهدننزوبسکهنوکس كنه یاز وی کا

 | هناي یسدغملا یلع یبتنارول وا جګ یکیدنلعچ هرزوا هلعفا ځد ینزو لاعف هلکلګ هب غا یجج كنسهلک باغو |
 ندنجاغا ام رخ هدننزز و لعفت (برکتلا) یک همام ردقل وا هلاعف نالوا با وص داغ یرهص#"لاعف هداروبهروک |

 | قلوا نیقب كب هنسنرب هدنز و دوعق (بورکلاال اهطقتلااذاةبا کلا برکت لاقب رد هنسانعم كهروشوید هبارک
 نامش یشیا رب هسکربوانداذا ل والا بابلا نم اب ورک الا برک لاقب رونل وا ریبعت هلا قاچ ب واک ن دن و هکر د هنسانعم

 و و اذکل عف نا داک یا اذکل عشنآ لج رلا برکل اه ردذ وخ أم ند روب نم یانعم هکرد هنسانعم قل وا هرزوا كلشیا ا
 هرز واقمابشن وکو ةبا رکلا لک |اذا لج رلا برک ل اه ردهنسانعم كل عا لک | هب ارکب ورکو ردندنسهلچ هب راقم لاعفا ||

 | برقاذا رانلا ةايح تبرک لا و بيغلل تنداذا سا تبرك لا ردد وخأم ندلوا یانعم هکرددنسانعم قلو
 اهرقوا اذا ةقنلا برک ل اق ردذوخ امندنسانعم ساتو من هکر ونلوا لامعتسا هنسانعم كاك وبك وب ضآ هراوط واه وافطا ||
 | كفاك( نوي ورکلا) بیرکلا قطقطاذا زابطنا برکلاش ردهنسانعم قاد ر قط یب وغالفوا نکراچآ كمتا یسکعاو ِ

 | ند رکن ال وا هنسانعم برق ردکع د ب وسنه هب ورک هکر دیعج كنس هلک ی ورکه دنن زو نویروبص هلیفیفصت كنا رو یه |"
 | ةکاللا نمو + هنموو رونل وا قالطا هنراتاداسو فارشا كمارک ةکشالم ردشفل وا تبن هنسفن ةغلابم ردتفص |

 | لیفارساو لی اکیمو لی اربجرد هکشالمنالوا یهلاهاکرد بّرقهدارم هکر د ح راش + ةكشالماةداسمهو»نوی ورکلا
 نالوا هنسانعم توق و تدشراضعب و رایدید رد ران ال وا برقا ه هکتالم نال وا شرع "هلج راضعب و یکم السلا مهیلع |
 ترضح بودا ذخا ندی رکن الوا هنسانعم هودناو نزح راضعب ورلپدلیا نایب هلبا باذع ةکشالم هلفلوا ذوخ مندی رک |
 ردراشلنا ذخا ندنسانعم برق یژنک | نکل رلیدلبا ریسفت هلا هکتالم نالوا یراتیشخ و فوخ تدش ندادخ |

 0 هنن راسفن ةغلابم الا ردهدنسهینب لوعف اینا ردفلبا ندنسهدام برقیسهدام برک الوا ردرا و هغلابم چ وا هدنو و

 | هدننز و تامظعم (تابرکلال هبراق یا هب راک لاق ردیفدا رو هدننز و 4 راقم (ةب راکل۱) یبتنا ردشفل وا تیس |

 هکان راردرکو چ بوروتک هنکو ا یراوبق كرل هي هدرلنف و نالوا دراب هلیسهداب ز هکرونل وا قالطا هرلهود لوش
 ردلعتسم هنسانعمد رفودحا ردکع د هسکر  هدنز و دا دش( بار کلا )ر هلوا تحار بونصا هلا ران وتوت ناقیج ند را
 ندهعبابت هدننز و فتک ( ینایل ا ب رکو با ) دحایا بارک رادلابام لاقت ردص وصخ همام ن ماتم یک یم هک راید

 | یراکد روج یتس هبت كنکر ید هیخ هتاخق ( تب رکل ارد یری ا ت لام نب د عسا یار دیس هبنکت کلم رب ندنع كولم عب |
 هکر دسبق كنایلس نب د و نال وا لب *یضا هدفلس هدنن زو هرحز ( هن رک لرونل وا ریبعت قش رضآ هدیکر هکر وند ه هک |
 هدننز وریب ز هنب ( بیرکو باال ردي راع! كتعاجب رب ندنبئدحم و كناذرب ندنیعبات هدننزوریبز (بیرک ر) ردندننثدحم ]
 لجر هلنیتعف (برکی دعم) ردعض ومرب (بیرک وذ )ل ردیعش یراخ ماما هکر دیسهبنکب یرک نبءالعلا ن دم |
 رد هلتفاضا (۲) قرهلوا فرصنمریغ ردیعف ر كناب(۱) ردرا و تغل جوا هدنوب و ردیعسا كمدآرب هتشب و ردف ورعم |

 رابتعا هفرعم و ثن قم برکه د هنلا ت روض هکر ید ح راش + قرهلوا فرصنمریغ رد هلتفاض ۱ (۳) قرهلوا فرصنم |

 روند "یدیعم هدنربغفصت كلذکر وند "یدعم هلتسن هل وا ژرج هدنتیس و ردهنک اس یدعم یاب هدلاحره و رونل وا ق

 ةيهادلا یا ةيبرکلاب هليا هامر لاق روئل وا قالطا هی هدیدش ةیهاد هدننزو هیرغ 6 ةيرکلا) ردندهدرطم راتو و |
 | ردفیناصت بحاص هدمالک اع رد یکم ملکتم فورعم برکن نا نور ردندیماسا هدننزز ورفز (برک ) ةدیدشلا |
 | هکر دفدا رمو هدننز و بشرق (تبشرکلا) بلقت یاانیلع بت رکت لا رد هنسانعم كنود هدننز وج رج دت (بت کلا ) |
 ۱ (بنرکل الو هدننززوذفنق هلو (بنرکلا)ردیدآ تابنوبشوخ رب هدنن ز و کر که ليم كفاک( بکر کلا) یدنل وارک د |

 كنه بس نانل واریبعت طیب رق هلفیرح یتعی طیبنق لوق ىلع روند هنعونولتذل كب لوتیلع ردیعما قلس هدننزو دنع |
 هبا رمش یتمش رد یکیا ندنف وهم كنکو کش لد روق رول وا ولترا مم یعون یربرول وا یرب و یناتسب روند هنسهزات
 یراکد د یزاب هدیکرت هل رسک كننیسقلس هدنادرف» عیج هکهلوا م ولعم + رد رح قایرت هنغدل یعفا لامعتسا و جزا

 | یرح ندنترا مکر ول وا یعون یرح و یرب و یناتسبرزبد لکه دیس راف هکر دنیبم هلی هنهال بن رکو رد رم ها هرس [
 ردشلنا هئطخت ینایپ همس روب كفلوم جد حراش * رونل واریبعت شاب هلآ هدیکرت نمف یر و ردراشلنا قالطا ]
 | هجرحد (قب رکلا )رار بد حد عيجمر دند هع اکر ون د هام رخ شل ضوب هلا دوس هل رممکو ىح كفاک (بینرکلا) |
 رد هنسانعم كطالک !امرخ هلبا د وسو فیضلل همطا اذا نالف بنرک ل اقب رد هنیانع» كمردب بین رک هنام#* هدننزو |

 ۱ كفاک (بزکلا )نا عمرقلا لک !!ذالجر لا بن رک ل اش نوسلیا لک !هجهداس رکو  نوسلیاح نمام رخ هن|ءلرک 1

 بیام هکرونبد هنسل وا بوطروط یک شازوب و كچوک تاکیک نانلواریبعت قلقار ط هدقایاهلنیتصف (بزکلا )|

(۳۲) 

 ل



 ا ۲۸ =

 -یشحولا یرج ۳ روډ نیولا بذک هدقدروط بوقاب هنسهسک اود یراو رولکن کردکب جان
 | كمرکس یسدنک دوخاب یدلیا بیذکت یتسامدا كنس رکس هبهزود رب هکابوک ردموسرم هلیترابع بذک

 _ |[ (باذکلارونلواقالطا هنوتاخنالوانو زو فبعض هدننزو هب وذحم ( ةب وذکلا )رول وا شل بذک هدنساعدا

 ۱ [ باذک ردمبقل ماش هصنرب هدهلیبق چافرب باّذکو یدنلوا رک ذ کت روند هبیجنالپ كب هدننزو داذش
 3 ردباذک یصلخ و بلکی سا هکردبب ض رد عاش مان بلک هخاط ینب باذکو ردذقنم نب بانج بلک یب
 . [ لرعاش مانمصنن یدع ندنتعاج براحونب هلم كلاذ «نابذیک ال ردروعالان هللادبع زامرط|ینب باذکو
 بالکتلاش ردهنسانعم كطوسنالپلرهدباادب رازوس فالخ ادصف ینعی هلفلکت هدننزو لعفت (بذکتلا ال ردیبقل
 ان الف بذکت لاق رد هنسانعم یقغاص یحنالبینعب كللا عزهرز وا قلوا یحنالب یب هسکرب و بذکلا فلکت اذا لجر لا |

 .نالپ هن رب یرب و ثكلتوس زوم نالپ هب هسکرب هدننز و لانق( با ذکلا )و هدننز و هلعاغم ( ةبذاکلا )بذاك ها عزاذا

 ضراع هکرون ده هسانو من هلین وکس كنار وی كفاک (برکل ال ابا ذکو ةبذاکم هتذاک لوقت رد هنر لانعمكعشلی وس |
 ندنسانععضرا هراثا رد ردصم لصالاو ورولکب ورکی عج ردنا هتسبمد هل.بیسیئدش ین هیناسنا سفن یغبدل وا

 هتسیمد هژدیس یت دش هسات و غیب هسکرب رول وار دصم برکو سفنلاب ذخ ای نزا وه و برکلا هذخالاقب ردذوخأم
 تفاذا لبا برک لا ردهنسانعم کوب برکو هسفن ذخا اذا لوالا بابلا نم اب رک ملا هبرک لات هنسانعم كلبا
 وروس ییالرت نوجا تعارزو هقیضاذا دیقملا ىلع دیقلا بزکلاه رد هنسانعم قمردشقیص ك. هغایا یبوغاقوب و
 . ] ۵ دغ وف برکو رکذ یساک ر واک جد بارک ی ردصم كنوب عرزال اهراثا!ذا ضرالا برک لاق رد هنسانعم كلا سطن

 یراکد د برک ندنس هغ وق كن هسکرب و برکلا اب لعجاذا ولدلا برک لاقب رد هنسانعمقلعاب ییا یرلکدیدبرک
 ءرلکد ید برک ن دنج اغا امرخ و هول د برک عطقنا اذا عبارلا بابلا نم ابرک ل جر لا برک ل اقب رد هنسانعم كلك یا

 يركو للا نم بركلا ذخا اذا لوالا بابلا نم ابرکل جرلا برک لا ردهنسانعم كلعاذخا یسهچم وا قادو
 وخاب و لثام هن رادقم كن هنسن رب برکو بیرکل این عرزاذا عرازلا برک لا رد هنسانعم كک | نیکا هبالرت نالوا

 راهم زو راهود وش ینعی ابار و اهوحن یا ارو ا ةئام لبا هذه لا رونلوا قالطا هئیش نالوا براقم

 تزکر دعما هکروند هه ودنا وهسات ندیارثأت هبلقیخدوبهدننز و هب غ ( ةبرکلا ) رد رقا هزو و ردقزودوخاب

 بیرکلا ل و( بورکلا ]ل بز اف ملا رکل اق ردهنسانعمقل وا لانه ودنا ونیکن هدننز ولاعتفا (بازنک الا

 روند حد قبوش روند هوغالفوا یرفدچآریجخ بیرکو روند هب یثک نوزح و نکن ول هسات هدشنزو ریما
 (بارکلا ل روند هنموغب كنيغراق و كاشماق و روند هبالرت شلوا حالصا بولیروس نوجماتعارزو سغو
 رط رالا ب رک ل اش ردهنسانعم كلغا سطن بوروس یال رت نوجما تعارز رد ردصیکب رکی دوب هدننزو باتک

 :ژک ااریز ردشلنارک دهدنسهدام بلکی نوب فلؤم + رقبلا ىلع بارکلا * لثلا هنم و عرزال اه رانا اذاابارکو ایرک
 ارج رده رک یدرفم كنو روند هن رایدنق آ وص نالوا هدرلهرد بارکو ردل وادتم هلیناونع رقبلا ىلع بالکلا

 هوا نالف هدنرب یک یشاب زوما هرکصندکدلسک یربخاش نیلاق كنجاغا امرخ هلنیتف ( برکلا ) هدنزو
 كن راجاغا هغوف هدرابوق بودا تاق چ وا یکیاهکروند هبالوش برک و هلباه رد هب رکی درفم روند هن راکو تک

 هوص لوس بول وابیاو نالوا لصاو هبوص هک اترول وا ولغاب هبا ویب یخد جوارب هکر ردنا دنن هن رل هت روا

 هب هغ وق یکب رک هلی رسک ك ن هزم( بارک الا )رار دیادنب رضا هنر آد رازهش هل وا ظ و نادکم روج هلغمافق وط

 هنسانعمقم ردل وط یک یکرکی باقرب و امبرک ی عع ولدلا برک ا لاق رد هنسانعم كمر وک یتیرلکدیدبرک نانل وارکذ
 دقت وط یشیا رب و هدکم رو و ه "الماذا ءاقسلا بزك | لاق ردکلیا هتسبمد و موهخم هلتییضتهک ابوکرونل وا لاتا
 دو هدننزو لبعفت ( بیرکتلا )ل عسا اذا لج را برکا لاش رونل وا لامعتسا هتسانعم كلبا ت تیم ماو اش |
 برک لاقب ردهنسانعم 1 مارا اش برکت ولدلا برک لا ردهنسانعم كم رو برک 4 هغوق

 قطقط اذا زابللا بت رک لاق ردهنسانعم قعدرفاط ییوغالفوا نکراچآ كما یسکمنا و ةبارکلا لکا اذا لجر لا
 ۱ ا و ي ۋا الطا تیر نداضعا لصافم نال وادنوق و نوغل وط یراریکس هدننزو مرکم ( بركملا ) بیرکلا
 | قالطا هنسهلوقم نا ويح راسو تاو اضعا لصافم وان و ناغر وا و بیا نال وا د دش ویوقو دن وق یم هبنب وی وروق

 | رق اغب کروند هغاشب نالق هدنرابد كرالاد هرکصندکدل روش ود امرخ هلیختف و یعض كفاك( ةباركلا) رون وا
 هرزوا هلعفا ین ولاعف ار زرایدلیارابتعا ج ورطم لا نال وادماز هک ایوک هدننز و هلعفا رولکه ب رک | ىع رارر وش وید |
 ذب هب هغبص لوا موق رم تیعچپ هلغمل اوا تفل هد هلیح# كفاک هر وک هنناپ یراقلا .یلج هکر د حراش زا



 TEV = اا
 هروک هنناب كاهشو زونل وا ر وضت هللا هیعن *هراعتسا هدنلعف و ردش وا لامعتسا هدنسانعم موزاو بوج و هلغل وا |

 رول وا نیعونب زاح هکر ول وا كعد ما نایت ىلع كثعبب و كطشنبل هلغل واهدنکبس كيذکیل یلوق خا رکیلع بذک |
 .مزاو بج و ردکلنا نیمضت هلا لعف رب نالوا یدعتم هلا العتسا فرح یتلعف بذک ی رب رد راح هجو ییا هدنون و |
 كد كیلع بجا وه جا كبخریل ما بخ و یا بذک کاب وک ردقل وان نیضتم مالک ی کیا یاسیزب و ییک یرالعف |

 | تئاطب ك رتس و ندنکیدکصک یتفو كج یتقیقح كلوا وبول وا رمه هلت رابع مکیلعبجو هدبغار تادرفهو رول وا |

 RE جا توش یا بذکی داک ما مکیلع بذک هکر دکعد یدل وا هدنیکح تا یشأن ندزکتکر ح هرذواا

 ال زا راس هتک لوق هلغل وا عو هو و هرافلا یلعوا و رولوا نسنرع زاح هن بول وا
 | هبلغ و برمض لوق هلج زا رد راح د هدنسهدام بذک ردنرابع ندلامتسا نال وا هد انعم قطفرغ هکعاستا

 هدیزهدنافیرمشخزو رول وا لمختسم هد رانمم ی .هلوقءءافنا و بلش ید بذکی ک یغیدل وا لمعتسم هرز زاتعم
 . كن (باذکتلا و هنزو داش 6 باک او( تناکلا دشوار وا ن ر

 ارز ردشفل وا دارم فص و ةغلابم رد ردصم ندلعفت لصالا ق هک د نزاو لا عفت هللاذ دشت و یرسسک كف اکو

 ۱ | هاه (ةبو ذکلا)وهدنز ورویض(توذکلا)لو رددرا وققر هل وایسا وردصم هکلب ردق و قرهل وا فص و لاعفت

 هل رالاذ و كفاك( بذیذکل ا )و هلبعض كلاذ(نایذیکلا)وهدنن ز ونالعیف (نایذیکلا لو دنن زو نا رکس« نایذکل از و

 نوا دغلابم ردخغلق هدانزیسشح هنلبقام كاسع ردهدشن ز و لعلعف هکر دن دشت كنال وا لاذ( یذذکلا ) و هلیعص

 ۱ (نابذکل او هدنن ز وهزمههلبعص كفاک(تبذکلال ورد را وهدابز واهرز وایرهوجهدنو و هدایز یکاهدنککل وا و
 | نالعلعف هکهلبعض كلاذ و كفاك( نابذذکلا لو باه( ةنابنکلا ) و ردهدشزو نالعش هلق تلاذو كو

 نوت e و ا : ا 2 ِ
 هنب را هغیص رات وافترونل واریبعت یغورد هکر وند هب یجنالب ردتفص عو رانو ردرا و یدناز ترد ردهدغز و
 ۱ هدرخآ 6 ه وذکلا)وهدنز وروسیس(بوذکلا )و هدنن زو ی راقب( یاذکل )و هلبغض كن زنش( ةب وذک الا )رد: روک

 نالیرد راما هدننز و با غ( باذکلا )و هدننز ونا رفغ(نابذکلا )و( ةبذاكل ا ) و هذننراو ذب رشم( ةبذك ل ا )و هلباه |
 | (باذکالا ) یدنل وارک د هکهتن ردشلنا تدث هرز وا قمل وا ردصم ځد یرلن و هدریاصب فل وم نکل * روند هزوس

 ابدا افلا اذا االف بذک ا لاق ردنوحا نادجو یسهزمه هکر دهنسانعم قلو یحنالی یی هکر هل رسک كنەرەھ

 ۳9 هنادبم ین الپ كن هسک رو بذکلا ی هاج اذا هب ذکا لاق رد هنسانعم كقلیوس زوس نالت یهسکر و

 2 قل وا a e بو وق هنر وص ما یتسیدنکه دقدلرغاچ ی ر و ه ذک نیب اذا هب ذکا لاق ردهنسانعم

  هب یناسا سفنهلباه(فب وذکلا)و(ب وذکلا )ان هنای ربتکاسوه وه جم اذا لج رلابذک !لا روئل وا لامعتسا

 ندنسهلببق هفینحونب یسیرب هکر دکعدیجنالب یکیا هلیسهینب هیشت ( ناباذکلا ) یدنلوا رکذ هکهتن رونل وا قالطا
 6 بذکلا ردراشلنا اعدا توس هنازخا وا تداعب نامز ردرلباذک مان دوسا ندنسهلسق سبع ون یرب و زلئسم

 ییسیدنک ق رەرىدلاق ینغل ر وق تفورب تبوشا تاک را هکر زنا وا قالطا هب هوان لوش بذاکلا ) و هدشز و ثدح

 کت ٌةقات لاق ردراشل وا ضان تفصح کا رنو هکاب وک هنيا روهظ هک هرکصندکد زس وک هدنتروص دیک |

 لیعفت ( بیذکتلا إل ابذک تبذکو ابذکت تبذک دقو الئاح عجرت مث لوشنف لعملا ام رضب یتلا یهو بذاکو |

 ۱ تدم ر هرکصندکدلکج تلکرا هقاب و بذک ییعع ایذکت بذک لاق زدهنسانعم كليوس نالي قوج هدشزوا

 | لاش رونل وا لامعتسا هدنسانعم قمقیچ شو هرکصندکدرتسوک هدننروص هبک یسیدنک بوردلاق هدر وق

 كجەد یدلیا و ۵ و هاچ دل رهلیا هشا دنا و فوخ اعطق هرزوا نالف را عو خور RET ةقانلا تبت

 | | كيد یدطنا بذاک یتسهلج هک وک رونلو ا ریبعت یدلبا هلج ندکچ رک هدزعاسل هکراربد 8 اف هيلع لج هدر
۱ 

 | هدر كج هد یدلشیایشیا نالف بواد درو فقوت الصاو رول وا لمعتسق هدعفوموب ید قدص هکهتارول وا

 بّذک لا رونل وا لامعتسا هن انعم كلا راکنا بويعا یشیازب باّذکو تیذکت و راز داذک لعف نا بّذک اما

 | رولک هلعفت هاکو یکب اذکر واک ل اعف هاکو لیعفتهاکی مان تاب عفت ,دح راش » هرکنااذا اباذکو ابذکت الاب
 بذاکو قلا فسا نی زنا یالک شکاف رک قزم رولک لعفمهاکو یکه يصوت

 | یکیدلیا ترشابم و دارم هسکرب راب عو بذکلا هفص و نابابذاک هلعج اذا ان الف بذک لاق ردذنسانعم قزاقج

 طلت هبهسکر بو هنسانعم مجا زرد هدارادق رما نع تینا قم او ورک هلتغار فن بویلیا مادقا هلع

 هم ی جزا راربد نالف ۰ نع بذک هسلیا د در ندنآ یۀلیک رخا رب را دوخاب یهداحر نالوا هدندیق البتسا و |

 PAA E وهآو ردشلنا بیذکت هدنسا وعد یطلست قجهلوا طلسم لوا هک ای وک هنسانع |



 | یدیا وون روک یکشفن هدنتس وا تاعك یجازعاو ران آ غغف وط هکلم یک ناق اوک بدر وقک ھا نرالا
 هکزونید هنوتاخ بلد لوش هدننزو هوې ( ةب ودکللا) ردذوخأم ندرفظ بدک نال وارکذ هدنون یظفل ب ۳

 | هدنن و فتک هلبا هم لاذ (بذکلا) ضاسلاذیقنلا یا ةب ودکم ةأرما لاق هل وا ضاب صلاخ یکی اص ےس یندب
 | باتک (باذکلا )و هلک كفاک(بذکل ال و هلباههد رخآ و یف كفاك( هذکلا) و هلىر مىك ك فاك( بذكل او

 اباذکو ةبذک و ةبذکو ایذک و ابذک لج رلابذک لا رد هنسانعم كوس نالی هدننز و نانج ( باذکلا ) و هدنزو
 نالي ىنعب بذکلابربخا اذا لوهحما ءان ىلع لج را بذک لاش و وهام فالخربخا اذا یناشلا بابلانم اباذکو

 | هلا قدص هدندنع تنس لها اریز رر ا الا و د۴ هدنمم وید بنک کید مد اھ × هدقدلنادلآ هلازوس

 ٠ قرهلواردصندیلعفت هدر اصب فلؤم و * ردنا قلعت ه ذکن انلی وس هليادعهانکت یاپنردق وب هطساو هدننب بذک

 1 هب ذکم و هب وذکمو بوذکم و هبذاکو رد هلیعص كنهزم م که وذک او رد هلبس هشتلاذ و یرسک كفاک هک باذک

 . ] هرکصندقدشآ روغب هقان رابرعو ر ددل هدایز رد هدننز و یرشب هکیظفل ییذکو ردهدننز و نارفغ هک نابذکو
  ندنوب و رارید ةقانلا تبذک هدنیح یغیدمتبج هبک هرکصندکد زک بوردلاق ینغیر وق هرز وا قلوا یتمالع ثا هبک
 هک یس هلک بذکو  ثیدحا هبذک لاقب ردنا ه دعت هدهلوعع یکیا یسهدام بذک و بشا و یصساک راردا فرصت مسا

 جا کیلع بذک $ دعا مضر م شد هنو رولو لاا هنسانعم بجو اضعب ردیضام لعف

 e بچ و ها عم نا لیق 6 م کیلع نیذک راف سا ثلث دامجا مکیلع بذكة رمعلا کیلع بذک
Eبوم ار  FEEلامآ هنسیدنک یسفن كنهسکرب ز رج  

 سن هج دک راب ع هدکدلبا اقلا هرلایلوخ هلا هنماو لما زاردو رود هللا هبن و لخت یر هدیعب بلاطم و هقبع

 ۱ 7 نالوا رک هللا قیقح و ریوصت هدزک هلي” نس هنما روجا و لامآ یورخا و یویند هدماقموب سپ رارد
 1 را خا یکیرهلک جرو یضر رول وا كعد نوسلیا طیشن و بیغرت و قیوشت هذ راتهح یلاعا یرازمس هنالث

 7 یدل والبوأت هرز وا روکذم هج و هلغل وا عوف رع یس هلک جخا عقا و هدم وق رم ثیدح هکیدلاق و رول وا اشنا نعم

 زس هلبق تم وادم و تمزالم هکر ونل وا رابتعا لعفرعسایظفل مکیلع هروک هکوب رایدلیا تءا رق اب وصنم نیئدحم ضعب و
 ایشان ل وا رب رهاظ ج هکرونل وا رابتعا بئاغریعط عجار هنظفل ج هدنسهلک بذکو رول وا ك٤د

 3 یال مکیلع و مخابج ویا ما بذک هل وا رامنعا یرخا لج یس رق ما م کیلع و رول وا شل وا فوذح

 | هصوصخلوا و مداه یزکبونذنالوا قوبسم لزسنب هللاح ناسا هزس رک | محانعمدوخای رول وا هدنککبسهومزال

 ۱ .a ۱۳۳ ا مدنا ىدنک یک هد روصو هوا كم درول وا شلیا بذک سیار د لک د یفاک

 ن هکسفت ین ردقفاومیلثم »اهتثدح اذا سفنلا بذک ۱» وبشا هلو یانعم هکرید جرم + رونل وا سایف اکوب ځد

 ] زوف هدوصقم هکلب رول وا عنامهکیعس هلکلک لالکو  روتف هک هللا ثیدحت ود نس نم هلوا بای رفظ هکمام و لما
 | یراکدد تم هکر ول وا طبشفت رادم همادقا و یعس هک هلبا مچ: و لبیخت و ثیدحت لرهدیا جورت یغولب و لی و
 ندع راعشا هکرلیدلیا لاوس ندراشب و رونل وا برض هدنلحا غا وثح همادفا و تراسج روب نم لثم ردقج هلو او
 + لمالاب یرز سفنلا قدصنآ *اهتثدحاذا سفنلا بذک | و + وبشا دسل هدنناوج ردرعشیعنق نال وا رادسنعم كب
 ۱ ۱3 3 ات کتو و ردرادم و ساسا هنلوصح تلامآ و روما هلچل اقاو ید ردرعشا كم هدعآدج و تب
 | بوذکه سن هیلعءان ردکم د یدننآ لساکت و یطابن هلکلیا لس زو تنح یسش هدنبلط كن هنسف رب ینعب رار د هفت

 ق ی هک ما یک قتیفحت كفاوم هرزوا یرانای ٌفصالخ هد هام ریا نیا و هدقناف كنیرمشخمزو راردنا قالطا
 ۱ ] مکیلعو ما بجو ردلعف مسا مکیلع و نوهکیدلیا تلالد ین ردشف واراعضا هرزوا یل وا یلعاف كنلعف بذک
 ]  ماقها و تبغرو ليم لاک هنسیدنک ندفرط لزس مح ینعب ردا غاو ثح هنندارم ضعبلا دنعو ردهدنریدقت ےخا

 رش ثیداحا ادعام ندنوب و ردکع د همرا دارم هکر ارد دیصلا كنکما هکدتن رد رما دارا

 | جش یراق Hy هنسا رج لثمو ردرږثکه درع مالک كاذک ردشلوا دراو هنسانعم مکیلع ی أ

 یشیدح هک نوباسنلا بذک  هدنس هک یوبن بسن "در هکردناتیاور ندق و وم لضاف مان یلیسعلا ندلارون

  ردنددادضا هنسانعم قب رفت و عج هکی کی س هلک لع رول واد را و ید هنسانعم قدص بذکه کردح و رشم هدنحمش |

 | لا تسا ءدنسمانعع بوجو كیذک هکیدلاقو ردبرفا و نوها قفل وا فرصت ندانعموب هموق رم ثیداحا سپ
 امورو نیک ادات و پاول وا هنسانعم هنما لب هدریع* و سفن بذک هد وینا بتا ریز ردلقشم یتاعسوت



2 ۳ 2 

 هدنساسا یتح ردم وس مم قر هل وا ندلاعفا هدتاما عیجردقل وا ندنماب لاعفا هداموب نال وا با وص هکیدلات رد هلت ۰

 (بثاکلا) رولکباثکا یعجرولیصاب هباروا یلانکزب كبکار رولک نند كنشاقرکا رود هنشاب یزوما كنا

 | یتساهب ید لوقو ءافو هدندوجو روب نم طرش یسیدشفا هکر دلصاح ندفرط یکیا قمزاب سپ هلوا دازآ

 قتع هادا اذاف هنغ هسشن ىلع هباکی نا یهو ةبناکم هدبع هبناک لا ر دنرابع ندنرامزاب هرزوا كلا ادا بونا زق |
 هاکللا روهظ نددنقا هباتک ادتبا نکل رول وا مجیک ید یناونع لوعفم مسا و لعاف مسا هلوق هکر د حراش
 | نالوا لوادتم هدروب نم یانعم و ردیاث ردصم ندهلعاف هکرد هانعموب جد باتک و ردقف وا هدن | یناونع لعاف مسا

 | ؛یشلا بشکل اس ردهنسانعم كمردکر هلی وکس كن هثلثم یاو یصف كفاک 6( بثکلا ) ردردصم ندیثالث هتک |
 .اوعقجا اذا موقلا بثک لا رول وا مزالو یدعتم هلغلوا هنسانعم كکرب و هعجاذا یناثلا و لوالا بابلا نماشک |

 | بثکو  لخد اذا هيف بثک لا ردهنسانعم كمربک و هبص اذا ءاملا بثک لاق ردهنسانعم كکود یتسهلوقم وص و
 ندهناک هکر د هنسانعم كلک هنکلوت كنار یم هب اک لدیص بثکو ردیدآ هرد رب ص وصخ هنس هلق يط

 هکی کب شکر د هنسانعم برق بشکه روک هننای كح راش × هتئاکنم كنکما یا هم افدیصلا كشكل وقت رول واذ وځ ام

| 

1 
۱ 

 لجاذا هيلع بشکل اش رد هنسانعم كلا م وجهو هلج هرز وا هسکرب و اهنکن یا هنانکب شکل اش رد هنسانعم كمر وچ

 قلنیش هلنیتعتف ( بثکلا ) لقاذا هاشلانل بثک لا ردهنسانعم قلازا بولیکج یدوس كناوبحو هيلع رک و

 هدننزوریما ( بیثکلا ) ردیدآ عضومرب هدنر اید یسهلببق یط بثکو برق نم یا بثک م ءامر لاق رد هتسانعم
 رولکناثکو هلنیتعخ رولکبثک و ردیتلفعج هکر ولکه شک | یعجج ردندنسانعم عچچ زون د هب هپت نال وا ندننغی موق
 هج زاهدننز و هرمز (ذشکلا) رددآ هب رقیکیا هدنساضقنیرح و عض ومر هدنلحاس یزکد نم بیثک و هلع كف

 روند هنسول وط هساکدوخاب روند هنسهجرادقم قلمدوب رب نالق هدند د باق لوق ىلع روند هد وس هجزاو هوص

 هج زا هج زآ قلطمو نوسل وا هنسنر اس و قاریط و امرخو لالغ روند هئیش نفیر و هموکر و ردیدآعضوم ر هشکو |
 (باثکالا) رونل وا ریبعت الآ هکرونید هر ولقا روت وا هج روقچ نالواهدنفلارا راغاط ورون د ه هنسن شوا عج

 ةشک هاقس اذاهشکا لاق ردهنسانعم كمروچا دوس دوخاب وصنانل وا رکذ ینعب هشک هب هسک رب هل رسک كنهزمڅ

  (باثکلا) رک ذ ایم رافدیصل | كبثک | لاق و هنماند یا هنم بثک |و هل بشک | و هشک | لاقب رد هتسانعم قل وا بیرق و
 ینرم ویکلی هدننز ونام ر ( باثکلا ) ردیدآ عض وم رب هدنس هکلوا دحن باثکو روند 4 هنسن ق وچ هدننز و باغ
 هدننز و هار (ةئاکلا) ردتغل یخدهدننزودادشهدنو و روند ید باتک هلا هبقوفیات هکه روش د هقوا نايل وا

 هنسن ر هدنن زولیعفت (بیثکتلا) رون د هغا ربط هلبصف كفاک(ءاشکلا) رددآ لبج رب دوخاب عض وم ر هل رسک نات
 روند ه هنسنقج هلآ یک ق وا هدننزو بانک( باثکلا إل لق اذا ابیشکت “یئلا بثک لاق ر د هنسانعم قمل ازآ

 هلبا ریغص ےھس و حرصت ہد رھ نہ یط ویس هكهن ردصتخم هنماقم قنو و هریغو میس "یش یا باثکب ءامر ام لاقت
 رد هنسانعمقملوا بیرفكب ه هسکرب هدننزو هلعافم ( ةباکملا ) ردشع اریسفت هرزوا مت فلؤم * ردشلنا ریست

 ین هجرفوب و روند هل واخ نالوا یر و یزبایترف هذنزو رفج (بمنکلا ھم تولد یا ا لو ]
 هدنن زو رفعج هلون ( بلتکلا ) ضیا بعثکب کر لاقب و بکرا ةمضض یا بعثک ةأ مالاش رول وا فص و
 كن هلم"یاح و یک كفاک (بح)ا) ردتغل ید بثنک بم دقت كنون روند هثیش نالوادیدش و بلص یکش أط

 كمدآرب رول وا ردصم و روند هدعتم و رد بک و هلباه ردهبک یدرفم هنسانعم مرصح روند هغوروق هلت وکس
 | قفلقر وف هصآ هدننزولبعفت ( بیعکتلا ) هریدبرتضاذا تلاتلا بابل نمابع دب لاش هتساتع قم و و 2 8

 :(ذبحاکلا) هبحژکو ا هبک رهظاذا ایست مرکلا بک لاش رد هنسانسقل وا قوچ یغبروق یتعب یسهآدلوق ىلع
 لاق روندهشنآ یلولع كسک و و ةربثکیا ةبحاک مهارد لامن ردهل رابتعا فوصوم قدنأت روند هراهنسن قوچ

 (بلک )ر دعض و مر هدننز ورفعج هلف اک( بک )رد دا عض وم ر هدننزورهوج (بحوک )اھل عفت رااذاةبحاکر ات
 (بدکلاو وهدنز و فتک(بدکلا) و هلن وکسكن هلم لاد و یصف كفاک 6 ت دکل ا ردن دسان "یماساهدننز ورفعخ
 | هدن راقن رط كل رلناوج هزات و چنک ردتفل هد هجم لاذ هد رانو و هلن وکس تلاد و یعط كفاك( بدکلا )و هژلنیتصف
 رد هنسانعم بدک هلا ریغصت ةن ( ءایدکلا إل رد هلاه یرادرفم روند هضاب نالوا هدنرابد یراقنرط نعل

 ضاسلا ىلا براضیا مه لادلاب ةي الا هک بدک مد هصیق ىلع اوج و 9۶ امهنع ہللا یضر سابع نا ارفو
 | ضابب هدنرزوا یرلناوخا یتکلموک كفس وب ترضح ینعپ هیلع شقنل اک ضا ا هتتحف هصیق یف رثا دق مد هن اک



 ج ۲۵6 رم

 ا او یک بتکب اتکا رولوا هئسانعم خاسقا هکردشلفا راعشا ین یتفیدلوا هنسانعم عزا شا

 |  یناطلس نآ و درتفد ینعس |یدنکه سیکر ب و هبتکی نعم ءاقسلا بلتک | لاقب ردهنسانعم كمکید ب ور دش واق هلبا م رص |
 | نایاش هغلوا دیقم « یناطاس رفد ناطلسلا ناوید یف هسفن بتک اذا نالف بتتکا لاقب ردهنسانعم كمریدتا دیق |

 هنسانعم قلوا ضبق یس رج كمدآرب و رول وا شاعا دیق هبدب یدنک ینعاهکیوک هلکلیا راهظا لع و تمدخ |

 ا یدنکه سیکرب دنن زو لاعفتسا (باتکتسالا ) صح مب كسما اذا هنطب روا لامعتسا |
 .القتسا وءالما هجرک هالقسا یا هبتکتسا لاقب ردقمردزاب وزاباک ادا رم هکر د هنساتعمكایأ تط ییسمزاب وزاب كنار | ّ
 رونل وا رک ذ ایرق هکهتن دا ا لاو یک رد منيان قمر ااو قزال اا هايم ذب رم با

 16 دان یمهلوقمهبرفو مولولم هلک) کروند هنهشرتو همرص لوش هدننزو هبع ( دیک )|

 شکیدنالواهدنسهلوقم هبرق و مولوط و رونبد هدیلکثج هیلبا دنب ینبرلجرف نوجعا یماعشآ تاکرا سنجان كنهقان و
 ۲ [ (بتاکلالردسا هکر وند هنتلاحقغ زاب ییوتکم و باتکقج هنلآیسههسنهررسمکفاک (تبتکلا رونی د هنن زرد |
 | هدفلس رونل وا قالطا هناذ نالوا اناد و ملاع بتاکو روند ریبد هدیس راف روند هب یجزاب هکر دلعافےسا ندتاتک |

 تشعب دق ج نیل الها ىلا مالسلا هيلع هانکیفو ةياهنلاف لاق ردیتبم هن راقدل وا فصتم هلتفرعم و لع نالوا بتاک

 :e ةفرعملاو ملا هدنع نا ةباتكلا فرعب ناك نم ىلع بلاغلانال هب ىم املاع دا را یبا ا نم ابتاکے کیلا

 ولت وق یکیایدار و ودیبصا هکر وند ريب د هدیس راف هکدش ردمزالقل وا لع لها هتبلا مدآ نالوا بتاک اعقا و از نع

 هستم كل ت وزاب رک نهم( تاتک ال  ردج لوا تباتک توقیر, و لع توق یرب هکر دکعد

 ةديصقل ا هذه یتبتک | لوقت رد هنسانعمقمرد زاب وزابرب نوجا یدنک ه هسهکر ب و ةباتکلا هلع اذا اییص بتک ا لاق
 یهدام قج هل زاب داتسارب هدامدق فر هدعب ىدا لالما یبصا داف قمزاب هچرک ء الماو "لع اهلما یا

 هرز وا هجوو هم فته بتکض عب و طوسبم هک تن ردشفل وا لامعتسا هدکلیا رب رحت یدر ا ا |

 لاته ردیمج كنسهلک ءالما یک بجاح نا "یلاما یدنا راردبا قالطا ءالما جد هفلؤم لواو ردشفل وا فیلأت

 ةبرقلابتك امم قاغا یرط اول و طول برف باتک اورد قف واهدارا یسیفع ویوغل هد روب نم
 ان زو دعقم («بتکلا ) نوبتاکی ا باتک م هلاقب ردعج ندنس هلک بتاکه دننزو نامر (باتکلا )امسأردش اذا

 و د ناتسریب د هدیس راف هکر دب راه اکیلعت تبا تکو ع ناببص بتکمایلاح رونید هلع نانل وا ملعت تباتکر دناکم سا

 .دوخاب تباتکع ضوم قالطابتکمو ردهرزوا عسوت ی بتکم نایبصسپ * رونلواقالطا هسردم هنهاکیلعت لع زکلاب

 رولکب یتاتکی عجب روند یخ د باتک بم تعب رد هبانعمرب بتکم و باتک ك ن رهوجو رد لب رابتعا قلوا عج
 ردشلنا حرصت حراش ینکیدلیا قلت ند هبا ضمب راسو ثبل یروب زم لوق یره وج هکر د جزم + ردطلغ یلوق
 ناببص |باتکلا لیق و بیناتکلا و بتاکلا لا نایبصلا بهذ و باتکلا و بتکلا ف هدل و إس ید هدساسا اعقا و

 ا ا د و همت بک درک هج را دیلع باہ تشب ندنفیل ام مرا ريم ناكا |
 ظلام وسر یحت و + باحب یتا دقل نامزلاسعت + ردشلا داهشتسا هلیسهعطق وبشا كل قاش مان ءانیعلاوبا نداتک
 کیدا نیووب م نداتکی لزا *باتكلاىلا متددر مف *یدبتطسناول باتکب یتا و٭بادالاو

 تة ةح یبفن كفل وم × رد زاح هلیس هقالع تیلحو تیل احا ره اظ کر ولوادرا ویتالطا باتکه شکم لصاا ردکعد

 شیت و رونل وا قالطا هفوا كچوک قاب وط یشابو زسنرم یرلکذتا ریبعت قوا میلعت تالافطا باتک و ردل ومع ۱

 نوغل وط و نکشیشیک مول وط هدننزو بعوتسم (بت ونکلا ) نوجما یعیدزج یبکو زاب نامه بویطارب ۱
 ۱ .قالطا هبالآو هرکسعهدنن زو هب رغ( فييتکلا ) یلتم عفتنم یا بت وتکم یش لاق ردلعاف ےسا ندباتیتکا روند هثیش

 | نشد دوخاب روند هبالآ ب وط شلکچ هتم ر قر هلوا هغ رالآ ندهظع رکسع لوق ىلع هلیبسح یرانیعجب رونلوا
 شیلا یا ةبيتک ت ئاج لاش هلوا ردق هرفن ك ندزو هکر وند هرکسع یراوس كولب رب ندا لپاچ هرزوا
 [] ندفرط ره هدنن زو لعفت ( بتکتلا ) فلالا ىلا ةئاملا نم تراغ اذا ليلا ةعاج وا ليلا نم ةربتسلا ةعامبا وا
 ]رد ناب ر ندش ع هلب وکس كاتو یضف كفاک تک نم )اوج اذا مولا بنکت لاق ر هیت تاک
 | کر دل وعغ-مسا ندبیتکت هلوا شغل وا لک ایسیضعب كنهزوا هکروند هنمقلاس مزوا لوشهدنن زورظعم (بتکلا )|

  هبفامضمب کد وقنع لاق ردشغل وا قالطا یتبم هنغیدل وا لارعیتیعج هلغل وا نوا هلا زا یمن |
 ۴ ا 5 جلو باکو بتا نا لاش رد هنمنعم قعلب راکم و قاب وزاب هدننزو هلعا تاک

 ۳ | هسیا ردا ادا نامز هل کات قعردزاب یتساهب هنس دنفا فا هرزوا یسفن ز یدنک ین ۳ رم هيمان كمردسک هتباتک

  ۱ ۳)آزاد( 



 هلکنا رد ردصُم هکیظفل باتکو  رولوا 4 رابتعا هیلا لو بام هروب رم "یناسسیه الا < یلسروانا نلغال هلا بت کو 3 ۱:

 هنناب كبغار ینای هد ریاصب كفل ومو» رونا وا هدا را ه وتکمهفیعص یتعینال وا ف بوتکم هج اکو نال وا بو تک هاک |

E. Kade 

 اجا کن ال ال وا بوطرد بوشقبص هن رب یڑر هاب ك رافاک € دبکیکلا )و( بوکیکلا )و (بزککلا 3ر ودا

 ی همرول واه روند
 کو هطخاذ ال والا بابلا نم اباتکو اتکه تک ل اش ردهنسانعم قم زاب هلن رسک كفاکباتکلا)ل و هلن وکس كنات و
 ردا ندبغا ر* نربسب هزرخ اذا اتکءاقسلا بتکل اس ردهنسانعم كيکيد هلام رص یکیا یتسهلوقم هن رف

 ۱ وضوم هنسانعم قاچ هنب رب یرب هلا مرص یکیا نس هلوقم نابت" و نیشیم یکیا باتک و بتک لصا هکر دوب
 . مظنیتالک و ظافلا تلذک یدنل وا لامعتسا هنسانعم كلبا مج و مت هن رب یر, یفورح هلبا وزاب هدفرع هدعب بول وا |

 کهن ردشغل وا لامعتسا د هدنرلماقم هباتکلاب ضرفو باحما و دقت و تابثاو یدنل وا لامتسا هدکلنا قاصلاو
 یبتمتباتکو ًادبمهدازا هک ا قلعت تباتک هدعب ولوق هدعبهدارا ادا هب هنسنرپ | رز ردغل واد را و هد هنآرق تا ۱

 لیزرتتلا یفاک رونل وا رببعت هلا تباتک نال وایهتنم ندنآ هدقدنل وا دصق یدیک وت ادا رع نالوا ًادبم هدعب رول وا |

 هاک و یتقیقحاءادتا هاکف لؤم نکل ردسبکت بثم هرز وا قل وا هبوفل تقیقح هچرک یسانعم قمزاب هدارو و ردقفاوم

 نا زلک مزال قلوا تقیقح یسانعم قمزاب هدنروص و ردتعیبط كا ناهذا شی وشت ردیداع كلا رک ذ یزاح
 تدل هرز وا قلوا هب وغل تقیقح یتسانعم قمزاب سوماق بحاص هلیبسح كمالتا ناعما هفل وم باد ةج را هيلع لاک

 ردن وچ ا هفلابم یسهیعست بوتکم هلکنا رد ردصم یمهلگ باتک لصاخا ردشلنا ضارتعا هبهداز جش وید ردشلیا
 یک یغیدل وا یعما كسوبلم سابل ردعما باتک هدرو نم یانعم دوخاپ رد هنسانعمریمالا بورضمریمالا برص
 ۱ تآ یشیدبتکو یبتنارونل وا قالطا هد همالک یظنلا لبق هلباهیل وا هقالع ردلکد مزالقلوابوتکم لعفلاب باتکو

 | هليا هقلح رقابای رومد هدنزرط هب وک دوخاب كلرهمبویلغاب ويد نودعشا تلکرا نج رف كنا ويح یسهلوقم هود و
 نم د وشم ی راکدلدماک ین راج رف نوا هظفاحم ندسنجا یغارصق نالوا لیک رابع رد هنساتعم كلذ

 لوبقم كب هوحن و دیدحنم ةقلح مزخ وا اهجرف متخاذا یناثلا و لوالا بابلا نم ابتک ةفانلا بتک لاق ردشلوا

 | ه هعونصم تروص یرلکهیدوب ی هقان شل وا لاله یدلو بنکو  ردلوقنم یراکدلدیلک با دیلکنوتلا غار
 | رد هنسانعم قلقا بويل هقلح هلا هنسنرب ینیراکیلد كن زون نوا كماطی عانتماندکم رب ود وس هلغمالق وق یو مدد
 باک اق اس دا داکار دعو نر ویزا تیرو یا د هقاننالوا لاله یی روان و و

 هنل وا زارتحا رده ورکم طلغ ىس هست لوبلا هنر "وبلا هداروب "وبلا مشت الثل شب ارن مزضف اه رأظ اذا ةقاَبل
 دغاکرون د هثیشقج هل زاب وزاب هنسد دن کی ی اهر دراو هی ردت کک

 نال وا لزا هباس وم ترضح ةصاخوردتاتکت لآ هکر ونل وا قالط اهب هقح و هنا ود قجهزاب وزاب ویک ول ویرد و

 باتکو روند همان هدیس رافرونل وا ریبعت ب وتکم هکر ونل وا قالطا هب هفیعص شلزاب وزایو رونل واقالطا هنباتک ةاروت
 le رکن آرقیدنل وا رک هک رونل وا لامعتسا هنم رانعمءاضق و کح و ر دقت ینعب ردق و باحاو ضرف

 مکح حیا قبس هللا نم باتک الولو ۶ ض رف یا لک مایصلا مکیلع بتک و یلاعت هل لاق ر دلوقنم ندنن رقه ضعإی دورو

 بوتکءاعسا ین وه تلقف ردقلا نع فاوطلا فن وب راغلا شعب لاس وه ردق یا + هللا باتکا ذه و+ ساس الا ف لاق

 هتک لاق ردنضتم یربثکت نکل ردهنسانعم قفزاب وزان یدو هدننز و لیعفت (بیتکتلا) بوسکم ضرالافو

EEهدنر ولرب , یرکسع وییالآو ةباتكلا هلعاذا ان الف بتکل اق رد هنسانعم كما ملعت وزا هب هسک رب وذشک نعم  

 قمزاب وزاب دوب هدننز ولاعتفا < بانتک الا ال اهًایهاذا ةبيتکلا یتک لاق رد هنسانعم كن ظنت و بیت رت بوباصو

 هن هسیکر ب هکر دهنسانعم هالقسا یانتکاو ق مزا وزا تباتکو بتک لوق لع هطخ اذا ةبقتکا لا رده
 هکر دهنسانعم قلوا راکبلط یتسلنا الما لرخآ بودا ربرقت دوخاب تعارق یدنکینعب ردهنسانعم قعردزاب وزاب

 یلغیهفامتتک انیلوالاریطاسا اولاق وا وبشای واطب هکر د جزم » ءالقسا یا هبنتک | لاق ردفدا رع هلبا باتکتسا

 یدنکد وخابق زاب وزانباتنک اهر وک هک ردشلیا ریسفت هل را هلک اهتکتسا وا هسفنل تک یتسهمرک الا € هيلع

 هدهف رد شفاکن تباتک هکر دیاب یاضتقم طقاو رر0 وا رول و هنسانعم كلا بلط یتسمزای و زاب نرخ و
 رولواهدنکبس هسفنل هطخ هکرول وا ندنلمبف ءافتک | هلبا داقعا هبهدام یلوق هطخ كفا و« سپ *ردقلوا شا |
 قلوا راکبلط ینسللا دصفو تماج ینسیدنک كداصفو ماج هکرول وا ندناب داصتقا و ماصشحا هروکه یا و |

 نوجنا یسفن یدنکه سوکر باتتک | هلیلوق باتکكياتتک | هدنریسفت كنظفل هبنکب یرقنع ید فل وم و رد هن راانعم |

 ا



 ۱ [ هنسمانعم قلروآ 8 |یوفیزو نیت لعاب توا انو مو لبقادا دی بک |لاقب از زم

 | اذا بکا لاق یبکیرلقدلر وآبون ابق هرز وا باتکنوجا هعلاطم هلرا هتخ وسو هرزوادل و لر لان رونلوالاعتسا

 هدد ( ةبکبکلا) ردشمالنا بیوصت ین آ حراش هلغل وام وسم هدنناونع یناح هلی و هل 4٥ یاح هد هس ضعبان ات
 هروقچ نن ردرب یکی وقوهردیب هنسنرب وهبک ی عم هبکبکل اش رد هنسانعم قت بور وچ هرزوازو ج دوب هدننزو
 .هروقج ن رد هلغلوا ررکم ندنظفل بک یمهلک هبکبکو ة ول هامر اذا هیکبک لاق رد هنسانعم قعاآبوفارب

 بوطروط هکروندهتعاجو هورک, )مهم وبه رب یرب هبکبک و  رولوا ت بکنمیرخا دعب ةر هکایوک هدقدلقارب
 ] بصن هشبارب و بکن افهبک لاق رد هنسانعمكعمود بونابق هرز وازو هدننز و لاعفنا (بابکتالا) رولوا یک ق مون
 یعص كفاك( بكلا )ل همزا و هيلع لبقا اذا هیلع "بکنا لاش رونل وا لانعتسا هتسانعم كعشرود ةشیمه هليا سفن

 ((دبکلا) رد هبکیدرفم ر وشت وط بواب كياچ تیاغب ردیدآ رصثرب ندنع ون صج ندنسههک اف هود لد دشت كناب و
 [ تاع یرلغا شب ورو بووشوفندروغوا رب هلرکسع هدقعنوق تآ و هدکم رکس دوخاب هدکنج هلنعص و یصف كفاک

 [ ماحزورون د هنتلاح یرلطنا موجه و هلج ندرب هرزوا نعثد تالذکی رطا و لاتقلایف ةعفد یا ہک هل لاق روند
 ] هکروشدهثتلاح كمروس نانغکی تورا وق ندرب یرلتآ رایرا وس و ماح زلا یا ةبکلا یف هتیقل لوقت ردهنسانعم تژکو
 ۱ ودقج هلوا قعنوف بوراب وق ندروغوارب هرکصندکدلبا راضعنا یراتآ هرز وا سوقم هدننادیم شراب دارم ندنوب

 دلرانعمو هنصالخ رارکچ نوح ا هبعتو هب وس تالفالا لبق هکردبا نالیکح هنکوا كن زانآ یشوف سوشمو

 هل عج هدارو روند هنتلاح یراعشق وط و یرلمرپراچ بوناچ هن ر یرب كرکسع یکیا هدکنجو رد زاحم هدنع وب
 برملا یف ةبک مهل تناک ساس الاف لاق ردهلبا هیت یاب و همجم یاخ نالوا باوص ردطلغ یس هت نیل بلا نب

 هافشلا ةكتئاح لاقت روند هنتلاح یسلک بوصاب ندرب هلتدش كشيق ءاتشلا ةبكو  اهتمدص رانلا ةبكو ةمدص یا
 ه ورک هلبعص كفاک < ةبکلا)رول واردطمهدانعمول ورود هغمت هرجا روقج قیعرب ییهنسنرباب ه هسکرب وهتدشیا

 رواک تب بکی عججرونبد هنغم وب پیاو تالا شلریکا و ردیعما یسرف كن هک مان ثوغنب سیق هبک و روند هتعاج و
 | نرد ر ییشر هدننز و هلزاز (ةبکبکلا) رون دهب هنسن لیقث و رغآ و رونید هنسیروسهود نال وا مع وهدن ز ودرص |
 هل رفاک (ةککلا) و ردعما هلعض !رهاظ ردتغل هد هلم ك رفاک هدنوب و یدنل وارکد هکهت ردهنسانعم قم هروتج |

 « عود قوج هدننزو بارع (بابکلا) ردرلعما هکردهبانعم لوا هدران وب هدننز و بغبغ 6( بکبکلال و هلن رنک
 | ااغ نالوا هدنتلا لرب و روند هروماچ ناقشپاب ولزوا و روند هنسهموک قاریط و روند هرایگ و هرانویف قوج و

 | هفلموف شغلپوط بوشپاب هن رب یرب یشانندنتب وطر وردیدآ كب وصرب و كغاط رب بابکو هنسانعم یر روند هغا ربط
 1 كاج وقمت رازقهدساسا روند هنا شفلید نوزٌوا نوزوا عب شفل هحرش هدننزو باخ (تابکلا) روند

 3 وه وابیبکت ملا اوسک لاقب ردقف وا وب حد هب هدام عض وم و رد رمسغم با تا نانل وااقلا و بک هرز وایروف شت انوا

 | شفلوا محط مزبالاحو رولوا هلی رابتعا ل وۇيامىريسفت كفل وم سی » هيلع قلب یارمطبا یلع بکی محملاوهوبابکلانم

 | یوشلا ج مثلا محل ا هدل وصا ضعب هکر د ح راش »رول وا زات هد هر وکه ریسفت یکیا ید زقالطا بابکه ابک دوهعم

 ۱ ما بیک ناقد هنسانعمقع اپ بابک یقا هدنن ز و لیعفت (بیبکتلا) رولواتقیقح زقالطا هلغل وا موسم هلبت رابع

 ] توکسیعی ندیارظنقوچ هرب هدننز و با رحم (بابکلا لو هدننز و نسم هلبرسک كی” ( "بکلال بابکلا لع اذا
 ربعت ناقب هرباک ارول وا هلن وا یتداص وی وخ كمدآ ض عب هکر ونبد هب هسک نال وا راه هرب بوک | یتشاب هدنیح یملکتو

 | فک ) ضرالا یلارظنلا ریشکلا یا بابکمو بکملج ر لاق ردبتفص كن هسکر ایعوراکم نورددب یژنک ارونل وا
 ال رفاک(بکبکل ا) رول وا پ وطو قیصو ظیلغ یراهلبنس و بول وا ولزکب زو هکر دیع-یادغب عونرب هدننز و ههظعم

 ] بکبک و رد هبانعم لوا هدننزو طبالع (بکابکلا )روند همدآ جاپ وط ول هثج یرمو ولکنرید یسهدوک هلیعط
 | للاعفره نالوا تفص هدحا و هکرد حراش + هلبصف كفاکر ولک بک ابک یرامج كنس هلک بک ابکو كنس هلک

 | هدننز ولعفت (ببکتلا) ردیدآ ك غاط ر بک ابکو یکی اوج و قلا وج ردن دهد رظم قا وا هلیحف كناف یجب كننزو
 . 1 باصچ 65007 5 نات رصاذالبالا تیبکتلاق رد هنسانعم كەش ود بونابقهرزوازو هلی هض رام تلع رب
 || یرسک ال رفاک (بکیکلا لر وند هنوناخ زوم ول وط هنناهلیاه (تباکیکلا)ردیعا امرخالعا و یریا عونر هدننزو

 ۱ هدننزز و بغبغ (بکیک ) ردیعسا عض ومرب هدلح مان ءارفص هدزاج و ردیدآ نوب وا عور صوصخ هب ص هلی و
 | ندن رایدنیج ییعد ردیدآ يص یاودر هدننز و هاه (ةبابکلالرولاق هنس هفرا !كماما هدف وق و هک ردغاط رب هدنافرع

 ۱ | قدس ورعل | ب جدی یاو ررر درب وبولقرب نیر ناتو دپ ابک زی بابک ی دهد زامل دویدن 5 |



 ربسفت ا سوق یا لر لج هبلق نیرسفم ن امه رادقم یا + یلدا وا نیس وق باق ناکف 1 یلاصت هّللالاق
 لاعتفا (بابتالا) ردب وا و یلصا كنظفل بيق و ردترابع ندییونعم تیب رق لاک ردشغل وا رابتعا ندنیفرط هکر یدلیا |
 نالوا قتمارف هلی وکس كناه و ىح كفاق ( بهقلا ال هراتخا یا هباتقا لاقب ردهنسانعم كللا راستخا هدننز و
 | رول وا بهق و ةردک هتلع ضیبا یا بهق “یش لاقب ردقج هل وا یرکش و یکنر لوکو زوب لآ هکر وند هثیش لنآ ۱

  هلنیتصف (بهقلا) روند هکنر زو یرکشندناولا هدننزو هرج (فبهقلا روند 4هودكکرا ولشای و روند هغاط |
 درک تلم نیمی یا ابق ناکاذا عبارلا بابلا نم ابهق "یشلا بهق لا ردهنسانعم قلوا ولکنر رکشو زوب |

 | هسوماج هلا ليف هلیس هین هیت (نابهق الا ) ردش ؤم ندنس هلک بهقنانل وا رک ذ هلینوکس كناه و ىح كفاق (نبهقلا ا

 نالوا قآ هلتبسن هنسفن (یباهقلا) و هدننز و بارغ ( باهقلا 2 ردذوخأم ندنسانعم مظع لبج رونل وا قالطا |
 زو هنسانعم بوقعپ روند هنش وف كلکک لکرا هلن وکس كناه و ی كفاق (یهملا) هنسانعم ضیا روند هّتبش ق

 كلکک ه نب رول وا هدنراید هماېن هکر د حراش + ردیدآ شوق عونرب هدنزو هنیهج < فسهقلا ) نوچغیدل وا ولکنر ق

 هصق لوق یلعرول وا لاتچ ج وا هکر وند هننرع قوا عون رب هل رده راه و ك رفاق(ابوهل و( هب وهلا )لر دندنعو
 یلوعف یمهلک یل ودع هدلیهست نکل ردشمالوا درا و هدننز و یلوعف یربغ ندنوب هدب ع مالکو روند هنفوا ناشن

 هل رسک كن هزم باهقالا ) ردشلنا تث هدنسهدام لدع ج د فلوم هقشب ندنغیدل وا موسم هرز وا قلوا هدنزو |

 ( بزهقلا  هتشب ملو هنع كسما اذا ماعطلا نع بهقا لاقت ردهنیسانعم كملکج بویطا اهتشا هلقع وط ندماعط |
 هدنن زو رفعج هلفاق ( بقهقلا ) هنسانعم ریصق سيت روند هب هکت هصق همای ندر, هدشزو رفعج هلا هع یاز ق

 هدننز ورفعج بتهتورون دهناویحو ناسنانال وا ولشاب بول وا ولهثج یربا هدننز و رفهق هيد دشت كناب ( بها و |
 هددشمنون((بنهقلا) ردندنا و رس هکر وند هنا داب ور وند همدا نالوا فوطامسا و و لوک بول وا ولیو نوز وآ

 نالوانوز واك نامه لوق یلعرون ده هسک هفایقلا برطضم و نوز وا شمش ود هنسکو کی رازوماهدننز ولد رک هلا

 ًانجا لیوط یا نابنهق و بنهق لجر لاق ردهنسانعم بنهق دوب هدننزو نارفعز (نابنهقلا) روند هبهسک
 ییوصاماد کن وسل واناسنا رک روند هثیش ناروط هرز واوص اياد هلیسهین لعاف مسا (بنهقملا)) لب وطلا وآ

 رگ فاکلالصف چ ا كفاک( ب "کلا 6 فاکلا لصف زس ءالا ىلع عاد یا بن بنهقم وه لاق ن وسل وا ES وا بویلکب

 هتسکش ونیکمنهلسیس« ودنا ونزحهدننز و همارک(ةب کل )و هدننز و هب رض (ةب کلا و هلینوکس كنءزمش و یصف
 ةب کو ةب اکو اب کل حب را بثک لا ر وتل وار بیعت قل واول همان کارد هنشانعمقا و الاغ ا برا ضن و رتا 6
 | هلسبس هودنا و نزحرب هدنن زو لاعتفا ( بانتک الا  نزحنم ارم کنم امومخم لالا *یس راص اذا عبا رلا بابلا نم
 هدننزو بیرغ ( ب بیثکلا )و هدنزو فک« بثکلا ) بثک یعع لجر لا بأتک | لاق ردهنسانعققل هست

 | کون هبهننین قتمارق یت یار رپ ده لک ایا ول هرزوا روک ذمهجو هدننزو برطضم (بثتکلا )و |

 نو رک كمر ۵ (ب اک الاو داوسلایلا تراضیا بئتکمدامز لا ؛ رول وا یکی سهرهمچ كن هسکو ل هسات

 |لجرلا ب باک |لاق رد هنسانعمقما وا هن هکلهم و رطخ رب و نزحاذا لجرلاب کا لاقب رد هنسانعم قل وا ول دما و أ

 ءار یاب کلا هنزحا یا ان الف ب اکا لاقت د ردهنسانعم كلبا كانملا و نبك ول همسان یعدآ ر هلببسرب وهکلهیف عقواذا

 زور ی Sa نززطنایا اب اکلارثا ههج و لا هنسانعم ه ودناونزح روند هب همسان هدننزو

 | هلی دی دشت كناب و یصف كفاک پک لقب وتیادبوک< هباملاقب رونی د هئیش نالوا ببس هتل اش ورامو یزخ هکر بقا مو ۱
 | ههج و ىلع قعیهع رص و هبلق اذا لوالا بابلانم ابک هبک لاقب ردهنسانعم قمابق بوقی هر هززوآ یزو یب هسک ر
 | رد هنسانعم ققای ب ودا قرت وط یر حش یرلکدد "بک و لقثاذا *یفلا بک اش رد هنسانعمقل وا لیقث ورغآ هنسن رب و
 لزفلا بک لاق رد هنسانعكلتقموب قوب ییا ویکلپا شاریکاو کلا دقوا اذا لجرلا بک لاق رک ذیساک

  هعرص و هبلقاذااب الف "بک |لاقب رد هنسانعمقمابق بوق هرز واز وب یخ دو هل سسک كنءزمه ( تانک ¥ )ا |

 ردیف ها هدّزاضب كم وب نکل بک اف هبک لاش رول وام زالو یدعتم هلغل وا هنسانعمكعش ودبولعب هرزوازو و |

 !تاانارداوا نماذه و طقسیا ههج و ىلع "بک | و بودیا صح همزال نامه ییلعف بابک !هدراصب ارز

 | فذح تل !وبک عفاو هدنف.دح هک قیرطلا یلع لاو ر ویک ٣ ویناو هرکصندکدلیا دار اهلیت رابع هریغ لعفو

 شل ناب و لیوأت هلیناونع هنع ةلداع ربط :جزال یا یب رفع لج کج اهولمسب بیا لاصبا و |

 قماقتوا نما مادی وا بابک اوردشغ وا اضما هنتیمزال نامه تویغل وا ضرعت هنس هة دعت ید د مرا تباذهما | ۱

 قاوا * بکمو كعودهنن رز وا هکرونل وا نهایت اوت كل رهدا | سواد با نی و ز هرزوآ هجو |

 (A) کی 2

 ل



 بابلانم ابنق هیفبنق لاقب ردهنسانعم كمریک هلن وکس كنو وی كفاق ( بنقلا ) رددززابز هدهلیدیدشت كنو و
 یذویام هنع عطف اذا بنعلا بنق لاق ردهنسانعم كعك یلبش كجهرب و ررض همزوا ندهصآ و لخد اذا لوالا

 بو( بونقلا ) هماک | نع حرخ اذا ره زا بنقلاش ردهنسانعم قمتبچ بوراب ندنغ وصف یچچ كحاغا وهلج
 هدزوق نالوا نج ول وا تویی روا كب (بناقلا ) تبا اذا ابونق شعثلاتبنقلاقب ردهنسانممقماب شن وک دن زو
 هل رسک كفاق (باسنقلال ردقج هل واقال وا هدایب هکروند هب یعاسو كي لالاج و تسج و هنسانعمءا وع بئذرونید

 ۲ [ عرزلا بانقو اهرت و یا سوقلا بانق دشلاق روند هنشیرک ك ایهدننز و بانک( بانقلا ) رونیدهک الاچكيب دوب
 | فلّوم» ردتفل هدهلیعض كفاقروند هراقاربب یم رکد ندا عاقجاو نوکت هدنسهبتهدقدلشاب هکم رب و هشوخ ادننانیک |

 راکش یک و نویق ندیروس هلیصتف كيم ( بناقلا  یدبا رول وا متلمو مظتنم یدیسلیا رک ذ هدنلیذ هبانقینوب
 1 هرژوآ سابقریغد وخای ردق ون یدرفمهروکهننابب كحراش » هنسانعم هب راض بات ذرون دهرادروق شمن رکو ا بوناداد
 | كل و»* هنسانعم تابنلا عارب رونید هن راقوجق كنبراکچچ جاغا اب تابن هلم كفاق( بونقلا  ردیعج كبناق
 .(هبنق ) ردبنق ارهاظیدرف»كنوب و هلیبسحقلوا هيف فلتحم یسانعم كارب رد ریسفت فطع لوق هرهز ةکاو
 (بعتقلا) ردهبرقرب هدنع هلنیتع ( هننق ) ردن رادآ هن رق ررب هدنسهکل وا سلدناو هدنساضف صج هدننزو هزج
 (بوقلا  مهن بیغریا بعنق لج رلاقب روند همدآ لاک ا زسغوص نال وا ف ولنا عسا و یکرابنا هدننزو رطبس

 بوش ضراالاباق لاقب ردص وصخ هغمزاق هج” رکد هر وکه ناي كحراش * ردهنسانعم قمزاق یر هدننزو بوص |

 ] بوقروق و اهقلفاذا هتضب رباطلا باقلاق رد هنسانعم قم راب یتسهطروع نوجماقمراتیچیرواب شوق ورفحاذااب وق
 __ قاذا هبلا باق لاقب رول و نددادضا هلغل وا هنسانعم قمل وا نیقب و بره اذا لج رلا باق لاق رد هنسانعمقچاق

 . [ جدو هدننزولیعفت ( ببوقتلا ) ردرا و داضت هبش هدنرانیب هقیقحا یفنکل یدلیادعنددادضاینوب هچرکف لم
 . | یهنسنو و اهاق نعم اب وقت ضرالابّوَق لاقب ردهنسانعم قمزاق كيدوخاب قمزاق قوچ ردهنسانعم قمزاق یرب
 . [ زوقج ردهنسانعم كللا ناشنورثا هلبا هنسنرب هرب وهعلقاذا *یشلا بوق لاق رد هنسانعم قمراب وق بوکج ندنرب
 ___ |[ كفاق (بوقلا) ايف اورثااذا ضرالا نول زانلابّوق لاق واف ترثا یا ضرالا تب وق لوقت یکقمزاق قاحوا و
 | درتو (ةبالا)وهدنز و هان (فْباقلا لر ولکباوقا یعجمیک خ رف رونبدهنسبر واپناقبچ ند هطروم كشوق هلیع
 ی قالطا هب هط روع ه اق وهباق و یبک ی س هلک هجاح ردففحم ند هم اف یظفل هباق وروندهنسب ر واب ناقیج ندهطوع كشوق

 * تصلخح + لئم ا هنمو رول وا هلب رابتعا یغیدل وا خرفتاذ نعي بوق تاذ دوخاب ندنلسق ةیضار ةشيعو ورونلوا

 | عطقنمو لصفنم ندنقیفر و مدمه ىنعب ندنبحاص روب نم لثم خرف نم ةضيب ىا * ةبوق نم ةباقوا بوق نم ساق
 هلن ونع تئر هدینادیمو ردمالم قلوا لاصفنا ندنمدمشنالوا ولتلقثا رهاظ رونل وا برض هدنتح هنسکنالوا

 ۍشلاقب رونا واریبعت شمال واق هکرونبد هب هنسن شهتج بول وص ندنغوبق هدننزو موقنم (بوقنلال ردم وس رم
 هلغل وا شما غوا هنتلعزوب وا هکرونل واقالطا هنا وبح و ناسنا لوشو روند هنالبب شمال واق و رشقتم یا ب ّوقتم
 هرعشقلحا و بر |هدلج نع علقت یا ب وقتمریعب ولج رلاقب هلوا شلکو دیرابوت ویرالبق هلم اب بویل واق یسیرد
 كفاق(ءاب وقلا) و هلدم كفل او یعص كفاق (ءابوقلا )و هلي كن همه و یعص كفاق( ةب ول ) و هل دمو ضط كفاق(فب ول )
 | یربخ ثنومریعط یهدنلوق ةبوقلا یهو هداروب كفلوم + روند هنتلعزو وا ندل واق یب یردهلبصف وا وو یم
 علقتف هعلق یا بّوفف اب وقت هب وق لاق ردهنسانعم قع وق ندنرب هنسفرپ هدننزو لعفت (بوقتلا )رد هل رابتعا

 ةضببلا تب وقت لاض ردهانععوب ځد بایقنا هکهتن ردهنسانعم قمل راب نکراقبچ یرواب یسهطروع كشوف و
 هنتلعز و وا هلیصف ك واو (ءابوقلا ) و هليدم كوا وو یعضكفاق (عابوقلا ) اهخرف نع تقلفنا اذا كلذ و تباقنا اذا

 ءابوف وءابوق هدلجیف لاقب ردذوخأم نده روک ذم “هدام رارونل وا قالطا یخ د هنتلع یکه رمت یکی راقدنل وا قالطا
 هد ص مالکو ردذوخأم ندنسانعهریشقت ورفح رار د نوب رب هتلعوب هدیسراف هیلع جرخ و دسطا یف رهظب یذلا وه و
 ندیرهوجحراش * ردشمال وادرا ویریغندنس هک ءاشخ و ندنوب هدننزو ءالعفنال وا نیعلا نك اسو ءافلاذم وعصم

 ۱ لاق روند هب هسک ن الوان وکشود هکم ىج شوق هلی دیدشت كنب ویعص كفاق( "ییوقلا) ردشملا لقن ی د نس هلک ءازم

 | هطروم هدننز ود رص (بوقلا )ر دیس هک ن هیها دو تفآهلبعض كفاق (بوف ما ل خارفلا لک ابعلومیا بوق وه
 نالوا زامتیچهرب رب رول وا تباث وی هدننکمسام اد هدنن ز وهزم هلیمط كفاق ( هب وقلا ردید فن هب وق ر وند هن راق وق
 رول وا باق یکیاهدنایرهرون د هنغلا رآكن هش وکۍ کیا نالوا یلحم هلچ هلبس هضبق ناپ هدنن زو بان (باقلالرون د ه ییشک
 | سوق ردقیا سوق بیق وس وف پاقا: لاق رد هنسانعم را دقم ی دوب هلی رسک ك فاق( بیقل ال زد هنسانعم راذقمباقو
۱ 



IEEEتورو ودم رىشى ىغا ىلىك نال راقى لازا تعارز هلکن آکر وند دود  
 )هم ط قادود هلنیتصف ( بلقلا و هنسانعندالا ةب ولقمروند هناوبح و ناسنا نالوا كرود یغالوق و رارر ود

 | ابلق ةفشلا تبلق لا و ةبلقنم هتفش تناك اذاعبارلا بابلا نماملق لج رلا بلق لاش رد هنسانعم قا وا كى ر ود بون ود
 هغادودكرودهدننز وءارج ءابلقلا) روندهمدآنالواكر ودیغعاد ودهدنز ورجا ( بلقالا رز ةيلقنمتن اک اذا

 | یونعم ك رکو یرهاظلرکر ونید هب هسک نالوا بلقتلاریثک هدنن زور وبص (بولقل) ءابلق هفش و بلقا لج ر لاق روند 1
 دنن زور ز(ببلقردیدآكوص هنر هدندرومهق معینی (بلق ولو كمدنولنارثکهکنوسلواأ ۱

 | ید هدننز وریما هدنوب ردیدآ كغاط رب هدن اید مام یب و ردیدآوصرب صوصخم هنسهلربق هعب ر هدنسهکلوادح ق ۱
 | | رار دبا نوسفا نوچ ا بولقر “ت هلکنآ هکر دندآ قح و عورب تیلقو ردندآ كنطب ر ندنسهلربق متو رد دزنابز ۱

 شیرف ندنفیدل وا یحاص هظفاح توق تیاغب ردمبقل كنهسک مان رمعم نب لیج ندنسهل-ق رهف «نبلقلا ود لا

 زدشا وا لزا هدنتح كنآ یس هع رک ب الا هک نیبلقنم لب را هللا لعجام  وبشا رایدلبا بیقلت لبا نیبلقلا وذ 5۱
 یرب رهو مردبا لقعت هل رب ره ردرا و معلق یکیا مپ هلغلوا كلام هب هظفاح توقو كرز تیاغب روب نه هکر دی ور
 نالوا مزپنم هدنساغ رد هک اتق و یدا ردا فاذکو فالود ردلسا ولضفا ندنلقع و بلف ك دمع ترضحاشاح ق

 فداصتنایفسو | نکیاردارارف هدنغایا یکترب وهدنلا یکترب كنش وباب هلغل وا مزینم حد م وس معرب ارب ا نوکسشم |

 هدکلا یرب تكکشواب دیلی وبا رارکت بودا رابخا ینمازہنا كن رارکسع هدکدلیا لاّوس ود ردلاح هنو بودا ق

 مه یمیدلا هلا رد هدايا هدیسیکیا الاح هکرد ی هدکدلیا راسفتسا وید نوسلوا هن قلوا هدکفایا یسیرپ و

 هللادبعندنیعپات هدنن ز و هباتک 4 القوبا) ردشل وانابامن یغیدل وا للخ یخ دءهدندحا و بلق هلکم د مر ويم هدا ا ردا

 ردهنسانعم كم ود هک ندناب بالقنا رد ىي” ردصم هلي كمالو یعط كم ( باقنلا ) ردسقل یعرطا دنزنا
 (بالقلا  هبلقنم یا ریصب دحا لک لاق و بلقنمءوس نالف بلقنا لاقب روند هرب كج هن ود هکرول وا ناکممساو

 روند هنسیغآ كروب عب هض رم نالواضراعهکرو بالق وردیدآ كغاط رب هدنراید یسهلدیقدسا هدننز و بآ غ |
 هنض رم بالفنانلوارک ذ ( بولقلال ردنا ك الها هدنن وکو روهظهدنکر و هکر دیدآتلعرب صوص هنسقءود وا

 كناب و یعض كفاق ( نیبلق ) بولقموهف لوھ ا ىلع ریعبلا و لج لا بلق لا رون د هب هود تلذک هب هک شما غوا
 (بهلقلا) یدنل وا لیضفت هکردیفدا رعو هدنن ز ونابطرق ( نابطلقلا ) ردیدآ هبرقرپ هدنارت قشم دهل رک وصف

 هل وا ناحنارکو نادانو زجاعزلک رش وریخندنلا و نامزید ویربا یکینالسرا یکه کر ون ده هسک ل وش هدننز ورفعج
 همدا نوزوا كب هدننزو نابطلق ( نابهلقلا إل هنسانعم ءاضی هبا“ روند هدولب قآ هدنز و هبهلس ةبهلقلا ]

 هدنآبوکج هکر وشد هیرذ نالوا یباق كنبرک ذ تاد ادقلطم هلنوکسكنو و یعض كفة یا ٩)
 یرلجرف كنسهشاط اس بنقو ردص وصخ هرلنلوا یلقنرط نوت یسهلوقم كشا و رطاقو تآ لوق ىلع ردنازس

 دنتناتبم میظع عارمش یکه باق روند هذنکلی نالوا وب كنيكو رونل وا ریبعتقالید هکر وند هد از مل نال واه دنسات ر وا
 تاعاج هد ین ضعب روند 4 هباسئا تاماجو هتسانعم تاصم روند هدولب هدننزو بيرق ( بینقلا )

 ندنانکهدنشزو مرخ ( بلقلا و هدنشنزو مد( بنقلا )ل ردوب ىە نالوا باوضص هلغل وا موسم تعاج هت رب

 زمکیدلیا زیبعت بتق الاح رولیکوب ناار واو پیا ندنغوبق هکردراکدد ریونکو ردنک هدیکرت رد يسا عون رب |
 هکروند هشرلفاربب نکا قجهلوا عقج هلبنسو هشوخ هدشنزو هنامر 6 تبانق ) رداعم هلکنآ جم هی

 دنا یعق نیک | هدننزو لیعفت (بینقتلا) روند د هفیصع ردقحهلوا راقاربب یکیدلیا نوکت هلبنس هدن راګآ ۱

 | یسهفن اط یراوس و فصعا اذا ابینقت عرزلابنق لاق ردهنسانعم كمر و قاربب كجهدا عاقجا و نوکت هلبنس

 روند هنس هپ كنالس را هدننز و ریس( تنقلال اشقم اوراص اذا لیلا بنق لاقب رک ذیس اک ردهنسانعم قم وا بن |

 زوبج وا لوق یلعروندهنه ورکیراوسنالوا هحرا و هقرفندزوت وا ورل روق راکش هنحا هكر ون دەنسەطناچ ىج وآ و
 1 مکیناقم ف بنقم ف نوکیام الا ذ لاقف دعس هل رک ذف  ةفالخلل هماقهاو رع ثيدح فو ةياهنلا یفلاقروند هننال وا ردق

 | مالا اذه بحاصب سیل و شويجو برح بحاص هنا دیرب ةئاملا نود یه ليقو ناسرفلاو لبلنا ةعاجج بنقلا |

 | رون د هنس هچب كنالسرا هد ران وب هدننز و بارح ( بانقملا و هدننز و لفق ( بنقلا) و هدننز و باتک بانقلا ]|
 اقم راصاذا لینا بنقا لاق رد هنسانعم قل و اردق بنق م نانلوا رک ذ بولو ا عجب راب را وس هلب رسک ك ن هزم (بانقالا] |

 هدنن ز و لعفت (بنقتلا) ناطلسیذ وا ع غ نم ن اذا لج را بنقا لاقب رد هنسانعم كغ ر یک ب ونقاص ند هنسګر و |
 ردیدآ هلفرب هد هرونم ندم هدننز و همام (ةبانقلا ا نیلنا سافت :لاقب 1 ردف دارم هدل وا یانعم هما بانقا |



 چی ۲۳۸ رج

 | نکل ردهدووهعن دغطم نال وا قلعم هدرسیا بنا زمگیدید ءلروب هدزمانس هکیدلاق رونل و ارد

 | هکرویلوا عالم هکوب یسناث لوق كفلۇم »رد رادم كنلاح ی هل وقم هارکتسا و لیمو تکرح ون وکس هکر درا و یخد

 رول وا لامعتسا هد هنسانعم شوه و لقع تلق و یهتنا ردقجب هل وا یأدبم كت وف ره کروند هلکو کت لقو هکرو داف

 | هدناتسکنسص وصخ هنتءاج میلسینب بلق و هصلاخ و هضحم یا هبلقوهلاق ر وند هنصلاخ و ضحتو هنبل كيش رهو |

 __ | لجرلاقروند هب هسکنالوا صلاخ و كاب یب وص ورک ذیساکرون د هتیشنانل وا ریبعت سینی ام رخ بلقوردیدآ وص رب |
 ___ هبلقا لاق رد هنسانعم كمریوچ ورکی ب هنسن رب ی د وب یکبلق هلبرسک ك ن هزم (بالقالا ) بسذلا ضحت یا باق

 كنهنسنرب و یدنل وا رکذ هدیئالئ افن [ هکدتن هنسانعم هاقوت راربد هبلا انالف هللا بلقا راب صو ههج و نع هل وح اذا

 یتق و یسلریوچ بون ودكئيشرب و هرهاظ سیاذا بنعلا بلقا لاقب رونل وا لامعتسا هنسانعم قع روق یزوب همشط
 .بالق هنسهود كنهسکرب و ردندنلسف عر"زلا دصحاو و بلش نا هلناح اذا رہنا بلقا لا ردهنسانعم قعشلعی

 / یهنسنر یدو هدننز و لیعفت ((بیلقتلا ) بالقلا مهلبا ب تاصا اذا موقلاتلقا لاق ردهنسانهمقماغوا و

 "لا ردهنسانعم كمر وچ یتسرت كیشرپ و ههج و نع هلوحاذا اسلقت هبلق لا ردهنسانعم كمردن ود وریک ندنتهج

 ۱ یرالی لبعض كن (بلتلال رد هدنکبس هنطب ىلع هرهظ ل وح ردلد یسهلک ارپظ هدارو نطبلا رهظ هل وح ادا هبلق
 [ رونلوا قالطا هنالب قآ بلقو ردینبم همیشت هب هل بلق هدفاضاس هروک هناب كساسا هنسانعم راوس روند
 روند 4 ن نانلار نعت یسیننپام رخ هل الث ت اکر حل كفاق بلف ورد ینبمهروب نم هییشن ی دوب هک نسانعم ءاضی فرح

 دهیبط بتکو امرخ هی اکا هدیسراف رولوا ذیذل و قآ رول وا هدنسهپت كنجاغا امرخوب و هنسانعم لفل ةمصش
 اولکب القا یعج روند هنغارپب نال وا فطلاو ضیا و دوجا كنجاغا ام رخ لا بلق ضعبلادنعوراربد لا راج

 روند هب یشک نالوا صلاخ و كاب یسن و لصا یکبلق هلبعص كفاق بلق و هدننز و هبنع رولکه بلق و رولکب ولق و
 12 ام ترجس قلب زمرق هدننز و هبلع (( بلا ) تبسنلا ضح یا بلق و بلق لجر لاقن هنشانعف دارن ملا
 لاق ردش وم كنظفا بلق نانل وا رکد هکر وند هن واخ نالوا صلاخ و كان ی وض و ةرج یا ةبلق هن ول ف لاق

 هکر ونید هنن الوا عدق و یکسا لوق یلع روند هب یوق اقلطم هدننز و ریما ( بیلقلا  بسنلا ةصلاخ یا ةبلق یه
  یظفل بیلق و ردشلاق ندنموف داع هک اب وکز ل وا مولعم یرفاح و "بر بول وا هدرلارعص و رونلوا ریبعت ه داع ژب
 كاساسا هکر د ح راش + هلن وکس كمال رولکب لق و هلنیتعط ر ولکب لق و یک هفغ رارولک هبلقا یعج رول وا ثن وه ورک ذم

 1 ]الا ) ردیتبم هنغیدل وا بلق ارت رونل واقالطا 4 یوق مدقم ندزلز وا ییسب رجا هلشاط بیلق هروک هتنان |

 ق اذ رهوج كراب عوق بلاقو ردندنسانعم ترج نانلوا رکذ روند هنغوروف امرخ شمرازق هل رسک كمال
 1 هدیکر رول وا كعد هب بلقبام هکردژثکا یلاہعتسا هلیصف كمال هدنوب و روند هفرظ هدنزرط لاثم یراکدلیا غارفا

 بلاک روک ه رب رخ كیاهش ردشملوا عياش ید هد رابلاق هن وکر اس و یجشوباپ هدعب رونل وا ریبعت بلاق جد

 ۱۳۳ یا بام هززوا-لیمانصتفم كن ام نکل زدم ونس زم هیلی وا ید هدناهرب اعقاو ردیرعم یسراف
 هنن ولی مان آ هکرونبد هب ور وای لوش هدننز و نوعلا بلاط ( نوللابلاق  ردلکد هدیشوب هنباب را ملسبلق یغیدلوا

 | تیکس هلی دیدشت كمال (بیلقلال اهما نول ريغ ىلع تناك اذا نول بلاقةاش لاقب ردشلبا بلق تن ول هکایوک هل وا ربافم
 .هدروفهدننز و باتک (بالقلا ) وءدننز ولوبق (بولقلا )و هدننز ور ونس( بولقلا )و هدننز ورونت(بولقل )و هدننز و

 قالطاهض زمو تنحم و بعتهدننز وهبلغ (ةبلقلا) نوک: دردن ود لیرف لبرفیرانویق و یرنابوچرونل واقالطا
 كج راش * بعت و ءاد یا ةبلق هبام لاق نوچ غیدل وا ثعاب هبلقت هلتفشمو درد ب ویل و اهدوسآهدنن اکم و هدنشارفر ونل وا |

 هلتېسانم ون رد هنسانعم كمر دشن ود هت وا یرب هدنن ز و لعفت (بلقنل) ردص وصخ هنماقم نن یلامعتسا كن وب هر وکه نایب
 فّرصت اذا رومالایف بلقت لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم كلتا فرصت هززوا هاولند و ماره هدناصمو روما

 تسایکو نهذ ه دعب روند هن یشک نالوا بلقتلاریثک هلبح كن هددشم مالو یعض كفاق ( بلتلا ) ءاشفیک اف
 | تبقا یحاص عالطا و كاردا كره دبا رکف بیلقت هنفرطره روما هلسیس هب ر تک دوخای تناطفو دشرو

 | ر دلمعتسم هدانعمو جد لوح هدنزو و هکدتا ردشغل وا قالطا همدآ راذکر اکو صسصش و دوما زر اکو شیدنا

 | یبلق ل وجو بلق لوح لجر لا رونل وا تبسن ځد هنب راسفنو رونل وا ار یا هنوکدیک اتاک ایس هلکباق یژک او
 | كرهیلیانهذ بیلقت و رکف لاا هلغل وایحاص تیارد و دشر هدنناذ رومالا بیلقت ریصب لاتح یا بلق یل ّوحو
 ٠ | یروما هلغل وا ه.هاد فرام ی DRG ماره هلبا بلقت تژکه داصم وروما دق زا د وخاپ

 e | ردقج هلوامدآ ا ردتقم کا جاتناینآ هلتلوهس بول وب ینیرمط بیرقن رب هسیا راوشد سا ردقن رهبولوا یک ش دبا كلم ۱

E بلقملا ) 0 



 1( بساعقلا

 ۱ روا هدننز و رفعج هلا هع داض (بضعقلا 2 هنسانعم لیوط روند هثدش نوز وا هدنن ز و طبالع ۱
 راپ یرلناطت قارزم هکردیعما لجررب هدفاس بضعق و روند هناویح و ناسنا نالوا دیدش و دننو یرج بول وا |

 ( ىضعقلا ) هدشب هلص اتسا ادا هبضعق لاق رد هنسانعم كل لاصیتسا هلتدش ورهف هدننز و هبط (ةبضعتلا) یدنآ |
 هلنیتمتف برق و ددش یا "یبضعق برق لاق ردب وسنم هنسفن هکرونید یهود نالوا دیدشو زواب هدننزو ۍرجا |
 !(تبسشار ردشفل وا قالطاهن له ودهراعتسالا هج و ىلع روند هک ما "یط یب هفاسم لوا هکلب مع ةفاسعیکس جخ
 | طق برق لا ردیفدارم و هدنن زو یبضعق ( یبطعتلا) هعطق اذا هبطعق لاقب رد هنسانعم كس ه دننزو دجرحد
 رفعج هلن و ( بنعقلا  هحرج اذا هبقعق لاقب ردهنتسانعم قلهراب هدننزو هجرحد هلفاق ( ةبقعقلا ) دیدش یا
 كلام ماما بنعق و رود هب وکلت تاکرا و رونل وا قالطا هن السرا و روند هئیش نال وا ددش و بلص هدننزو
 هد رلانعم یکلوا یکیا هللا بنعق هدننز و طیالع ( بناعقلا ) ردیما یدج كنهلسم نب دمع ندنتا ور یماطوم
 لقب روند هنوتاخدق هاتوکر ودوب و روند هنتاح تلیرکانالواهدنور ضعبهدننزو هبطقب (ةبعتلا) راف ا
 | ةبنعق هیفو ج وعم یا بنعق فنا لا روند هل ورب نالوا یرکا هدننزو ذفنق ( بنعقلا )) ةريصق یا ةبنعق ةأر

 | افت ینو فا وم + ةابنقع یاةابنعق باقع لاق یدنل وارکذ هکر دیفدا سمو هدننزو تابنقع( ةابنعقلا ) جاج وعایا
 هدارونوجما تراشاو تیاعر ځد هل وق نال وا بهاذ هنسهدابز كن ون ارهاظ هلکلعا تدث جد هدنلیذ یس هدام بعق ۹

 | کروند هنس هتسارک اغا عونر و هنسانعم جرس روند هنب رکا كن هدننزو ردیح (بقیقلا) ردشمطا مسر حد

 ثالذکر دیجاغا كامنلتج هکرد ر هش یرلکد د تخ رد دازآ هدیس راق هر وکه ناب كحراش + رونل وا داتا قاتلق ندنآ

 یراقدال وط هن راشاق کیا رک | بقبق و رول وا نیتمو بلص تیاغب یس هتسا رکهدکنسیکیا ردیع ون ریبک ك نجاغا حیبست
 رربک هنب ضا كن آ هکر ومد لاتچ نانل وا ریبعت یعامط ک هکر وند هر ومد لوش نال واهدنک تآو روند هع رص و هشیاق
 ناحر (باقیقلال ردفدا رم هد راانعم؛یکل وا یکیا هلبا بقيق هدننز و نازربخ (نابقبقلا) رول وا هدنسات روا كن
 ی هنسنرب هلینوکس كمال و یف كفاق (بلقلا)) رونی دهد هنسهرهمدخاک الاح روند هما رهت ىج روا لقیصهزب دن زو

 كن هسکرب و ههج و نع هلوح اذا یناثلا بابلانم ابلق "یثلا بلق لاقت ردهنسانعم كمر وچو كمردن ود ه ور

 رعت قغف وط هلکو که کن وسل وا یونعم رکو نوسل وا قبفح كلرک ردهنسسانعم قفقوط دوخاب قمروا هنکرو
 | هرشط یتسیرجما و كم وچ هنسرت ی هنسفرب و هداوف باص | اذا یناثلا و لوالا بابلانم ابلق انالف بلق لاق رونل وا
 | یتیدل وا دافتسم ندر اصب ردهنسانعم یلع مال هدارو نطبلارهظ لوح اذا *یفلا بلق لاق رد هنسانعم كم رد ود

 0 شب كنوب و رد هنسانعم لیوح و سکع كمردن ود بور وچ ندننهج یلعجای یعسطای قلخ ییهنسنرب باق هرزوآ ]|
 هلاع یتیم دوخاب هنیع یلاع و رونل وا ریبعت كمر وچ هنسرت هک ك مردن ود هنطب یرهظ و هبالابیرب ز رد را وی روص
 الفرس + و +داعلا الع ماد» و + ریکف كىر + و +داماد+ ی الطصا بلق و ردن رابع ندکمردش ود ه هقرا یزو و

 هيلا هبلقا هک هتن رد زاج هک هنسانعم هاف وت رار د هيلا الف هللا بلق راب عو ردیوتسمبلق یبک مالک » سر فلا بابک
 ةللا پلق لاقب ردهنسانعم قمراقیچ یسینببامرخ ندنج اقا بلق و رد هلیسهظحاالم قلوا داعم ودبم راد ید
 هنسانعم داّوف روند هکروب بلق و ترجا اذا ةرمسبلا تبلق لا رد هنسانعم قمرازق یغ و روق امرخ و املق عزاذا

 هد هن ابن هکر ید جرم * رونل وا ریبعت لکوک اک | هدزمناسل هکردصخا ندداؤف هدلامعتسا لوق يلع روند لد هدیس راف

 بلقت هکردرب داف و بلق نالوا فورعم هکردشعد هدننیدح هک ةدئفانبلا و ابولق قرا مه نیلا لها کاتا وبشا
 لوق یلعو روند هنطسو تاکر وب داؤف ضعبلادنع و ردشغل وا قالطا داف هل رابتعا دق وت و دافتو بلق هل رابتعا
 *ینامسج مل نانل واریبعت ر وب بلق هدندنع قیقح لها و ردترابع ندنسادیوس و هبحبلق ور وند هنس هدر ثاکر وب

 ءاهگح ردُیدبم كساوح عیجب غامد هکهتن ردي دبم كئوق عیج هکردترابع ند هاب ر فیل ندبا قلعت هب یرب ونص
 ر دیتنطلس تح كن هتطان سفن رو و راردنا ریبعت هنطاب حورو هقطان سفن هکر د هناسنا تقیقحو هدندنع

 | ضف عبنم هکر د هر وکذ م ٌهفیطل دا رم ندبلق هدننیدح وچ هلک دسیا ملص تص اذا ةغضم مدآ نیا یف نا و وبشاو ر

 )۴) ردساوسو لح و مالسا لح هکردردص (۱) ردلقشم یب هقبط ید بلق هکرایدند نبققحم ضعب و ردنایحو |
 هکرد بلقلا ةبح (6) ردقا ةب ۇر لح هکر دداوف (4) ردقلطنا ةبح لح هکر د فاغش (۳) ردناعا لح هکر دبلق |

 بلق و ردهیهلا تافص “ىلج لح هکر د بلقلا ةع (۷) ردهیند مولع لح هکردءآد وس )٩( ردقحا ةبحت لح |

 تعاجشو مهف و لقع ندبلق هل رابتعا لحما ةدارا و ردذوخأم ندنسسانعم صلاخ و بل دوخاب ندبلقت قالطا
| 
| 
۱ 

 اط م



 ۱ بابل ی منو ۳ ةبطاق و ةفاکر ون A N بوصنم هرزواتیلاح منا e اس
 || هدنحمش دصاقم نیدلادعس هکیدلاق ردشلنا ناسا ینا وق باوبالا ةفاکب اطبع هدنسهبطخ لصفم كن رمز
 | مسا ندنظفل بطق یم هلک هبطاقو رایدلیا لامعتسا هد هلتفاضا ینس هلک ةفاک برع یاغلب هکر دشلنا قرتحت دسر و

 یک ة عاج هلبرابتعادارفا ردهشن أت لوق یلع یک همالع و هب وار ردنوجما هغلابعءاه هدنرخآ هنسانععماج ردلعاف

 ععاح یتیدارفا "هلجموق یلوق هبطاق موقلاءاج هروک هنلوف لعافیسا یک هبقاع و هبفاع رد ردصمةبطاق ضعبلادنع و

 رول وا هنسانعم عومب بول والوعف نعم هروک هنغیدل وا ردصم و رول وا كم درابدلک ندرب یعومج ینعب قرهلوا
 نوبفو یک قشراق هبیطق و مهنعامج یا مهتبيطق | اج لاقب رد هنسانعم هورک و تعاجج هدننز و هبیبح (ةیطتلا

 هتسانعم ضل روند هیوا هدننزو ذفنق (برطقلا )روند هند وس نوبق و هقان قشراق لوق یلع روند هتد وس |
 روش دهنککر ارونل واریبعتزولحتوق هک كنناباب لوغ و هنسانعم طعما بئذ رون دهد روق شلکود ی وتو روند 4 هرافو
 شماغ وا هنض رم عرنص و روند هب هکر کیس وهیفس و رونی هب هسک ابج قق روق و زونیدهب هسک نادان و لهاجو

 ۱ ان وبفاالوضصلام هل وامولس ردیعما كن هض راع عون رب ندنتلع ابل وطلام هدابظا حالطصا برطق و رون د هب هسک
 1 رب و ردلماشهندب عیجیسهدامكنب رب رولوا مق چ وا ردنا تئشنندا دوس رد دآ ض ممر فورعهلسا و و

 ولراط ریتو قاوانوزح ندببسانداو ردکمروک راهعقاو زعارب و ردرهسیتالع رولوا هدراابقارم یر ورولوا
 برطقو ردقج هلوا ادو راق یل اعت هل ذاعم هکر دل وا عسق برطقهروک هنفصو كحراش» ردنقر وق ند را هنسنقج هیقروقو

 كابس و فیفخ برطقو هنسانع» نطاراغص رون ده رانج هد رخو كچ وکو یکو نفورغز ویتصام روند هکپ وک كچوک
 رول وا هرز وا تکرح هت وا یربامناد بويل ماما رآ هد لح رب هقیقد رب رونل وارببعتنآ وق لپ و هفلش هکر وند هب هسک ب رشم

 ماال  هد هب اهنزلیا رارقوما رآ هد رپ ر الصا بوزکه توا یر زدن وکن وت هکر دیدآ كج وب رب ورد.دآ شوقر برطقو
 | هنسه وید جاو هدنراهن "یهامترروب بوزکز دنوک نوت هکردکج وب رب برطقهدن دح چ راهن برطق لیل ةفیج مکدحا
 ا قرض« ریت برطقوردشغل وا دیبشل اکا لکن اناب که فیج ردق هحابض ندقلبایبهدق دلوا هصکب ولوانایوب

 هک تقو ه هوبیس هلغلوا مزالم هې وبیس باب ندرهس نچ نوکره ردسقل یوحلارینتسلا نب دم نالوا یذیلت
 روهشمو بقلم هلا برطق هلکعد لیل برطق الا تناام هنسیدنک نیفلو د وج وم هدنهاکشد هسلیا داشک یتسوبق
 قاچ هرب و عرعسا اذا لجرلا برطق لاقب ردهنسانعم كلا تعرسو هل هدننز و هجرحد (فبرطلا) ردشل وا

 لاق ردهتسانعقغان وا بولاص یتشاب هنوایرب هدننز و جب رحدت (برطقتلا ) هعرص اذا هب رطق لاق رد هنسانعم

 قتلوا هرورمضلاب رم بوبا مارآ هقیقدرب الصا یک كجوب یرلک دید برطق و هسأ ر هل رح اذا لح را برطقت

 نلاقویراشلزودندع فا هلوکس كنبعو ىف كفاق (بعقلا لبرطقلابهبشت اذا لج رلا برطقتلاقن رد هنسانعم
 هغانح نال وص رادشقحهر دناقمدآرب دوخاب هال واهجانر واو یو هیچ هطاوق وهغانح یلن راق و

 مالکلابعق و رد راتژک عجب هکهدننزو هنع هبعق و هدنن ز و باتک رولکب اعق و یک سلفا رواکب عقا یعج روند ۱
 هل راوط هدننز و لبعفت (بیمقرعقوروخیا بعق مالک ذهلاق خو ا یا اهنرنکو شب رخو زا وطن هال | ۱

 رفاح بعق لاق ردفصتم ندنظفل بعق هکرد هنسانعم قل وا هج روقچ یس رجا و یمرکد هدنننیه قانچ یقنرط
 ا یر همی طا یک ق اٹچ هلشزررو یمالک هک نکب ماتم و قدم و بععل کام ناکاذاسرفنا

 | یاتعقم نالفو بقعل کر ودم ىا بعقعرفاح ساسالالاق رعقاذا مالکل | ف بعق لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلا
 | یعرکد یک ب عق هدنن و همظعم هلیسهدش كنيع ( ةبعقلا  بقعل که اف تقی و هقلح یصقاب ماکش یذلا قدشتمل رعقم

 | بو ولوا كن (بعاقلا) بقعلاک تناک اذا ةبعقم ةرس لاق رول وا فصو هکبوک نالوا هجروتچ یسبرجا و
 | لامعتسا نا ون هکردف رظرب هیبش ه وطوف هدنن زو هبق (ةبعلا) هنسانعم حایص بئذروند هدروق نالوا ی رفیح
 ۱ ۱ | هطیسب هدماش هیداب هدننز و ملا هبعج ( املا ةبعق )رار وق قبوس هن اراب ص هکر دوطقۈلقاپق عونرب لوق ىلع راردا

 | کروند هر وچ هع وا یبادخ نالوا هدراابق و هدرلغاطهدنن ز و هبعش (ةبعقلا )رد دآ ك ض را رب هدندناج هلبق كعض وم مان
 و ARES هدننز وبیرق (بیعقلا ) ر ونلواریبعت قاق هد راراید ضعب ر وایکر یا وص هدنآ



 نمرکد هکر وند هرومدنوزوآ یراذدق وص هنکیلد كنمرکدهدننز و هرمز (ةبطقلا) وهدنن ز و قنع (بطقلا) 9۱ 1

 هدکلف هلص كفاق بطق و العر ودت ةدیدح یه و |متبطف و امطق و امطق ىلع ا تراد لاق رول وا هدنشاط

 هد وا نیما ند رفع عدل كما رظذ 4 لا بطق ماشخا ره ردهم وه وم ٌهطَمن تبطق هد دنع راضعب و رول وا ۱ ۱

 اقلطم و مهدیسیاهموق بطف وه لاق رونل واقالطا هنن راکرسو دیس نالوایرومارادم كموقر بطق و رد رح ۱ 1 1:

 ثالاوح و ء الماذا ءاب الا بطق لا ردهنشانعم قم ردل وط و هبصضغا اذا ات الف بط لاق رد هنت انعم ققلراط |

 لخدا اذا قلا ولا بطق لاق ردهنسانعم قمردش واق ب وکو فرط یکیا ه رکصذدکد روکی هثبرب یرب یییرایلوق

 كمزس وکه رهچد و نیبجنیچ بوک | یز وک ییزو دو هدننزو لیعفت (بیطةتلا)) رونل وا قالطا هنالسرا ر

 بارشلا بطق لاقب رد هنسانعم قاق وص هبا رش و بطق نعم ابیطقت لج رلا بطق لاق ردغلبا ندینالث رد هنساتعم
 هجم اذا بارمثلا بطقا لاقب رد هنسانعم قمتاق وض هبازش یخ دوب هلیرمبک كنمزمه (باطقالا) هج نم اذ |
 هبا رش نالوا ج وزم هلبا وص ( باو طقم ال و هدنن زو ریما («بیطقل۱)لاوعقجا اذا مولا بطقا لاق رد هنسانعم كر و |
 هلن وکس كناط و ثالث ت اکر ح كفاق ( بطلا ) ردیعما یسرف كن هسک مان یعوبربلا ةزج نب درمص بیطق و روند |

 تلآ كنمرکد رونل واریبعت یکیا نمرکد هدیکرت و ایسا میم هدیسراف یک یسهناوز وبق ردا نارود هن رزوا كا
AE 

 رونل وا اردا هلکن آ هلبق و عض و هلبا رظناک | با رح یتعی ر ونلقانب هن رز وا كن آ هلبق هکر ونل وا قالطا هزدلب كج وکر |
 یونج بطق یلباقم رونل واریبعت قزاق رومد هدیکرت ردهدننابم نادقرف هلا یدج هکر دقج هل وا یلاعش بطق دارم
 هطقن نال وایناح یکیا ردت رابع ندطخ نانل واریبعت رطق هک كن روحم كاکلف رك ردشلنا افتک ۱ فل وم ردتجه وا

 هدرلایرد و هدنعض و بارح هدعماوج زونل والاردا هللارانآ راضع و ردبانارود هن رزوا كرانآهرک هکر دهم |
 هج وتم هب قیقح بونج هدقدلآ هب هقرآ مامت ینآ رانل وا هدنفرط لاعش راردبا رابتعا هب یلاع بطف هلیسهربا هلصو |

 یا مالا كلذ بطقوه لاق یک یغیدل وا رکسع تطق هاشداب رونل وا قالطا هئیشنالوا یماوق رادم كن هثسژ رب

 بوطق و رولکباطقا یعج یک د شرم نالوا ض وفم هنسیدنکی راهی ونعم و هر وص روما ك رلکلاس و هرادم هک الم
 رداعسم هلا هبطقلا وذ لوق ىلع ردي دآ عض وم رپ هدیدا ومان قیقع هد هر ونمۀن يدم بطق و هدنن ز و و هلبق رواکهبطق و رواک |
 نکل هنسانعم فدهلا لصن ر ون د هتنرم ق وا نالی هناشن ویدنل وا رک د هکه تن رون د هئلیم نمرکد هلیعط كفا( ةبطقلا ]|

 ردندیماسا هبطق و هدننز ورفز ر واک ب طق یعچ رددآ تاب عون رپ هبطق و ردقج هلو ا لاضنلا ېس هروک هتنایب كساسا
 همام (هب اطقلا) رلیدلیاک احناک | هثالع نب ةمتلع لبا لیفطل !نب نما هدننعض هدام رب ردندباصصا یرازفلا ةبطقنب مره
 نالوا بیک ت ثعاب هدننززو بانک( باطلا )لرددآ هرق رب هدنزایدربصم هباطقو روند هنس ەچ را تانالیسک 7

 هکر بد ح راش * هنسانعم بیلا عمر ون دهر یغیدشواق ثنس هقاب هماح و هنسانعم جا نهر وند هب هنس نالیناقهثیش رب ینعی |

 ردذوخ أم ندنسانعم جانم نانل وارکذ ردزاحم و و ردتحهل وار یعیدشواقدوب روند هنلفسا كن هقاب ضعبلادنع ۱

 ردیمو وا نک هنو هکر د رسسفم هلر تنو وا كنهقاي هک هلا روقم بیا باطق هدیابع و ردم وس رم هدساسا هک ۱

 ۱ یسرف كن هسک مان درص ن قیاس هدننز وراز (بیطق) یهننا ردنیبم هلا هراب نالوا یسیت و وا كن هاب هسطق و ۱

 | نیدیبع رددا كب وص رب صوصح هنتعاجج عابنز ونب هدننز و هنبرع هلیعق كن اط و یعض كفات (ةميطقلا) رد دآ |
o. ۰ 7 ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ 2 | 

 هدنفا رطا یسلک تایبطق عقا و هدست * توت ذلاف تایبطقلاف * بوحم هلها نم رفقا * وبشا اش مات صربالا ۱

 قحاول و فارطا ییعج هم ردیدآلبجرب تایبطق لو لع ردشف وادارا هرزواعج ٌهغیص هل رابتعا راوص 3

 مکس و نیثم ندنا هکر دنابن رب ځد وب هدننز و یکمز (یبطقلا ) ردیدآتابن رب هدنن زو ناغع (نابطقل۱) ردهلبرابتعا
 هل نیت (بطقلا و رول وا یوق ندطالهو ندا نالیز ود ندنفیل یاغا لیجران رولیزود ناغرواو بیا :
 تولا هلا نزو دوخاب هلا لیک یتیرادقعرب هد نما یادتا هدکدلیا اشا هنسنرپ راد هتان وزوم و لیکم هسکو |

 یعرشیهن ندنو هکر د هنسانعمقلآ ی روت وک نیم هجورب هلبا رابتعاو سابق هضوبقم نی زسکلتانزو ولیکی نس هیق ر
 هیفربتعب نزوربغب افازج كلذ بسح ىلع قبام ذخأی مث *یثلا ذخأی نا وهو ابطق هذخا لا ردشل وا دراو
 لامعتسا قره وا لاح نامهو و رد هنسانعم اعیج ردعقا و هدنل و ةبطاق مولا ءاح الثم هکه با بصن ( ةبطاق)) ل والاب

 | هکردشطا نایب هرزوا هج وو هدهرد یربرح هکهیلوا نخ ردذوخ أم ندنسهلک بطف نالوا هنسانعم عج رونل وا ۱

۱ 



 بک ا

 ان نیس فر ردذوخ ام ندنوب د بضتقمرګ ندویض ورع او رد نم اا

 یتعپ هدوص» بودا عطف ییپشت ندنسهدیصق صاش هکر ددوخأم ندنو ید یعیدب باضتقا و ردشغل وا قالطا

 دعباما كنف قم و رول وا فطلا و قفوا لاقتا نالوا هلا صلخت نسح و ردن رابع ندکلنا لاقتا هنحدم كنح و دم

 رک ردهنسانعم كجك كب هدنن زو لیعفت ( بیضقتلا ) ردنبم هنعاطقنا ندهلدج د قالطا باضتقا هنسهلک

 قوبچ یک ر جش ناصخا یحاعشو وترپ كشنوكو هعطق اذا ابیضقت هبضق لاق نوسلوا هلمتهج تیفیک ك رکو تیک
 لاعفنا (باضقن الا ) اهعاعش دتما اذا سعشآ تبضق لاض رونلوا لامعتسا هنسانعم قماز وا بولیکج قوبچ

 ةنا یا جني ضقت ابیضقت نصفلا بضَق لاق ردهنسانعم,كلسک هدننز و لعفت (بضقتلا]لو هدننزو
  سعشلا تبضقت 2 لاقونلوا لاممتس) ا قما زوآ پولك جت قحن قیام تاشنوک ی کہ بیضقت بضقتو

 یراخاش لوقع روند هب یتنادوبو هب ینسکن الیادوب و نالیسک ندجاغا هلیعض كفاق (ةباضقلا) تبضق یتعع
 ر جش مانبضف نانلوا رک ذ هدننزو هبطصم ( هبضقلا) روند هنبراهراب هقنوب نالیکو د ندنرزوا جاغا نالیسک
 وک ېک عطاقفیس یحاصم و روما هدننزو همالع هلبا د دشت ( هباضتلا ) روند هنراعضوم و تبنم كنهن و و
 | هدشز وریمآ (بیضقلا) رومالل عاطف یا ةباضق لج ر لا رونلوا قالطا همدآ راذکراکو اناد یحاصقتفو قت ر نچ

 رول وا قالطا هب هقان یمحوروط شمامنرکو ا شاب زونه و هنسانعمكىراب خاش ردیلاد هجا كج اغا هکروند هغوبچ
 | كفاق روک نابضف و هلبعص كفاق رولکن ابضق یعجج ردندب نصغ هکرونل وا قالطا هلسانت تلآ و یدنل وا رکذ هکهتن

 | ردقج هل وا ملق ی راکدنناریبعت ی چاق هبل وا یصی كي یزوب هکرونل وا قالطا هلق زان و فیطلو هجا بیضقو هل رسک
 هننال وا عونص«ندخاشرپ شمال راب لوق ىلع زامل وا یلکا هکر وند هاب شلز ود ندلادر ییعب ندبیضقرب هما و

 یدا ورب هد همام لوق لع هدنع بیضقو هنسانعم نارب غبت روند هلق نیکسک هلیسهدای ز و ردندنناینسح كباب هکروند
 تیاغب هتنحمو لذ رد اشذم كنلثم *بیضق نمربصا *نال وا یاس برعلا نیب هکر دیتا لج ررب ندنس هلسق هیض و رددآ |

 ۵ رد أشنم كنلثم »بیضق نم فهلا + هکر دیم” ا| سام رخ رب ییعب رام ر هدنرمش نی رحم بیضقویدا هک لمحو ریاص ۱

 امرخ ندنرجان امرخرب صوصخ اعاد بولوا شورف امرخ هدننرح هرزوا روک ذم هجو روب نم هکردوب لاا
 | یدل وا هدکدلبا بلط ام رخ ندموق م رجات بولک هداعلا ىلع هن نوکر یدیاردنا عب اش aR تولآ]

 | یهرصوق ید بیضق هلکلبا اطعا و عیب هلیسامالعا و جار خا هصوفر ندامرخ کو انف نالوا عت هدندنع |

 بیضق یدیشلا ظفح نوتلا هسا هکر ب هرجا هرمصول وا رجات رکم یدلیا تع نعو دوع هتم” یکبداکو ذخا

 | هنلا نوجا كم لا لتف یتسفن یدنکه سیا نم هیلبا صالختسا یب هسیکو كاردا هبیضق هاکلعا رکذت هرکصفدکد تک
 | کیان ەعفدوب هللا فطلب وشب هبیضق هدهار لالخ یدل وا ناب و ندنبقع كبيضف ناباتش نامه بولآ رصخرت |
 | یهرصوق كره د هر وامرخالعا هن هداعلا ىلع هلبقهداما اکب نیهرص وف ا امرخ رکو انف هلا اطخ کیدریو

 | كنناححتسا رخ و فقاو ه هبضق بيضق هلكملا زارحا و زا ربا ید وهعم هسیک هدنسهرظنم كبيضق و دادرتسا

 هنهاکر کج یدنکو ذخا یرجخ ندرجا تسد نامه هلیفهلت و فسأت كن هسیک هدقدل وا علطم راسفتسالاب هنییس
 دا (باضقلا] روند OEE (بضاملا ردشل وا بهاذ هاش تع“ لر ەد بهذ ٽهذ هللا نعط

 | هرهد بضةمو روند هلق نیکسک ی یسک. هليسهداب ز هدران وب هدننز ورم( بضقلا) و اه (دباضقلا) وشو

 | هکردهنسانعن بیطق هدننزو هرم (ةبضقل ال روند هنلآ یرطدتاربیعت قاروا لرابصتک | تالذک هنلآ نانل وارببعت
 | رولکت ابضق یعج رولیزودقوا ندنآ هکروند هغلق وا شلسک ندنجاغا نبق تم غن لوقىلع ردان نانلوا رک ذ

 | با رح (باضقلا)ل ساه رولکب ضف یعج روند ه هجنوب و هریاچ نالبجم هزات نوجا كلغا لکا راوط و هلاڪ
 | باضقم و اریثک ةه بضقلا تبنت تناک اذا باضتمضرا لاه رون دهر نداتابناقوج یی هو نانل وارکد هدننزو

 | تراص اذا ضرالا تبضفالاق ردهنسانعمقل وا قل هڪ ور هلبرسک كنهزمه (باضقالا) یک له رون د هغا روا
 | نالوا فیطاو فیفخ و تسجو روند هلو يقو ه یک یروسر و هه ود لولب رب هلبرسک كفاق (ةبضَلا ) ةبضقاذ
 ۱ کارد هنسانحم كىتا ناف نیت دن زو د ومف( يۈلى )و هدننز تب رحم (تبطقلا#) رونلوا قالطا هب هقان و همدآ

 | نم ابوطف وابطق لج را بطق لاق زدن ابع ندککا بز وکی یزو ب وردشر وب یتفلا را كنب راز وک بوتاچ ینیبرشاق
 ام ثانویک رو هه هعطق اذا "یثلا بطق اق اب كج و ےکو هیذیع نیب ام یوز اذا یناثلا بابلا

 (لاتی)



 ۲ یوو عن بت نفس

 [ ۳۳ ۳ رم زر ی ۱
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B=سگ ۲۳۳  

 بیصق ةقانوریعب لا رولوا فصو هد ؤمورک ذم روند هب هود ندا عانتما ندکحتاوص ءدننز و بساک (بصاقلا )و
 كشاب و هّق اذا ابیضقت هیصفلاش ردهنسانعم كکوس هدنن ز و لیعفت 6 بیصقتلا ) ءالا برش نم حاتم یا را

 اهرعش ةأر لا تبنضق لاق رول وا هدنز رط قثماق نوز وا نکو لب ره هکر د هنسانعم كلا هم رو همر و كولب لولب یتحاص
 | یا بّیصقتو رد هننسانعم مار ویلابم تور وا كول ولت مژوک های تاما رک وب 6 و هوا 1
 هنو یرللا و راردا قج روق هلبا شماق ییرلجاص راب رع هدعج یا هرعش بصق لا ردهنسانعم كلا قجرویف ا
 | ه هقرا هليل وكس لداص و یعط كفاق (بص) قنعلا ىل دش اذا هند بصق لا ردهنسانعم قلعاب بدا

 | لاوق ویان و دود هدنن زو دادش (باصقلا)لر باصقا یعج 2سا ىر دهغو هات را و 1

 | نارا کد اونا مت ییانعق دهد اس نام زچز وند ی ̂ ل زغ و ناویحو یکرامز روند هب ىش دکن الج

 (ةبصقلاإ) رونلوا قالطا هنستلروک لوک و ل هقارط هلبسهدای ز و رد هن رلانعم باصق (تصاقلا إل ردذوخأم ندبصق |

 FEE روند هکش وکو روند ه یب وق شل زاق یکی هبصق و یدنل وارک د هکهتن ردب درفم كنس هلک بصق هلناص#

 ۱ لوقیلع ردقج هل وایرهش كتالورب هک هنسانعم هنده روند هرهشو روند هنسیرجما می هنفوج كرصق لوفیلع
 .دنسهکلواریصمو قشمد هدنتلابا ماشروندهن رهشنالوا مظعا ند هلكت الورب دوخاب كن هکلوا رب نعي هیظعرهش

 | يخ رهش هرزوا یغیدل وا فراعتم هدزفلب الاح روند هه رق هبصق و رونل وا ریبعت هاکتخن و كاللا ةدعاق هک یک« رهاق
 طس و ردذوخأم ندنسانعممصق فوج هنسانعم هنن دم هروک هنا تكساما زد وام ندنسانعم هن رفارهاظقالطا

 | قالطا هنکو لب حاص شلرو هبصق و رددآ ه رفرب صوصخ هدقاع هبصق و ردیتبم هنسهظح الم یوق و هدت الو
 ۱ (هبصعتلا لو( ةبيصقتل ال وهدنز و هبیبح (ةبيصقلا) وهدننز و هنامر ( ةباصلا )روال وا قالطا هکنکیاکلیاوروژلوآ
 هنسانعم هب و رونبدهنموفبیغراقو شماق هباصق و رونیدهنک لب جاصشاروبهدراوپ رد راما هدنز و هلعق

 هییصق و رونیدهب هسک نابزدب ندبا تبیغ و حدقو لصف ماد قلخو هنسانعهرام زم روند هلاوق و هکدود و هالو

 | هب هجاب دوخاب كنراود دجاب هکر وند هندن وص لوش هدننز و باتک (باصقلا) هنسانعم ه وبلا روند هموغو

 هدتروص یغیدلواص هما ارز نوتا قم واص هفرطر ینیوص لیس رولیاب هن راب د كن هب و راب نال وا فرمشم

 هد رد هبصق یدرفم ردکعد دالب هکردهنسانعم زاید باصق و ردبادابرب و هابت ی هجتاب یلاوح بوک ر هدارواوص
 | رددآهدلب رب هدنیمز برغم هدننز و تاکرح (تابصقلا) رد دآ یسرف كنءر ون ن, كلام (باصف وذ) یدنل وا رکذ

 | عضومر, صوصح هنبرلهلمبق ةانمدبع ینب رولو یدعو مت ہدنبارت هماع هدنز و هنیهج ( ةبیصقلا )رد هب رق رپ هد همام و
 شراب و یشوق هدننزو ثدحم (بصقملا)ردعض ومرب هدنساضق نیرح و ردعضومرب هدننایمربیخ هلبا عبن و ردیدآ
 زاد رخ اف ءایشا ضمب ه دنن, اهن كن ادیم یش وق یرالایخ بزع روند هک ندا زاس وذخا قبلا بس 8
 لوا یدنج ندا قبس ی هلج ب ورب دشوق یني رات | نانعکی ندرب ییاحصایشوق هدعب ب ودیا بصذ یغرافرب ن زم

 هدعب ردنرابع ندنوب قبسلا بصق هتشيا ردازارحاو ذخا عازن الب یلدکوا نالوا هدنرز وا و علق ندنرب یبیغراق
 ىذلا یا بصق وه لاش یدنل وا لاهععسا هد بحاص و لصف لها ندا مدقنو و فتو یا هدص وصخرب

 هن وقف شرق کوب هدننزو روبص (بوصت) روند هد وس نالوا کزپکو بوق هدنزوپ بصقم و قابسلا بصقزرح

 ۱ راررغاچ وید بصق بصق هکردندنا وصا یقجهرغاچ نوجا قغاص ینویق یثید هلرنتصف (بصق بصق) روند
 ا دک نالوا دد شو بلص و "یوق هدننزو ذفنق (بلصقلا)) رد هفن اتسم *هلچچ یلوق ةحنلایعدنو كفاۇم
 | هعطق اذا ىناألا بابلا نم ابضق هبضق لاق ردهنسانعم كمك هلن وکس كن هم داض و یف كفاق (بضقلا]) |

 | یراخاش هفارطا و بول وا دنلب الاب بضق و بیضقلاب ه, رض اذا االف بضق لاقب رد هنسانعم قمروا هلا قوبح و

 | نو مع زن دمشق جافا شن وا عطقن وچ با كمز ودیایدوخ ای ق واورون د هجاغ| شلاص قا دوب لاد هه شلءای

 ر یراکدید عب هروک هناي كحراش + رونل وا ذاختا یا ندنآ هکردیعما رصش عون رپ بضق و هنسانعم]
 ملت زین رواوا ریم فدک يضفو هنسانعم تسفسا روند ه هح وب هزات بضق و رد راک دید یجاغا نبق هدیک رت |

 1 (باضتق ال )ضارت نآلبق اكر اذارو زلا بابلا نم ایضقةقانلا بضق لا هنسانعم كغ : هب هقانروط یم شماملوا |

 | هکر د هنسانعم عاطتقا باضتقا هروک هننای كحابصم » هبضق نعم هبضتقا لاق و رک رو و هدنز و لاما |

 | ردهنسانعم كب هب هقان یممو زوط نابلوا عزونه باضتقا و ردترابع ندکفسکن وی یسفت یدنکی دنر

 ةي وإ مان ةي قوبچا رهاظ ردزاح هدانعموب هروک هناي كساسا امضق یتعع ةقانلا بضتقا لاق یک بضق

 | هي ەقان هد هراس تاهما و رد هیس هظحالم یکیدلیا بوکر بور آ نونه ندب و دواب یک یا ی

)۳۰( 
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 تفتلم لوق ردن وسنم اکا هیابشق و ردیعج كنظفل بیشق یس هلک نابشق دارو كغاز صعب ردیس هشت كن هینابشق
 | هلغل واد رلانعمقیتع و د دج ینعب نددادضا یس هلک بیشق هکر دموس رم هرز وا هج وو هد هباهنردلکد هيلع لّوعم و
 | تبسن هعج ارز هرز وا سابق فالخ ردعج ندنسهلک بیشق نابشق هکاب وکو ردظ وحلم جد انعم یکیا هدارو
 ] «بشافلا) یک یس هلک یناصنا ردف رطتسم ءان و هکلب ردلکد یضرم هرو نم تبسث هدندنع یرمشخمز و ردشفل وا |
 1 (بشقلا روند ه هسک یراعندتهاهشو تدالج ینعب نالوا سفنلا فیعضو یک طایخر ون د ه یزرد هدننز و فشاک

 | بش بسح لاق ردذوخأم ندنسانعم طلخ رونا وا قالطا هبسن و بسح نایلوا هریک ابو صلاخ هدننز و مظعم
 |( باشقلا ) و هدننزو ذغنق ( بلشقلا ) بوبعم یا بسنلا بشقم لجر زا نم و ساسالایف لاق صلاخربغ یا

 ] دت شمات هکر ونل وا قالطا هان ره نالوایرلموغوبهدنقاسهلنتصق (بصقلا) ردیدآ تابن عونربهدنز و جربزآ
 | قلشماق روند ءابصق هنتبنمو هنتعاج و هلیقاطا فلا و یوکس كداص رد ةابصقو هلباه ردهبصق یدرفم رونل وا
 ءافرط و ءافلح رونل وا قالطا هعج و درفم ردسنج مسا ءابصق هدندنع هوبیس هکربد ح راش + هنسانعم ناتسدن

 ۱ وک

 | بصق و رونل وا قالطا لق هرکصندکد اسکی عب قلا دعب هل وا تبا هدنرب ردندنع و بصق ید لق هکر ید جیم
 ۱ هدقعرپ شاب نکل ردراو هبصق هناد چ وا هدقمرب ره هکر بد هدساسا ردهبصق یدرفع رونل وا قالطا هنن رلکیک قمر

 ۱  بصقورونل وا ریبعت)ق «راکیکل وا ی دهدزعاسل نیلجر لاو نیدیلاماظعیهوبصقلاذمات ةأرما لاش رول واهنادیکیا

 کا هدنساضف *ازاغو که وامولعم هرونید هبصق هنر رهرونلاوقالطا هراهبعش و هسافنا ؛یراح نالوا هدرازاغو |
 [ دکر رر دخ دەب را ةبصق هلتفاضا ه ه ر و هبصق و هرصح اکو ب ردا ر قج هلآ سفن بوریک اوهیرب هکر درا و ارح

 یسیر و رار د ولکی ان هدیس رافردرهاظاسح ردش وا عضو هدنکو اكن هبق روب و رونل وا ریبعتقالترخ و قالتروغو
 | هدندرآ كنهبصف رونل ؤا ریبعت نکی والزق هدیکر تراربد یصاکوب ردارحقج هلوا لصا و ه هدعم هنسن نانل وا ل وانت

 ] قولوص هرارمطنال وا هدن و رول وا لصتم هرکجقآ یس وا رب كن هبصق و ردلصتم هبهدعم ۸ ی وار بونل وا عضو
 | دوخای و ندنوتلا یعی نال والیطتسم ند ره وج بصق و یبتنا راردنا قالطا ه رلاقوورع هرانآ هکر ونل واریبعت یرمط
 | ناتکفیطل و مرنوهاو روند هنسهلوتمیرو و هلول نال وا عونصم هدنزرط یس ناو ز هماما شوب یجما ندشموک

 ] :ولصلا هیلع ینلل لاق مالسلا هيلع لی ربج نا # تيدا هنمو ردیرابز د نالوا هرز واروک ذم هج و دارم هکر وند
 | «دنحالطصا نوترهوج هبصقو بصق هکر دشم د نام رک هکر د ح راش هک بصق نم هنا ف تدب ةع دخ شب مالسلاو
 | ثیدح هدهبان و ردشغ وا ان و خرط ندنسب زد وجا العا روب نم تیب رونلوا قالطا هب وفا العا یزید رب
 | یعرارهاظ ردقحهل وا هط وا ر مات هکردیسهناد وبا فّوحمو عسا و هدنزرط كشوک دارم ندبصق هدروکذ م

 | لساکت هدنص وصخ یعر كنءود نابوچ و بصقاذ راص اذا ناکلا بصقا لاقب ردهنسانعم قمل وا قلشماق لحرب

 ۱ ردهنسانعم قل وا ثعاب هنفاکنتسا ب ويما وص كنه ودیشان ندنکیدلنا عابشا یکی رک ی عب ندننکیدلیا تئاسا و

 ] هدنصوصخ یعرو ندننکلزسرادا كناب وجلثم و + بصفافیع ر + لثلا هنم و ءامل ا هلبا تفام ادا یعا را بصق ا لاق

 | ءدینادیم هکر د جزم * رازلیا تبغرو لیم هب وص هک دنا عابشا بودنا ماقها هدنیع رار ز ردیشان ندنلساکتو لامها

 | تلعفاذا یعا "لا بصقا و برشلا نم عنتما اذا بصقب ريعبلا بصق لاقب *بصقافیعر + هکردموس مم هلترابعوت
 ۱۳ ها و دیقت ت ره اک هدددام یغدل وا ذهمتم زو دم لثمو برمغلا نم تعنتماف اعر ءاسا یا كاد هلا
 روش د هغلشماق هدننز و هبطصم (هبصقل الو هدننز و هح رف (ةبصقلا )ر ونل وا برض هدنقح هنسکندا داسفا و هابت

 ] بابل م ابصق هبصق لاقب رد هنسانعم كعك هدنن ز و بصغ (بصقلا) بصقلا ةربثکیا ةبصقم و ةبصق ض را لاق
 | قلءهراپ بوریآ دن دن یتبصق كنا وبحیکیدلیا میذ باصق بصق وردذوخأم ندانعموب یباصق نویق هعطق اذا یناثلا
 شاب هلعانتسا ندکمما وص هود بوصق و بصق و ابصق لصف اذا ةاشلا باصقلا بصق لاقت ردهنسانعم
 | ین هسکر بو هنع هسأر عفرف ءالا برشنم عنتما اذا ابوصق و ابصق ربعبلا بصق لاق رد هنسانعم قمردلاق یراقوب

 | یورب نا لبق برمشلا نم هعنماذا انالف بصق لاقب ردهنسانعم كلغ عنم ندکمگا وص نب زقاق زونه هوص

 | ردزاح ران و و هقشاذا هبصق لاقت ردهنسانعم كکوس هب هکر و 4 اماذا هبصق لاق ردهنسانعم كلتبع یی هسکرب و
 | هدشزو ريما ( بیصقلا ) هعطفاذا اباصتقا هبصتقا لاقب ردهنسانعم كمك هدننزو لاعتفا (باصتقالا )

 ق ےک كنهزمه (باصقالا) رونل وا قالطا هن رلارح وص نال وا بعشذم ند را هعشچ بصق و یهتنا رول وا ینالوط

e ا ااو 
EET NNT? 



 هلعط ك رافاق (بوسقلا) و (ةب وسقلا) هثسانعم سباپ رم روند هبامرخ یروق و دیدش بلض یا بسق “یش لاق |
 6 ةباسقلا )ل دتشا و بلصاذا سمانا بابلا نم ابوسق و ةب وسقف "یشلا بشق لاقي رد هنسانعم قل وا یتاق و كب هنسفرپ

 | هلجر یقوءاج لا ردلکد ع وم یدرفع ندنظفل كنوب و هنسانعم فافخ روند هراتسمو هراهمزج بوسق هلنیس |
 ردیدآرهثرب ندنعا وا ضج هدننز و ردیح (بسیقلا ) فافخیا بوسق مهلجر اف وا ۇاج لا و فح یا بوسق |
 (بسقلا ردندلاحر *یماسا بسبق و ردیس ههک اف كنمق هود هکروند هاب نالوا هدننایم یا هلبا یشکا ضجو |

 | هنسانعم قمت وطز وب هب ورغ شن وکو یرجاذآ یناثلا بابلا نم ابسق ءالا بسق لاق ردهنسانعم قهآوص هدننز و بسک
 | كيوص رد هدننز وربما (بیسقلا) بورغلل تعرمش یتعی بیغلا ف تذخااذا شعشلا تبق لاق رونل وا لات"
 | تعم ساسالا ف لاق توص و یرج یا بیسق هلو رهنب ترم لوقت روند هنتلاح یسهآ هلبا یدلغج لر هنلسس |

 | ته یکی زاق هدنز و بساک(بساقل ال رولوا یعما كنسيتلغج كب وص ناقآ هروک هکوب هرب رخ یا ءالا بیسق ق
 .(بصمقلا) ردندب ع “یاسا هلیصف كنيس و كفاق (هبسیقل هنسانعم له لوم غر وند هلسانت تلآ نالوا دیدش و[
 . (بشتلا ) ردیفدا رم وهدنز و بس" هلفاق ( بقسل )روند ه هنس یره وب ویرباهدننز و بط رط هليا هل 48 یاح |
 ۱ هب هطلخ دا ماعطلاب ملا بشق لاشه ردهنسانعم قمردشراق بوتاقرخآ یش هثیش رب هلن وکس كن هم نیش و صف كفاق |

 ی هسکر بو 4 هاتساذا متسلا هبشق لا رد هنسانعم قمرا وص هلبارهز یس هل وقم قاچ و قو كما رهز هب هسک رپ و
 .حراش +رذقتسلا وا هورکلاب هاصا اذا هبشق لا ردهنسانعمقماغ وا هراذ رم رب دوخاب هئیش نجحسم و هورکعرپ

 | موسم اردصم هلیس هک وا هدنضعبو ارورح هلتیف وطعم هرز وا یلوق هورکلاب یلوق رذقتسملا هد هخه ضعب هکر د
 | رولوا كعد هنسن رذقتسمو راد رم هکر دقلوا ع وف رم هرز وا قل وا مسا ینعی صوص یانعم نالوا حج نکل بول وا

 بسکت مذمو حدق دوخاب تدمع وانو هیلع یزتفا یا هیلع بشق لاقب رد هنسانعم كلعا ناتو ارتفا بشق و یهتنا |

 هبشق لاق رد هنسانعم كلا هابت بور و هداسف یبشرب و مذلا وا دما بستک | اذا نالف بشق لاق رد هنسانعم ڭغا ]
 بییعت ورییعت یب هسکرب و ه هخطل اذا ءوسپ هبشق لاق رد هنسانعم قمردشالب را د رم هب هنسن راب ه هکر ب و هدسفایا |

 كبشق لوقت ردهنسانعم كمردیکی لقعو رد زاح انعم وب هر وکه ناب كساسا + هباعو ه یعاذا هبشق لاق رد هنسانعم كلتا ]

 باب عوج كران وب و هلقصاذا فيسلا بشق لاق ردهنسانعم كمرب و غاز و لقیص و الج هلق و كلقعب بهذ ىا لا |
 بشتقا لاق رد هنسانعم كل غا با تکا تم ذمو ح دقای تدمع وح دم ج د وب هدننزو لاعتفا (باشنقالا )ر دف صتندینا |

 رد نمضتم ی رشکت هکر د هنسانعمقمردشالب هنسن ر هثیشرب هدننز و لیعت (بیشقتلا )م ذلا وا دج خا بسنک اذا لج را
 | یناذآ یا هع ر ینتبشف لوقت رد هنسانعم كلا ریکلدو هدرزآ یب هسکرب هحار دی و هب هخطلاذا ابیشقت هب هبشق لاق |

 ۱ لوتیف منهجرمسج یلع رع الج ر نا وبشا هللا روکذ م لاثم فل ومو × ردم وس رم هلیناونع الث هد هس ضع و و |

 حرا یتبثق لاق بشقمو بیشق موم “لکو یم“ یا ةبابنلا ف لاق ردشلعا ملت هننیدح هگاهص ر ینتبشق "برای
 مرکو ه لاقب ردهنسانعم تاذوسفن هلبرسک ك فاق («بشتلا) رول وا ذوخأم ندل وا یانعم هروک کوب شش و[

 تابن هکر ید ح راش + ردیدآ تابنزب هیبش هناجنداب و ردیعما یردب كنهسک مان هنیحم نبتلام بشق و سفنلایابشقل |

 | ردا روهظ یشع هدنس هبن و رولیک | هلدببس یب وطر هل وب ینلاک بو ازوا ردبا روهظ قوبچرب ندنطس و كروم |
 | تشاو تمدنونو شف رول وا شل وا هیعسآ هلبا بشق نالوا هنسانعم مس سپ ردلتاق متس هرویط عابس

 هنسانعم روند هبوغآ و روند هب هکر کپت نال وا تعفنم یب وریځو هنسانعم دص روند هساب نال وا هدنرازو | ۱

 اب و روند هئیش قآ و دض قلخ و ددجیا بیشق بوث لاق رولوا نددادضا هلک د هب هنسن شماری و یکساو |
 ۱ نانلوا رکذ هدننزو همارک (فباشقل ) هلنیتع ر ولکب شف یعج فیظن یا بیشق بوث لاق روند ه هنسف فیظف و |

 هصض سکانو یند و سیسخ هلب رک ك فاق ( ةبشقلا) سان بابل نم ةباشق؛یشلا بشق لاقم رد ردصمند ران |
 ۱ وبسشا هکهدننزو هیناقع ( ةنابشقلا ) ردیدآ عضومرپ هدننزو باغ ( باشق ال روند هنسب روای نوچ و روند

 م | نانلوا رک د ناتینابشق ردکعد هدرب یکسا دارم ردشلوا درا وهدنشدح هک ناتینابشق هیلع و مالسلا هیلعینلا



B=سوگ ۲۳۰  

 ۱ جات و ردیدآیملق كن ون نتاامو زويد ەق كىك تب وهنسانع"م "صلروند ه یوا و روند هلال راورونید

 | روند هبادکو ریتف باضرق و مدیا هدندنابز یس هنتر كنآ نب ییعب ایش یا اباضرف هناو ام لاو روتید دنا

 لاق روند جد هاضرف هيلا كرت هیقالصا بودا لکا ینس هل ج كماعط نالوا هدباق هکر ونید هب هسک لاک | لا

 | هلق یصیسک و نیکسک هلیسهدابز یخ دوب هلیمط كفاق (بوض قلا ) هلک ا الا اثیش عدال یا ةباضرف و باضرق لجر
 | هنس ر هنمان هیق بور هر وخ هل اب یهاعط نالوا هدباق هکر وند ه هسکروخرب ولوک [لوشوروند ه یشواورونید
 ءارقف و صوصا ردبعج كباض رق و كن وضرف هدشز و هطما رق  هبضارقلا زا روند هاونس و ریتف و هيم لا كرا

 |( هبضارف رل روند هنامنیا و لوک | نالوا زلتا كرت هنسن هدیاق ید وب هلبس هی لعاق مسا ( بضرتلا إل ردهنیرلانعم

 رنک ی ج هلیتآ نالق هدندبد روبلق ه ود العوز شرد ایش )ری مخا هدنن ز و هطبالع

 ۱ رد هنسانعم قمتي هرز وا یافت لوق ىلع قلاحهرب ی هسکر هدننز وهجرحد هلا هلی اط (ةبط لا روند ه هنس

 روزا بطرق لا ردهنسانعم قل هراب بوسک ینیراکیک كناویح نانل وا مد و هافقیلع وا هعرصاذا هبطرق لاق

 بوکرولای بوقروف و ادیدش ادع اذا لجرلا بطرق لاقب ردهنسانعم كمك بودرکس ك و هماظع عطق اذا
 ( یبط رقلا ) بضغ اذا هیلع بطرق لاقت ردهنسانعم قلراط و بره اذا لج را بطرق لاقب ردهنسانعم قچاق
 لولا ندلاخ ةصاخ و ردذوخ ام ندروک ذم یانعم روند هحلق هلبرصق كفلاو بغض كناب و یعط كناط و كفاق

 ناب و یرممک كناط و كفاق ( یبطرقلا ) ردع یراملق كن هک مان ممثج نب تماصلا ناو هنع هللا یضر

 هلکنآ هکردیعما هوصنم رب ن دن رلهب وصنم یصشروکو ردبدآ نو وا عون رب برعلا نیب هلبمصق كفلا و یدیدشت
 روند هنس هلوقم رخ و ملق یجسک تیاغب هدننزو طبالع ( بطارقلا ) ردبا شقن هسمز هرزوا یسافف ین یصخ

 دکل وا لوا ابلاح ید ایهاکتضت كنتکلم سلدنا امدقمردیعسا میظع رهشر هدنس هکل وا برغم هدننز و هذفنق 6 هبطرق)

 | نال وا یتیج و تریغ و رون دهصحت قاسمروق و ثود هدننز و نابناک «نابط قلا ردهدنطبض كنسهرفک اناپسا
 ۱ یذلا یا نابطرق وه لاق و تود یا نابطرق وه لاقت هتسانعم دا وق روند هکن وز و روند هسومان یو راعب

 هدحابصم و ردموسیم هرزواقل وا یی رعمنامنلق یظفل نابطرق هدعطاق ناه ر هکر د جزم » دا ول ا

 تدایق هکیدا ناشاک ی لصا یععصالادنع روند هس ومان یی و راعب و تربغ ین هک هلک نابطرق هکر دهرز وا هجوو |

  فالسا برع ةماع هلغلوا نددعدق ظافلاو و زدشفلق هدایز ندءرکص نون وءات ردندنظفل باک نال وا هنسانعم

eBهدننز و هلحدرج (ةبعط را ) رلیدبد نابطرق ب ودا ریبغت هدین آب عفالخا ٌماع هدعب رایدد  | 

 لاقى رد هنسانعم" ید لوق ىلع ردکع د هنسن قوجنزآهدنن زوهحرحرذ (فبعطرقلاز و هدننز و ه ذیذک (ةبعطرقلا إل وا

 6 بابعرق الا ردلصتس هدنماقم ین لاثم یاضتقم "یثواریثک الو لیلقال یا ةبعطرق و ةبعطرق و ةبعطرق هدنعام
 | ندهضراع راس رک و ندقوغوص *لرک رد هنسانعمقلت روب بولیزوب یک یپرک بوطروط هکر ب هدننزو رارعشقا

 یشان ندبضغ لاک هلیس هینب لعاف مسا ( بعرفلا ) هریغوا درب نم ضبقنا ادا ابابعرق|لجرلا بعرقا لا نوسل وا

 هرز وا روک ذم هج و بوب وس ز وس ر هب هسکرب هدبضغنبح هکر ون ده یشکن ار وط بوکید هرب یتشاب كر هديا توکس
 7 و هدنزوذفتق (بقرقلا) زولک د هبانعم لوا بابعرفا نالوا یرذضم نند هلوا یتداع قمروط
 ردیت"ا شوق كچ وکر هدننز و ذفنق بقرقو هنسانعم نطب روند هنراق هدننزو بزخز ( "بقرقلا ) و هدننزو

 هب زخز < فّبق قلا و ردیدآ هدلب رب ندنلاعا رکشک عقا و هدنرلنبب طسا و و زاوها و هرصب هدننز و بولسا (بوقرف))

 | رفعج (بنرفلا) هنسانعمهمصاخ رون دهر وکو  هدننز وذغنق هلنون (بنرقل) هنسانعهدیصلا ةم روند هنتا وآهدننزو

 هراف هکرونید هنسیر واب لوش كنهراف یر یلع و روند هراف لوق ىلع هنسانعم عوبرب روند هنناشوط بر هدننزو
 3 ویربالوق لعرون دءزوک | ذج وق ولشاپ هدننز ورفعج ( تهر فلا هل وا لصاح ندقل واتفج هلناش وطب ر

 1 يك اسکن انا لوالا بابلا نم ازقاهبزق لاق رد هتسانعم كل عاجب قوچ هلینوکس كن هم یازو یصق كفاق
 | قلا یتاقو كي هنسنرب هلنیتف ( بزقلا ال رونلواریبعت صلخم هدارعش هکر د هنسانعم بقل هلبرمسک كفاق ( بزقلا)
 | لوشهدننز و براغ (بزاقلا) دتشا و بلص ادا عیا را تابلا نم ایزو * یشلا برف لاق ردهنسانعم تب الص و تدش

 ۱ هل وازل وا ضرامروتف ونه والصا ب ودنارفس هرح ه وەر هاک هلغلوا راکعمط و صیرح تیاغب هکرونیدهناکرزاب

 | یسهیاکح ناکرزابرب هل وکو هدناتساکم وح رم یدعس عیش رهلا یف ډ مو لای "سه صبرحیا تزاقر جا لاق |

 ا کس کنه" نیس و ی كفاق (بها)ردتیادرس

 4 (بزقلال رون د هم دآ نسم وریپ و روند هنناشیذو دیس كموقر و روند هب یک نالوا ولیوت تیاغب و روند هننالوا

eg نا 



 ینیرفیا كنوتاخ نوجما عاج دس انضم کبارقو هراتنو لادا و سرا اا رد هنسانعم كا

 هجان هلبرب یر و عامل ابلج ر عفر اذا ابارق و ةبراقم ة ًارلا لجرلا براق لاق ردهنسانعم قمردلاق یرقوب

 | ابتلا و تب راقم هکر ونل وا لامعتسا هنسانعم كعیوس مالک بجوم یترشاعمو شزرمآو اشکلدو بحجم قفاوم
 | تلادع ب ویلا طیرفت و طارفا هدص وصخ ر هب راقمو هثداح یا نسح مالکب هاغان اذا هب راق لاش ردمزلتسم

 | دنم و دادسلا دصق و ولغلا كرت اذا مالا یف براق لاقب رونلو لامعتسا هنسانعم كلنا ك ولس دصق هداصتقا و
 : قخ روب نم لعف سي ریصقتلا و امف ولغلا اوکرتا و املک رومالاین ا ودصتقا یا »او راقو اوددس × ةياسمنلا ف

 اوصاضعبو روند هنمولوط دوس هلرسک كفاق ( ةبرقلا ردشف و لایت هلبس هظحالم قل وا بیرق هتنحو | ۱

 | یرسکك فاق رولکتابرق یعجج رون دهمول وط نالوا شماک؛د ندنف رطرب زکلای لوق ىلع رونل وا قالطا هدهنعولوط
 | برق هلیحتف كنار و یرسک كفاق رولکت ابرف و ردشغل وا عابنا هرسسک هک هلند رسک رولک تابرق و هلینوکس كنارو

 رد رطع هرزوا هموق رم ٌهغيص یرلعج یک هردس و هرقف هلوا هدننزو هلعف هک س | ره كالذک هدنزو بنع روڳ

 ]دز ومنمهتمنیم برق نویرتل باز aa دجا و نانس ن مکح ندنيئدحم

 |( براقلا ) ردیسهنکی حل نیسان ىلع ندا هب رق یا نبا و ردیعما یس رف كن هسک مان ها نیدسبع ( رق وا )
 | هک براق و روند هلدنصنالیکچ یک كاب هدنسهق را رابک وی هکر د ح راش + روند ه هریغص هنیفسهدنن ز وې راغ

 .هدنن و ریما ( بیرقلا آل ردلعاف عسا ندبرف نانلوا رکذ رونید همدآ نربدشارآ بوودیا بلط وص هدا رص هدنتفو ۱

 هل وا قاب یت وارط و بات زونه هکر وند هغلاب شل وا هرومالص بونلزوط ردط وبضم هدنن ز و تیکس هدنامما ضعب و
 .بیرقو ردیسا یچلیا یراکد ردن وکه نف رط هنع هللا یض ر یظعا قورافكنقلخ هف وکر فظنبیرق ردندیماسا بیرق و

 جراوخ و ردیبلیردپكف ورس یععصاهدنز وریبز (بیرف ) ردندننثدح رد وسنم هنسهلسق سیقلادبع نعي یدبع
 | یاسا هدنز و هبیبح ( هب رق إل ردیسیوار دربم ماما بتاکلا بوقعی نب بیرقو ردیعما یراسنر كنسهفتاط

 هب هلق رب هکه سرق رکید و به ون هللادیع تش هب رق و ردنداعصا ثراطا تن هسرق و دیز تب هسرق ردندنا ویس

 | یاتذ هب رق و ثراطا تش هب رق ردنداسن یاسا دوب هدننز و هنهج (هسرق رژ ردندهبعبات ردقو بسن هلحمر و و

  هلفافض هدنباتک مان نا رم یهذماما ردهباحص یجدیجوا رددرنابز هد هلیعف كفاقهدنوب هبمایاتش هبرق و هفاق

  صاصا هرزواروکذم هج وا رز ردلکد بسانم تافتلا هنل وق هلکم د مدل وا بایرفظ هب هنسکر بهدنعما هب رق و بیرق
 | فالخو وروندهراهنسک ندبادور و هرزوابراقتابقاعتمهن رب یربهدنن ز ویدا رف (ییارقلا) ردشلنا نارذکه ددع

 | نیبقت یا یبارق اؤاج لاقب ردشل وا عج ندنظفل نابرق هدننز و نارکس هک اب وکر دیعج كب رق هرزوا ساق

 رادیاب و لئاح هنسنرب هدنکو | هلو هر و دیک هن یشان ندننژک هکر ونده وص قوچ لوشهدنن زو بروج ( بروقلا )
 |( برقملا) ردشملوا هعقورب هدنآ برعلا نيب هکر دیعما عضوم رب هلیمط كفاق ( برق تاذ ) هروتک تقاط هغل وا

 | هل وا ردا لاصبا مدقم ندها رهاش هد وصقم لازم هکر وند هقبرط رصتخم لوش هلبصف كلرلا رو كرا 6 هیرقلا ال و |

 نم هدننز و یرمشب ( برق ) هنم مصتخنا یا قیرطلا نم ةب رقلا و برقلا اوذخا لا رونلوا ریبعت لو نن غوأ ق
 | ردیبقل كن هسک رب عب كضعب ندنس هرمز نآرف ءآرق یب رقو رددآ وص رب بیر هن رهش هلا ندننافاضم
 | یات (بترق)) رد رلبقل كتعاج رب ندنیثدح و ردسبقل یرقلا یورهلادخنب دمع "لع وبا هدننز و دادش ( بارق ل

 نالوا ادغلا یس هلسهش لوعفم ما < ب یا۲3 وک هیت رفرب ندنلاعا دی ز رهش هدنع هدننز و ذفنق هلبا هیقوف |

 "نسمهدنز و بدرا ها هوش بش شرقلا) رول وایسهلوق را وک ان و ظیلغام اد یکیدجا بوس هکرونید ھا

 . ناشبرب و لاحد نالوا هدلاک یسهقافو رقفو هلوا شل وا لفط بوناشغق یدوج و هکر وند ه هسک هدروگناسو

 روندهمدآ نوزوا قرهلوا نامزد ویر ا یسهدوک و روند ه هسک ناهنیا و لوک و روند هبهسک تفایق هد مژی و
 بیغر ردبج وم یلکا تک هکر ونید هب هسک شیکک ینراق و روند ه هسک برشم دو یوخدن و روند هنالسرا و
| 
 هبصرق لاق ر د هنسانعم كممک هدننزو هجرحد هلبا هل« داص ( ةبصرقلا  رواک بشارق یعچچ هنسانعم نطبلا
| | 

 | یاضتتمهکرید د ح راش » هعطق اذا هبض رق لاق ردیفدا مهو هدننزو هبص رق هللا هع داض ( ةبضرتلا ) هعطق اذا

 + ةمرلاق محلا بضرقلاقب رد هنسانعم كم ردکر ب هبض رق وردربتع تدشهدنم وهف كن هبض رق هرز واماحما

 و سانعم كلتا لکا عوج كئيشر و هقرفاذا * یثلا بضرق لا رول وا ند دادضا هلغلوا هنسانعم ققاط و

nد  



 ر

 1 f ۲۲۸ زوم

 | هتفیدل وا قفواو حصا هریبعت هلغلوا قداص رایژر نانلوا هدهاشم ردیماکنه راهنو لیل ءاوتسا هکهدرلتقو
 | یلاع هلا دادو لدع و حورخ كن راتمضح یدهم هدویند نامز رخا وا دارم ندنامز براقت افلا ردرلقفتم
 . |[ هباطتسا لاک یناسنا عیابط هکر دماکنه یکيدليا هدودز ندناهج ٌهفیح یدادب و روج شوقنو هدوسآ
  *یابارورسو قوذ رک بت بح هن» تیفاعو رورس مایا هکلب بوبا هلاطتسا اعطق یثان ندنذاذلتساو
 هدرلتفول وا ردماا یکیدلیا راصعتسا هلکلک ریصفهنادح و هیس عال + یماشخا روشبربا یراہن فصن ندمربا

 |_|[ اچو لئاز هیلکلاب هند تبح ندنراغامد كرانمم هلغلوا یشیامن كنسهنومن هکلب یبرقت كب كتمابق ید
 رداد وه یغجهلوا هدامآو لباق 4 هیلاثم روص نابعاو هداسو فاص یرلهلیمم حفص نیغل وا لئام هقالطا

 ثیدح هنمو هده امنیتحرولکیک نوکرب هتفهو هتفه رهش ورهش هنسیشان ندنسافص و بیط لاک كنامز هدمايا لوا

 مایا و لاططتسب ال یتح نامزاا بیطب دا را هدنربسفت كنئیدح هک رهشلاک ةنسلانوکتیتح نامزلا براقت ج یدهلا

 ۱ ثانموم دارم کود ور د هجور هدفشرش قراشمو ردشلیا دارم نيت هلبت رابع ةريصق ةيفاعلاو رورسلا

 اکفا بعشتو تاوهش عژوتو هدساف نونظ شوقن هدنس هلی هغی هکردنامز یکیدلیا برقت هتلوهک

 یعامد و لد ةحفصو افصم تياغب یسفن تأرم هدناب یسهدهابشم هیبیغ روص هلغمالاق هدساک تالیخت و

 تدمر هکردشلنا روطخ یخ هتکنوب هرطاخ هدر رګ لالخ هکر بد جیرنم * ردمایایغیدل وا الحم و هریک اب هلسهدایز

 هادا یسهلوقم تاریغتو تالدبن و تبیصعو هبلبرب قجهلوا ینلاح كندم لوا هکهدراتقو یغج هل وا هدیسر هلاک
 . هعقآ و یزنک او ژکتمرای ۇر راده هعق و كج هیلیاروهظهرزوا قم لوا همدقم هدرلاننالوا رد رلکج هیلباروهظ همان و
 ۱ رد دیعب ندهظحالم قلوا هتکنوانعم دون هروک ذم ثیدح هلغل وا ندناد وهشم و تابرحم یغیدل وا قباطم
 روا هکرونل وا قالطا هب هنسن نالوا لاا طسوتم هدنندب کو وبا هلرمسک كنار ویعط كم( براعلا  یهتنا

 9# هتف براقم عمو ءآرلا مسکب براقم نید لاش وا یدرلا و دیا نیب یا براقم "ی لاقب رونل وا ریبعت وللاح
E۳ ۳ واسهدایشار و اسوعاتم وه مک اربد براقم هدر ثكح هب دلاحا سارا نو ی  

 راردیا طبض هلیصت و یرسک كنار ردندانعم و یراکدید ثیدا EES لب ین تو وب

 دننز و نسح (برقلا ]ل ردذ وخ ام ندنسانعم هب راقهرک ذلائآوب و ردمزال قلوا روسکم هروک هب ینا و

 لماخا تبرقا لاش ردص وصخ فصو ردذوخأم ندبارقا نانل وارکذ روند هلماح نالوا بیرق یسمغوط
 بارق كل لا لوقت ردعما هنسسانعم برق قللبقب هدنز و باح” ( بارقلا) رولکب یراقم یعجج برقم یهف

 بیرق هنیرادقم و هنسهزادنا كئیشرب یک بارفنانل وارک د هلباه ( ةبارقلا را وهدنن ز و بارض (بارقل اإل برقب یا
 .ردیدآ كغاط رب هدنع هدننزو باض بارق وهردف براقیا هتبارق و هب ارق ورسکلاب هب ارقا ذهلاق روند هب هنسننالوا

 بارق و ردافخ|یقرف ندروک ذمیانعم بیرشیا كنم ةبارقبال و كمبشب وهام لوقت رد هنسانعم بیرق هلباه هبارق و
 | رون روش رظن هنافنمۇ ا ةبارق یورو نمولا بارقا وفنا و وبشا هلکنوب بفل وم ردت رابعندنرلتسارف نمؤمل ا ةبارقو
 € نابرقلا زا ردترابع ندن رابیصمنظ بیرف هقیقح و لع هکر دیتسارف كنم ومدا رم هکردشلنا تراشا هنی دح د هللا

 ینرق فو نابرق ءانا لاقب هدننزو یرکس روند ییرق هدننم روند هباق نالوا بيرق هغلوط هدننزو نارکس
 یوص لوش هدننزو همرکم6 ةبرقلا ل رک ذ اک هبارق و هبرف هبفو ءالتمالل هب رفاذا هبرقا لاقى وءالتمالاب امراق اذا
 هلوا ردا عرکت و تیاعرو بیرقت اٌناد بوپمربآ ندننای الصا یبحاصیُان ندنتزع لاک هکر وندهغارصق مرکو

 | یوص هکردصوصخم هوم ناه بویغل وا قالطا هرکذم لوق ىلع هدننزو مرکم روند برقم هدنرک ذم
 ] رونل وا قالطا هغارمصق یغیدمربآ ندننایالصا یحاصوید نوسعثآ تاکرا نالوا هبام ورف نوجبدل وا لیکو
 هذهام 9۶ رع ثیدح هنمو هلوا شفلف هدامآ بولیکج یرلنالوف نوا بوکر هکردهود لوش لبالا ةبرقمو
 I CERO rag یورم هدهلبصف و یرسک كنار هدهب اهن هک ةبرغملا لبالا

 - ] هرابیسیرادنو هرکی کیا ردلعف نا وعف نلوعف و هرکز کس رد نل وعف ینزو هکر دیتا ص وصخ رح نییض ورعلا دنع
 | ردرح یعنشب نوا و ردندقفتم راد روب نم رحم هکهلوا مولعم ردشغ وا هيم هلبا برافتم نویهبدل وا بیرف
 برض ردرا و ییرمض ثرد كنالوا ضورعو ردهفوذح "هوزح یسبرب و هح ګیر: ردلقشم یض ورع یکیا

 ۲ ردرا و ییرضیکیا كن هیات ضوعوردزبباعبارو فوذح ثلاث برضو ردروصقم یناث برضو ردم لوا |

 | فاحزو فاحز هدروک ذم رح و ردزنبا ینا برضو رولاق لعف ردف وذحم زحم هکردلئام هنسیدنک یلوا برض
 ۱ فرا "یش ييشرپ هدننزو هلعافم ( ةبراقلا ) ردفذح ومرآو وثو ضبق ردنرد تلع نال |



 هفا رطا ترصاقت لقاذا *یشلانالذعاسلا باتفاو نامرلارخآدا رلاف <بذکت ن مؤم ا اب ور دکت نام زلا براقتاذآ ۶ ۴

 ,كرلتروص نالوا هدنداهش ملاع هیبیغ روص یرلکدلیا هدهاشم هدلاثم ام لاو اسم یر تأرعا

 چک ۲۲۷ زی

 هدهنس نالوا برقت "هلیس و قلطم نابرق سپ ردش) وا مسا هدهنسن نانل وا اطعا یکی ملک ناولح ردشل وا مسا

 حد ینعب هد هکیسن هدعب زفلعمج و هبشت ندنغیدل وا ردصم لصالا فو ردلماش هلاعا راس و هب هح: ذ هلغل وا مسا |
 قح ردردصم نارق هدارو مه امد ماب رق ةاروتلا ىف ةمالا هذه ةفص ةنابنلا ف لاق ردشل وا فراعتم هد هف ورعم

 مسالاوهف هک "جن لکن ابرق ةولصلا ۴ ثیدح یناماو ردکعدرول وا هلیهج و ءامدٌهَقا را هدداهج وا نغیربرقن هب یلاعت

 | ههاشداب هلا هد دنسب تامدخ ینعب هنصاخ سیلج كاهاشداب نابرق و یلاعت لا یلااہب نوب رقت سانلا نم ءایقئالا نا یا |
 هلیس و هبرقت ههاشداد یشان ندنفیدلوا یبرقم و لوبقم كهاشداب دوخاب رونل وا قالطا هنیشنمه و مدمشنال وا برقم

 هروک هل وا هظحالم ردرارب یعج و درفم نوجیدل وا ردصم لصالایف تالذک رد هلبسهظح الم یغیدنل وا ذاا |

 هدنبارت دح نیبارق و رولکنیبارق یعج هدنروص و رولوا فص و هکر دراج هلیحصف كفاق هدانعموب و رول وا فص و
 یک ر وک ذ م برق روند هروکوب شوب هکردندنظفل برق نانل وا رک ذ هدننزو لیعفت ( بیرفللا ) ردیعما یدا ور

 هنسلت هن وکر كنعسف تآبیرقتو هبرف یکتشا اذا ان رقت لج را برف لاش زدهنسانعم قم غآ یروکو كن هسکر |

 مسا و و رونلواریبعت هلتر ود هکر وند هنسطنالوا هلیهج وقموقهرب ندر ب ورې دلاق ندرب ینیزالا کیا لوق ی لع روند [
 بیرفتو اعمامهب واعم هدب عفرب ناوا ودعلا نم برضوه و بیرقتلا سرفلاو دعب لاقت رونل وا لامعتسا ءدنسنارحم [

 تلخدلوقت رونل وآلامعتسا هنسانعم كلا بیحرت هلیرابع هلراد برق و هللا لابح هدنفو یرلکد شلنسا راب ع ق

 هب وص نکز ا یهود هل رسک ك ن هزم( با رقالا) ر ددا عض وم رب هدننز ولفق (برقال برقو ایح و بحر و لهاف هيلع |
 كلماح و دغلا درول البل هب تبرسا یا لبالا تبرقا لوقت ردهنسانعم كمرو بوروس هک نوجما كفرا
 یرلشید لوا كنکشوک هود و كاطو اهدالو برفاذا لماطا تبرفا لاق ردهنسانعم قل وا بيرق یمهغوط

 لاق ردهنسانعم قمردشلش هغلوط ییاقرب و ءانئالل اند اذا لیصفلاو رهلا برقا لا ردهنسانعم قعشلعب هعیقیچ |

 ردصم هکهدنن ز ولاعفت هلبار د دشت ونيت رسک( بارقتلا ل و هدننز ولعفت (برقتلا )) ءالتمالل هبرقاذا ءانالابرقا

 | بلط اذا ابارقت و اب رقت هب برقت لاق ردهنسانعم كعشر ود هدیف لوا و كل بلط برف هلا هلیس ورب ههسکرب ردنا

 هد عض واذا لجرلا برقت لاقب رد هنسانعم قموق ینیرللا هن روک ذم وضع نانلواریبعت روکوب هسک رب و 4 ةبرقلا
 عرسا و لحما هلبسهیذب رضاح مما راربد برقن برقن هدکدلیا ارغا و ثح هکلنا لیحت یهسکرب راب عو هبرق ىلع ق
 هدننز ولاعتفا (بازقالا) ردص وصخ هنسهینب حاردلکد فرصتم هروب نم هغيصهروک هنناب كح راش + هتسانعم |
 لعافت (براقتلا) براقت اذا یشلا برتفا لا رولوا نوجا لازشا و نوجا دحاو ردهتسانعم براقت قع |

 لامعتسا هنسانعم قمت وط زوب هل العصا و تلق هنسنرب وادعابن دض اب راقت لاق زد هنسانعم كلک نیش هن رب یر هدننزو
 ینامز یسلوا هدیسر هلاک ب وشن كنیکاو ترب داو تلق اذا هلبا تبراقت لا ردترابع ندنمشلش یلاک کر ول وا 1

 وهو ردینبم هرلانعمو فیرمشثیدح وبشا و هک اردا انداذا عرزلا براقتلاقب رونل وا لامعتسا هنسانمیماجبواک

 تفوو راونالا قاتفنا ةرابعلا عوقول نامزالا قدصانا نورباعلا زی و هلادتعا یا رابنلا و لیلا ءآوتسا دارلا وا |

 ةعمباکر هشلا و رهشلاک نسل انوکت نیح یدهلا جورخ نمز دارلاوا رابنلا و ليلا یوتسب ذثنیحو رافلا لار ق

 كنموم هدقدل وا براقتم نامز هک هدش مش ثیدح نانلوا رک ذ هصالخ هذاذلتسال صقتسب موبلاک ةعجلا و ]

 براقت ال وا ردشلنا ناب هجو جوا هدنسانعم براقت فلؤم » ردکعد رولوا قداصو می هلاحمال یرایور |
 لرنموم هدمانا لوا هکر دتقو یکیدلیا برقت یهاسبق كتمابق بویلشاب هضارقنا كن ویند نامز دارم ندنامز

 هکر دذوخ مندی راقت نال وا لمعتسم هنسانعهرابداو تلقوب و رول وا زا فلخت یربهدهاشمبول واقداص یراا ۇر

 ضارقنا یویند نامز سپ رول وا هجوتم هتلف هنبلا ځد یفارطا و قحاول هدقدنوطزوب هب ینافت و تلف هنسسنرب

 هل مگ ازا هلغتوط زوب هب ینافت و سصاسقت ید ینابوسنمو تایضتقم و قحاول عی ینارطا هدقدلشاب هیاضقنا و
 ینهسبالم قلاب هغلوا یضقنم ید هب شب تارودکی سهلوقم سوهو اوهو یویند ةقالع هدناعالها ةغمدا

 | رانو لیل دار ندنامز براقت ایناث ردراکرد یغجهلوا تسارو قداص یرلابور هلهج وو نبغلوا یرانیع 0

 | هلغل وا لدتعم رااوه هدرانف ول وا هکر دب رلماکنه ینار ود هدنرلجرب نارم و لج كمظعاربن نعي یساوتسا |

 ثاعصا راب ور نانل وا هدهاشم ندنغیدآ وا لدتعم و هدوسآ ځد راغامد دلکلیا لادتعا تیک یو یتاسنا جامع ۱

 | یکیدشنب راهویم بولیچآ ردفوکش یراربعم ابّور ینح ردارع یفجهلوا تسرد و تسار ااا اوا ۳

 ( تبع



 NTIS نیک فر و قیما رندر چود رخو تی أتورک تهی رق نالوا هلدیب

 ۱ هدنسانعم هفاسمبیرق رک | هرز وایتیاورءارفماماوهگ نبتسم ا نمبیرقهللا تجر نا یلاغتهلوقکر ونلوا رابتعا و
 [ بسن و مر رکا و ةي رق ةفا سهو بی رق ناکم لاقب رونل وا لامعتسا ان وءو ارك ذم ءاضتفالا تسح هسیا رول وا

 .لجرلااذه لوقتو یتبا رق تاذیا قرف ةأرملا هذه لوقترونلوا لامعتسا هل ات فالتخا الب هسیا رول وا هدنسانعم |

 روند شیوخ هدیس راف رونل واریبعت مصخ هکروند هننیق نالوا هلدتهج بسن و جسر كناسنا بی رق و یهتنا یت رق

 هدننز ویرشب (ییرقلا )و هلنیتعص(( ةبرقلا )و هلی كفاق  ذبرفلا) و لب ال تاکر ح كن رو یصف كم (ةبارعملا و
 رد راردص+لصاالا فرا وبهروک هنناب كح راش »زد راص وصخ هفلنیق نال وا هلنیج ج رهدننز وهمارک < ةبارقلا وال

 یبارفوذ ویبرفوذو ییرقوهف ةبارق ویب رق و ةبرق وب رف و ةبرقم هنيب و يب لوقت رايدنل وا لامعتسا قر ەل وارعما هدمب
 . ردصم لصالاف رانو یک یکیدید كحراش هدهروک هنناونع یی رق وهف كفلوم سپ + وذ نودب یا یتبارف لقنال و

 ییدورو هدمالک چ یتعب ردشلنآ یهن ندنریبعت یتبارق وه قرهلوا درج ندنسهلک وذ فلوم هکیدلاق رارول وا

 مالک و بول وا جف كل روک مریبعت هدنحسش باهش نکل ردشلنا ههطخت هدء رد ج د هج را هیلع یرب رح ردشلنا راکنا

 هد هان رثا ناو ردشل وادرا و هدنش دحاگ اهنبارق نم دحا قب له الع وبشا هلج زا ردشلناناب یغیدل واد را و هداعصف
 دم تابا ود ردشلیا ج ورت و سفت هلی رابع درطم ردصلاب فص ولا و ةباحعل ک ردصلاب اوعسف ام راقا یا
 وصل عج مسا نوکی ةلاعف و بیرقل عج مسا نوکی ةبارقلا ندلیهست و یتبارق و یب رق وه ندساسا هر کصندکدلیا

 لوانف یتبارف ىلع لاق ول فقولایف مهلوف و نو یزّرطم اعقا و رد شما دنسرپ ونت هلیترابع بی رق و بحاص
 جفا نا ىلع یتبارف مهو یتبارق وه لاق ےک ادعب هلیترابع ردصم لصالاین ابنال مچ عجلاو دحاولا
 ۱ سپ ردشلف جج ر ییدور و افاضم هلبناونع عمصلل یتبارق اووذو نئالل یب ارق اوذو دحا ولل یبارف وذ
 1 رول وا عج مسا دوخای رول وا لو هنسس هتکن هغلابم یدب رک بول وا ظووحم یسهلک وذ هنب هدندور وادرح

 هکهدننززوءابصنا ( ءابرقالا  یهتنا رولوا لومم هنغیدل وا عضوم هنسانعم بی رق یم هلک هبارق یبهن كفل وم سپ

 هب راعصخ نالوا نقب كب كنهسکرب ردع عج ( نوب راقالا إل و ردیعج كرقا ( براقالا ) و ردیعج كبرق

 ۳ ىحف كفاق ( برقلا إل نو رفالا تم يا هل و راقا و كیراقا و كل ما رقا مهلوقت روند هننریشع و ناشی وخو

 ۱ رد هنسانعم كم دبا بارق هلق لوق یلع رک ذیساک رد هنسانعم قموف هفالغ نانل وا ریبعت بارق یحمق هلنوکس كنار و
 كنسهلوقم هود و نویق هن ام ابارق هلذخ اوا بارقلا یف هلخدا اذا لوالا بالا نم اب رق فیسلا برق لاق

 [] هدشزو باتک «بارقلا) بارق الا هما اذا فیضلابرق لا ردهنسانعم كمردب ییرلوضع نانل وایبعت روکوب

 ]] روبط راردنا عضو هنچا كنآ هلیغابو هلق هکرونید هنفالغ لوش تعلق لوق ىلع هنسانعهدن روند هننق كحق

 | روند هثیشنال وا بیرق هنرادقم كن هنسنرپ بارق و راربد ځد دمغل نفجاک آو رارابب ندیرد راب رول وا یک یفالغ
 ٠ یراقوب ینیراقابا كنون اخ نوچ ا كلا عاج بارق و هبارف وا مهرد فلا هعم لوقت و هردق براقامیا هبارق وه لاقت

 ] ر رکو شو هدندبهلنیتع (برفلا )و هلینوکس كنارویعض كفاق (برقلا ل رک ذیساک یکه ب راقم رونبد هغمردلاق
 ۱ قشمو كنراق ییعی هنطب قام ندروک و ینعب ندهلک اش لوق ىلع ةتسانعم هرصاخ روند هوطع نانل وام

  نراتندروکوب دوخاب یروکوب كنهسیک رب هلذیتعتف (برقلا و رولک بارقا یعجی روند هوضع نالوا ردق هنیرپ
 ا ه رفاکتشا اذا عبارلا بابلا نمابرف اس لاق هرز وا روک ذم فالتخا رد هنسانعم قم غآ ی وضع ردق هنغشموب

 1 روند هی وف نالوا نبق یب وصو رک ذ یساکی ک هبارق رد هنسانعم كم ؟هدننفو هک ن وا كعش ربا هب وص نکر ا برقو

 ا هنمراو هن وص ینعب هغلاق هفاسم تال هصکر هدننیب بلاط هلبا وص لوف یلع نو ددم ردشارآ زص بنوا و
 1 | كنوک ی غیدناراوص هروک هلوقو روند هغملاق هفاسم ثال دیک ی کیا هدارآ هلا وص دوخاب روند هغلاق هکر

 | وسودبرقلاام ندیبارعازب کر دل وقنم ندیم کرد ح راش + هلنیتعف رون د قلط هننوک ی چکیاو برق هنل وا
 ۱ | یروشآ نوک رىكيدنبالاۇس ود قلطلاام ویدیدردکفکب تویرو دکن وچ قمرا و وص یتقوحابصەدىكدليا

 | روند هثیشنال وا بیرف هن رادقم كئیشرب یک بارق برف و یهننا یدلیا باوجود ردکقک نوجما قمراو هبوص |
 | لاقب ردهنسنعم كفك هک نوا قلوا لصا و هب وص یتقو حابص یک برق ی دوب هدنزو هانک ( ةبارفلا )|

 ] فض وهده هود ةغلابم یظفل ترقنانل وا رک دراب ع ودغلا درول البل تراساذال والا بابل ا نم بارق واب رق لب الا تبرف رق |
 1 لصاحیونعم برقن ه ابربکس دقا هاکراپ هلکت آ هکر وند هب هنسذ لوش هلیعص كفاق (نابرفلا رلراربد برق لبا بودیا |
 انن نالوا لیلا هب لپ رفتم هدعب می کز که رد ردصم لیعا)ا یف یمهلک نابرف کرد جرم + رول وا ۱
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 هیچ ۲۲۵ =

 هلیسهین رغصم ( تابیبق ل روند وت رازه هدیسراف رد هنسن یرلکد د ناد ریش و راب قرق هد هبنکشا هکر د هنسانعم

 ردعضوم ر هد: رهاظقشمدو ردیداوص رب صوصخ هنس هلبق بلغت ون و ردندآ یب وق رب هدن رق یب وق مان هثیغم هد هیسداق
 ۸ دبی نف هلیحتف كفات ( بق ا) ردیدآ عضومر هدزاج و وصرب صوصخ هنس هلق ےگ ونو هلحمرب هرجا دادغب و ۱
 شلتاق هنس روق یثای هدننزو بیبح ( بیبقلا ) یک تاچ هدزع اسل رد هاکح ن دنزا وآ كنب رض علق نالپروا |
 هنسانعمیعم روند هغسرغب هاه ( ةبتقلا لو هلی وکس كن هبق وف یات و یرسهک ك فاق (بتقلا ل رونید هنشکد ضو |

 روند هنس راد یمرکد كندطبهدندب ور وند هنناوداو تالآ ع بج كن هود نکچ وص زساهبتق وردنوچ ا تدحوهاتارهاظ |
 | یک روا كنه ود هلا رسک ب تق لوق یلع ردبنق هلنیتصف نالوا لمعتسم یژنکا هدنو و روند هن رس كن هود هصاخ و

 | شل ر واقو شل ردرازف هلین وکس كنات و ىح ك فاق (بتقلا لر ولکب اتقا یرلعج رون د هرم« كچ وک نالوا هدنراداقم
 رعس هب ه ود هی مک ك نه زم ( باتقالا )هی وشمل ا باتق الا هما اذا امتق هبنق لا رد هنسانعم كمر د قوجوصوراب» وم

 هک اب وکر ونل وا لامعتسا هنسانعم كمرب و هظلفم نیم هب هسیک ر و هیلع بتقلا دشاذا ریعبلا بتقا لاقب رد هنساتعم قمر وآ
 بتقا لاق و ظلغتال یا نیل ین هیلع بتقنال و قفرا لوقت ردبا قییضن هلغم روا رم" قجهراط و كچ وک هنس هق رآ
 رد هلوعف نعم هلوعف روند هراهود شلر وا رع هن راهقرا هدننز و هب وکر ( هب ونقلا ) هيلع اهظلغ یا ایم اد ز

 ةب وتقلا لبالا ىف ةقدصال ةياهنلا ین لاق رد بوتق یدرفم ردلکد نوا هغلابمءان نالوا هدنرخآ و یکه ولح و ه وکر

 هکیکچدل وب بولک هرعس هبونق سپ ةقدص لماوملا لب الان سیل دارا اهروهظیلع باتقالا عضوت یتلا بالا یا
 كفاق( بانقوذ )راه وا رکچ یی رلکو ب ندیااضتقا كنبحاص بویلوا ن وچ ات راجت هکر ول وا راه ود ندب دی تیحالص
 راط قلخ هدنن ز و بتک( بتقلا ل ردندکو لم نانل واریبعت آو ذا هکر دسقل الم نب لقحندربج ك ولم هلبرسکو ی
 هکر دب رغصمكن هبتق هلیمط كفاق ( ةبيتقلا ) روند همدآ برمشمكنن نال وا لاعفن الا یعفد و بضغلا عیرس بول وا

 رد وسنمهب هنیهج هکیک هج روند "یتق هدنتبسن ردندبص لاج ر “یاسا هبیتقو یدنل وا رکذ هکهتن روش د هغسرغپ
 هراششخ هدنن ز و بتا رم ها هثلثم یا 6 بئاقلا ) ردعض وم رب هدنساضقندع ندندالب نم هب رسک ك فاق (نامتق ])
 ۱ ردشتم یدرفم لوق یلع ردق وب یدرفم هروک هنناس كحراش + ایاطعلا یا بئاقلاریثکو ه لاق هنسانعم ایاطع روند

 روند ه یشک نالوا هدرولناس و نسمولشاب كب هلینوکس كنهلم8* یاح و یف كفاق ( بحقلا 2 هدننز و ساحت
 ایکس کش روند هناویح راسو هناسنا ولکرسکو ا بق و رک ذیساک هنسانع+ نزریپ و زوج هکه لاه رد هبق ین وم
 | رد راردصم هلی كفاق باق و بق و لاعسلا هذخا اذا بق سرفو لجر لا ردردصلاب فص و دوخاب تفص
 قماضوا هنتاع لرسک و ا هروک هنناب كحراش * لعس اذا اباد و ابق لجرلا بق لا ردهنسانعم كمرسسک و ا

 | تلعرب و یدنل وا رکد هکرونند هب یراق هجوق هدنزو هبکن ( ةبعملا رز ردیفم یا یناونع باق هکهتن ردهنسانعم

 ۱ هب یس ورراک ان ز و هرجاف ولاعسیا هبغ هلاق روند هسکو او روند هتروع شمل وا هاب و دساف یی را هلمببس

 ردینبم هنکیدلیا تراشاو نمر هلا جنت دوخاب بورس وا نوجا قل وا لاص و هطسا و هدکدروک یتسودنز رود
 فوطاةدساف وردندنناقالطانع لها هر وکه ناب كساسا + ةرجافیا ةب یهلاش ردهدآوم تغل هدانعمو لوقلع |

 بق یتعم ابیعقت بق لا رد هنسانعم كمرسکو ا قوج هدننز و لیعفت (بیعکتلا )ردنکع یخد یذخا ندنسانعم |
 هج رحد هلا هل «#*یاط ( ةبطحعقلا ل د دش یا بحاق لاعس لاق رونل وا داربا نوعا دیک ات یتس هلک لاعس (بحاقلا )
 | هبط لاق رد هنسانعقل وا هلا وح بوکچ حلق هرز وا هسیگر بو هع رص اذا هبطق لاقت رد هنسانعم قاچ هر هدننزو

  یعض كفاق(بزقلا )رد هدننز و رکسبلخ و ردندنیدح یللنا ةبطق نب نسح ردندیماسا هبطق و هالع اذا فیسلاب

 مرکک هنم برق لاقب ردهنسانعم قمل وا نیقن هلیرمسک كفاق (نابرتلا لو هلیعض كفاق (نابرقلا الو هلن وکس كنارو
 برق هکر دنا لقن ندیفحت لها ضعب حراشءانداذا عبارلا و سمانا بابلا نمانابرقوانابرقوابرق هعسک هب رق لاق و
 ه الا گان زلا او رقتال ول یلاعت هلوف هنمو هب رق لاق رول وا یدعتم ةلصريغب ردشفص كالعاف هدلاح رهندعبا ز باب یلعف

 هفاضم و زنا یذعت هلبفرح نم نالوا هنسانعم یلا هدنروص وب روثل وا فص و هفاسم هلکنآ هدقدل واندسماخ بابو |
 اءادتنا لیضفت لعفا ندهداموب و هبلا و هنم برق لاش رونل هلص هلبسهلک یلا و هلیس هلک نم هدنروص یغنیدل وا فصتم

 اول دعا ل و هی وا هوت یسابنلا هب هيليضقتیس هلک نم نالوا نوچ ا هلص هد هلهو لوا هک ات ردد رطم یلامعتسا هابس هلک یا

 | تبسن و ناکم و نامز یسهدام برق و ردشل وا یغم ندهروک ذم *هلص صاصتخا مال هنس هم رک عیوقتلل برقا وه |
 بی رف وهف *یشلا برق لاقب روند هئیش نالوا نیقن ( بی رفلا ) یبتنا رونل وا لامعتسا هدنردق و تیاعرو ءوطخو |
 ۱ هکلب بویلوا فص و هروک هننای هدرناصب كل وم + بيرق مه و بیرف وه لاق رد واسم یعج و یدرفم كنو و |



۱ 

 روت دهسهرطقر ومغلوهنسانعم دعر روند هنسیتل روک وکه لاد دشن شن كنا (ةباغلا )دشا وا بوسنف هلکنا هلغل وا ۱

 ۱ اذا ةبقبف لا و دسالا بقبق لاقب ردهنسانعم قمرقیح بوهرکوک نالسراو هود هدننزو هلزاز ( ةبقبقلا )

 | یزآ رول وا سا و ردصم هبتبف و قج اذا لج را بقبق لاق ردهنسانعم قلوا زفع و قجا و توصو رده

 جزو ران ( باغقا )یک باق رول وا هیاکج هکرونید هب یدر 3 نالوا رهاظ هدکدلزوس هن ر یر یراشبد

 ۱ روند هنجرف ناوسنو روند هن هود ثلکرا یح رقبح بوبهرکو ک هلسهدایز و هندسانعم باذک روند هبیحنالپ

 | باقبق جرف لاسق هلوا رونلسس ود بقبق هه دنلوا لاخدا رکد هکروند هجرف نالوا ول وص و لوب لوق یلع
 | هکر وند هنباق قایا نالوا ند هتخت و ندجاغا باقبق و تّوص یا بقبق هرکذ هیف لجرلا حلوا اذا ءال اریشک حسا و یا

 | باقبقو رار دبا ریبعت باح هلفب رحن هد رارابد مزب و باقبق هدناتسب ع ردیف رح نیلعن هکردنانل واریبعت نیلا الاح

 | هزرهو وک« وایو روند ه هسک وکرپ و نازوا ولزوس قوچو روند هب هرهم كجهرب و تخادرب و لقیص هباولا
 هدانعم و ورون ده یدرف-نالوا لصاح ندکمر روس هن ر یرب یی ر راشید یزآ و هنسانعم راذهم روند هب هسکن ےس

 16 ا و لصفلا ةبقبق تم لوفت و هالا توص اذا اباقق و ةبقبف لجملا بقبق لوقت رول وا ردصم

 | هنسانعم لبقم مام روند هب هنس كج هلکه دنبقع هی | ۀنس ورون د هب هسک راشکم ولزوس قوچ یخدو هدننزو طبالع
 رد هنس یصچ وا یمرکی زویکیا هکهنس وبشا الثم روند هب هنس كج هلکه رکصندنا لبقمو ه هبنآ هنس لباق ماع ارز

Eق زرد د بقبقهو باق ههرو نم هنس ثالذک روید ید بقابف هکرول وا هنس یصشب لبقمو  . 

 3 دعب ةن عسا اهنم لک بقبقمالو بقابقال و "باقال و لباقال و ماعلا لغت نل كنا لوقت الثم هلي هینب لعاف مس

nهنس بقبقم نکل ردەثلاث هنس یک یکیددد كفلؤم بقابق هرزوا یب و هجرت  [ 

 هد رق نامرک رهش هدنلحابس دنه رګ بقابق و روند ه هسک اج و ظبلغ و شارتان و قلصت بقابق و ردهعبار

 ۰ 1 رد دآ ك وص رب ص وصخ هنسهلببق بلغتونب هدرعع نیا "هری زجو ردیمما هل رهنرپ و عض ومرپ هدنبارت هدلپ مان رغ

 ۱ 1 6 6 قا ) هنطب یا ما رخ ا نچ هبقبققو لا هنسانعم نطب رونبد هل راق هدننزو بغبغ (بقبقلا)
 ۱ ا مه كن بابت یک سیل دو نوزنحردیآ فدص ون ندنرفدص کد

 | لاغزام اج ماج و بور وچ راورابو روپا رش ردق یی وب مدآ هنعطس كن راتکسم هد هدم هدفاس ردنصح
 | تاب بابقو ردشللوا نمدوهشم هجي وا ید یرا هناخ كنب راتمضح فی رش هد هکم الا یدبا راردا راسزتءو
 | اعم مظع و ےک فنا روند ه ورپ كوپ و یربا و روند هنسهلوقم هرادغ و حلقو رخ نالوا عطاق و نیکسک

 هدنل و كنج اجءرصب هدنس هکلوادحن ورد هل رب هدنرهش روباسبنو ردعضومر هدن ارتدنق رع"هدنن زو بانک (بابق)
 ردیعمآلابعونربو ردیدآهب ۵ موس هرم ندیم دادغب و ردیدآ هبا رقارب هدنلفسا فرط لرصم د و عض ومرب

 :هراهاکرخ وهراتجالا نالوا رودم ردرلقج هل وا نیشن مشح هکن دب ع توی و هنسانعم رادبنک ر دیعچ كن هبق بابق و
 تابقو رونل وا قالطا هالسرا هدنز و باتک € تابقلا زا ردیعج كن هبق تالذک هل سسک كفاق (تبقلا و روند

 € ةبوبقملا )ل رونل وا قالطا هلاللسرا هلبسهینب لعاف سا ( بقبقلا ) ردیدآ عضومرب هدنسهکلوا نا: رذآ هدناریا

 ةببقمو ةب وبقع ةرس لاق رونل وا قالطا هکبوک نالوا ژان و فح هدنزو همظعم (ةسقلا ) و هدننزو ه وبح
 | قعروق بولیکج یتوارط كانهتسا شاب هدننز و لیعفت ( بییقتلا ) ردلطلغ یس هست ةبقبقم هدا روب ةرماض یا

 | مظعم (ببقملا) ةبق لع اذا لج لا ببق لاقب ردهنسانعم قمی هبق و تفج اذا ابیبقت ةبطرلا تببق لاقب ردهنسانعم

 | ةبلع نب ةلظنح ( هبقلا وذ إل ةبف هقوف لع اذا ببقم تیب لاق روند هبهطوا و هوا نالوا ول هبق یسهبن هدننز و

  كمریک ه هبق هدننز و لعفت 6 تبقتلا و یدنل وا بیقلت نوچکیدلبا بصن هبق هدنسسارصص زاق یذ ردبقل یلصلا
 ] ( نابقراج ) رونل وا قالطا ةن رهش هرصب ( مالسالاةبق ) ةبقلا لخد اذا لجرلا بقت لاق رد هنسانعم

 ا یتیم ودابل وا و كجه ود و یکجا رب هدنکرت و نیم ز رخ هدیسراف ردیدآ كجو رب هدننزو ناتک(نابقربع)لو
 بق یظفل نابق و راد ید یدروف كشا اکاو رول وا یرلفایا نوزوا نوزوا یک هکرکچ هکر دکج و یراکدتا
 | هدننزو لاصعف رکاو نوهعبدل وا هفرعم ترعلادنع ردفصنرغ هکرد د حراش * ردهدننزو نالعف ندنس هک

 دد یابون یم كفاق ( نومبقلا زل ناسبق رج نم اعبطق تار لوقت و یدنا رول وا فرصنم یدبا وا

 | الصتم مب ب ودیا ماوص درس هکرد زن ہک لوش دا رمردعق او هدن دح هک نوبقلا سانلاربخ ه* وبشا هک رسیک

 | یعض كفات (نیبق)ردذ وخ ام ندنظفل ببق نانا وا رک رلهلوا شلوا قب رآو ها یرانراقو یرالب هل رالواماصابلا وتمو
 ۱ | فح هلیفیفض و یدبدشن ك ناب و یرسک كفاق ( بلا )ردیدآ ارزی كسور هه مدد ن هز بوت ابو



  Eو ءاعصاق ودبای زافادوخ اب هد ژ ناۋا ا لوقا زق لعا ردهب یر رپ ندننافاضم لب هدنز و لا رج زندن 
 یسهدعاق كنس هکلوا رازتا دوخای رددآ هیحان رپ هدنسار و نوه ربن هدنرونس ناتسکرټ هدننز و طاباس (باراف)) |
 | هدلب ر مدشناحدنکشاتهدناتسک رت را رتاهدامن اهجوهد هطی رخ ردنلایا رب هدناتسکر  هلبعص كن هزمه رارتا و ردهدلب رب نالوا | ۱

 | هودندنآ هکر درج عون رب هدنزو بکا وکه باف (بفار رفلال ردموس مهرز وا قل وا تکل رب هدنسهکلوا كرت باراف و

 | جن ندناتکر دب وسنم هاروا هنبقرف بایت ردیدآ عضومرب هدننزو ذفنق هلفاق هدینات (بقرفلا  رولیز ود یرارعم
 .دوخاب ردب وسنم هارواینادمه "یقرفریهز یوحن و یرقم روهشم و رده وسره هللا هبرصم بایت هد اهن رول وا
 .دلوتم ندهراف نالواتفج هلیناشوطبرع لوق ىلع روند ههراف هدننزو جربز هلون (بنرفلا) هلفاق رد ۍقرقوب

 باق لا رد هنسانعم كلبا لک | ماعط هلن وکس كن زمه و یک ك فاق (بآعلا)ل [ فاقلا لصف ]= ر ون دهنسی ر واب |
 رد هنسانعم كم ا نع وم كى وص نالواهدباق لوق لق رد هنسانعم كم ا وص و هلک | اذا ثلاثلا بابلا نم اباق ماعطلا
 قمرابق بول وط یکم و لوط یسبرجا هلکمحما قوچ نب ورشم باق ءانالا قام لک ب رش وا هب رشاذا ءاملا باق لاقت
 هب رش اذا عبارلا بابلانم اباق ءالا بثق لاق رد هن انعم كما ید وب هلنیتصف ( بلا رکذیساک ردهنسانعم

 بئق لاق یک روک ذم بق رد هنسانعم قمرابق بولوط یک م ولوط هلک ا قوچ كب یب ورشم راسو ی وصو

 | برشلاریثکهدننزوروبص (بووقل )و هدننز وربنم (بئقم ا هام روب زملا بابل نمب فو رک ذاک اباق بارمشلا نم
 هکه لا هد دشم یاب ( ی ءوقلا )و هدننز ورفعج (بءوقلا) ب رشلا رشک ی ا ب وؤق و بةم وه لاق روند ه یک نالوا
 كناب و كفاق (بوبقلا) ءالل ذخالاريثك ىا یءوقو بعوق ءانالاه روند هباق عساو نال اوصقوچ ردب وسنم هنسقن
 بابلانم اب وبق موقلا "بق لا ردهنسانعم كلا داب رف و و  بوشپ رقبح رکسع هدنماکنههع زانمای كنج هل
 ابوبق ملا بق لاق اود ناسا یا وف واک و رک هلفمروط قوچ تاو هموصلنا یف ا وبختص اذا یناتلا

 هل رب یرب ییراشید یزآ هدننز و بیبح (بیبقلا ]لو هب د دشت كناب و یف كفاق ( بقلا) یوذو هؤارط بهذ اذا
 یزآو هبابنا ةعقعق عم“ ادا روب زملا بابلانم ابيبقو ابق لخملا و دسالا بق لاش ردهنسانعم قعادرق بوروس

 بولوص تاب "بقو تعتعفو تن ّوص اذا هان تبق لاش ردهنسانعم قمادر هلکلروس هن رب یرب راشید
 | قیرآ و ها نراق و لب هلنیتصف ب بق و بق و سداذا لوالا ویناثلابابلا نمابق تبنلا بق لاقت رد هنسانعم قم روق |

 رول وا عسا ندنوب ببق و رعض و "قد اذا عبارلا بابلانم ابیق ببقو ابق هنطب و هرصخ بق لاق ردهنسانع«قا وا

 رغب بقوهعطق اذا یناشلا بابلانم ابق هبق لاق ردهنسانعم كمك "بق و روند هننلاح تلوللب قي زآو ها
  ۱رونلواریبعت لردنک ا هکر وتدهب هچراب نالیکیدهتساقبكت همان ومنضانعع لغاز ود ه دود وهناك ا نال و

 لوق یلعردبا نارود و نابرج هدراکیلد لوا ولفرط یکیاقوا هکروند هکبلد نالیروکیف وا كخرچ و كنءهزکب و
 | نالوا هدنتسوا كنب راشید تالرکت یأر یلع و ردیسارح كیا هکرونید هکترک نالوا هدننسهنر وا كنکلرکت هرکب
 | قالطا هب هفیلخ و ههاشداب و رول وایرلروما رادم هکرونل واقالطا هنب راکرس و سر كموقرب "بقو رونیدهجاغآ
 برص و ويب ملا "بقو رونل وا قالطا هننیبام كخانیقیکیا لوق یلع كنب رلکیک هجام وآ یکیا هدندب و رونل وا
 | كمك ج دوب هدننزو لاعتفا ( باسقالا  هلوا ردبا طبض هسل وا تآ درس یاب ردقنره هکروند هماخ نالوا
 هقرا هکروند هکیک هج موب لوش هدندب هلبرسک كفاق ( بلال هعطق اذا ابابتقا هدتفالاق یک بق رد هنسسانعم

 ردقج هلوا یکیک یفوص قروقو و رروتوا هن رزوا كنا هدقدروت وا مدآ رولوا هدنربارآ كغانیق یکیا ندنناح
 | رادم هکر ونل وا قالطا هن ریبک مش كموقر بقو ردموس م هلترابع كبع یا ضرالاب كبققزلا هدساسا هکهتن

 روند هن وتاخ نالوا ها یلب هکر دیعجب كنس هلکءابقهلبعض كفاق (بقلا) مهضتش یا موقلا بقوه لاقب هل وا یراروما
 | دنک هکر وند هان ر ودم یس هبت هلیسهدش كناب و یعص كفاق (ةبقلا) رصلللا ةقيقدلاىا بق ةوسنو ءابق ةأ ما لاق

 | بقورهظلا بق دوخايرصحللا بق یس هلک هبق وبشا کرد ح راش *ر ودم تیب و ءان یهو ةبق ب رض لا رونلواریبعت
 | هب هیځ رب دتسم وریغص ندب یت وی لصالاینردلدبم هباب وا و ردندنسهداموبفنال وا لتعمذ وخاب ردندن را هدام هرکبلا

 هک ۍغلاملس نب نارو "یقلا رفعجوبا ردیدآ عضومرب هدهفوک هبقو یدنل وا لامعتساقالطالا ىلع هدعب بوشد

 | (ذج را ةبق )ر دفراعتم هلکع د یروغلا ةبقالاح ردعض و مر هدرصم (سونيلاج ةبق إل ردرابوسنم هاروارد راد
 | هرز وا فیطل راجرب هاروا هفیلخ ردعضومرب هددادغب یتعپ هد هفالمناراد ( راما ةبقإ) ردعضومرب هده ردنکسا
 | ردعضومر هد هب رقمان اذاولک ندنر هب رقدادغب (كرفلا ةبقإل ردشلوااعسم و فاضمهحلب وا هلغل وا ردادوعص ابکار

 دوب كب كيك نانل وارک ذیرلکدید بق هدنسی رغص ردب وسنمهبق هکر د هلی كفاق یقلا یبمنب بويا ندنیثدحم و |

jسگ یاقلالصف  



 مک ءافلا لصف رو

 | ندفل وا یواسم هد ههبش فرط یکیا هدصوصخر هکر دعا هنسانعم ناکو كش هدننز و بی ر ( بیغلا إل دمنالب

 | روند هثیشنال واد دبا و بئافزسر ولب بیغ و كش یا بیغ هنم ینذخا لوقت رولکب ویغ ور واکتب ایغ یعج ردت رابع

 ] رد بيغ یلصا دوخای ردلعاف یتعع ردصم اب وک هکریدح راش + كنع باغام لکوه و بیغلا ءار ونما وص تعم لاق
 | نالوا هدنغلارا رلرباب و را هپت كسکوب بیغو یک یغنیدل وا هدنرل هلک لیق و تیم ردشفل وا فیفخت هدعب هدننزو لعیف

 | ل كنيغ (ةیغلا) هنسانعمقلوادیدبان وبئاغزسرولب رول وا ردصمبیغ ورونل وا قالطاهرب هجز ودیلقاروت وا

 | باغلا )و هلیعص لرلنیغ ( ةب ویغلا ) و (بویغلالو هدننز و هع وعيش ( ةب ومیغلا لو هدننز و باتک  بایغلا)ل و
 | (ةبایفلا) نطباذا بیغی یشلا باغ لاقب هنسانعم قلوا دیدبان و باغ رد راردص»هدران وهلی ك رایت (بیغلا) و
 | كنیغ ( فبیغلا و هدننز وباتک (بایغلا لو هدننزز و باح« (بایغلا ال و هلی كني ( ةب ویغلاا) و هل سمکنیغ

 ] اغ یشلا ی یشلا باغ لاقب یکی سلوا بثاغ لرکذ هدجرف رد هنسانعم قلوا بئاغ هرچا هنسن رب رخ هنسن رپ هلبرسسک
 | لعفم و مومن هدکدلیا عامتسا ندنس هسک | یب هکر هلی كلغ هبیغو هیفنطب اذا ةبيغو ابایغو ابایغو ةبويغو
 تیغ هسیا عفا و زوس یکیدلیوسرکآ ردهنسانعمكلیا ریبعت و بییعت هرز وا یهج و كلغا رکذ هلا ی واسم یعج هل وا
 ندانعم نانل وارک ذ هل رسک كنيغ ( فمیغلا )ءوسلا نمهبفاع هرکدو هباماذا ةبیغ هءاغ لاق رول وا ناتهب الا و رول وا

 ردم وسص هرزوا قل وا مسا هل رک هبیغ هدحابصم نکل ردعا ند ههبقو هنسح ردعو ءان ینعی رد هلعف

 ( بیفلا ) ردقج هل وا هوسساب رکذ بیغ نع هکردص وصخ هی واسو تایصق هرزوا یغیدنلوا نایب افنآو
 ردیعج كباغ هکهنسانعم نوباغ ردرللعاف سا عجب هلنیتعتف ( بیغلا) و هدننزو نامر ( بایغلا ) و هدننزو رکس

 یلبفام بول وا لرصمءای ردعجب مسا هربخا ٌهغیص هکرید ح راش * ن وبا یا بیغو باسیغو بیغ موق لاش
 رعب رد ردصم هکر دشغل وا هیبشت هنسهلک دیص ردنوحما یسلیا تلالد هلصا یغیدغل وا بلق هفلا نکیا حوتفم

 رد ردصم دیص و عج بیغ هچرکو ردنوجما كلبا تلالد هلصا یغنیدغل وا بلق هدردصم و رد ذوخام نددیصا

 [ یک مداخ و مدخردموس رم هرز واقلو | بئاغ عج بيغ هد هان نکل هنل وا تین ردصم هدهلبابیغ کرد اح نکل

 رونچ هدننز و هباط (ةباغلا ) یهتنا هیلوا ردتقم هکیرحت هفرطرب یتشاب هليېبس تلعرب هکروند هه ود لوش دیصا و
 كراو و رونل وا قالطا هب یناسنا تعاج و نوج*دل وا بیغ "لح هنسانعم هدهو روند هر كسيا و قر واو

 راکز ور هلغل وا زانو فیطل یکن ار ريخ یسیغراق لوق ىلع هغارنم نوز وا و هلناصف رد ردقم هلبا هغ یرللصا

 هکر ول وا قالطا هب هریثک ح امرهب اف هروک هنناب كساسا رونل واقالطا هننال وا هرز وا بارطضا و نالیم هّق.دنق وط

 قبص نانل وا ریبعت و هباغ و ةفنلملا ةرح اك ةريثك امریف یا ةباغىف ان وتا لوقت ردشفل وا هییشت هب هفتلم هرصُم

 | هد [راربد هاغ ثیل بود !فاضم ه هباغتالسرازواب راب رع رول وا یغات نالسرایژنکا رونل وا قالطا هنامروا

 هدزاج هب اف وةجایاباغثویل و هب اغ ثيل هن اک لاق نوچ غد ل واد دشو دنت ندنر الس رالوج ران الس رند ت اشن

 هنم *لتسامیا "یشلا ةبايغ لاق روند هئیشندا نانو تسینیش رب اقلطم هدننزو هباصم (فبایغلا) ردیدآ عضومرپ
 ( رجلا بایغ) ءرعق یا هک بلا ةبایف یف هوقلا و یلاعت لوق هنع و رونل وا قالطا هابغ هند د كنم وق نوهکنا

 ((بایتعالا )رونلوا قالطا هرارمط ندیاذوفن هدنتل آر ندنکوک ك ج اغا رد اح هلید دشت كناب و هدننز و رحل | باه
 ] رونلواریبعت كما تبیغ هکر دهنسانعم كلئا لصم راد هننایحف و یواسم ندنسهسک | كن هکر ب هدننزو لاعتفا

 باغ یس هج وف هدنن زو نسحم ( بیغلا ) و هلباه ( ةبيغلا ) و هدننز و بی ( بیغلا ) هباغ یتعمابابتغا هباتغا لاقي
 هنسکرب هدننزو لعفت ( بیفتلا )امج وز باغ یا بیغم و ةبيغم و بیم ةأرما لاق روند هنوتاخ شلوا دیدبانو

 رعش ةرورض یف الا یبیغت زوج ال و باغاذ| نع بیغت نالف لوقت رد هنمانعع قمل وا دیدبان و بئاغ هلیلعف لاعا یدنک
 دج و لا ردیعما كنننرغب هک یکی س هلک لهاکر دعا هد هنسن نال وا د داو ناهن نسرولپهدننز و رضاح 6 بئاغلا )
 ردشل وا مسا هدهنسن نالوا بئاغ قلطم هدعب بول وا لعاف سا لصالا یف هکر بد حراش + هنع باغام یا هاف

 ردل وقنم ندهباسن توفاب وب و ردیدآ عضومرب هدهفوک هدننزو بح هلیعض كناف ( "بف) مچ ءادلا لصف ]مس

 | رددیعس یعمآ كموق رم لوق ىلع ردب وسنم اکا "یفلا نادعس ندنبثدحم ردیعما نطب رب ندنسهلسق نادم لوقیلع ۱

 | قیبضت ینجرف هلبا هب ودا ضعب تروع هدننزو لیعفت (بیرفتلا) ردقلوا بق هلفاق نالوا باوصضعبلا دنع و
 | امجرف تقیضاذا اب رفت ةأرملا تب "رف لاق راردیاقییضن هلبا را هنسن یکدرکچ مزوا یروف و باش رد هنسانعم كالا |

 ردهب رق رب هدنساضف نامفصا هدننزو راز ( با رف) رد هب رقرب هدنب رق دنق رم هدننز و باح“ ( بارف ) هب ودالاب |
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 | رب (بلغلا) و تبلل و هاتف (ةبلغلا) و هلنيتم# (بلغل الو هلن وكس كمال و ىة كنیخ (بلغلا )ردمزال ||
 CAD AD وبا (ىلغلاو )هلي ك رامالو |
 کمار تیک هنب رز وا هسکرب رد راردصم هدننز و هی الز < هی الغلا )لو هلبدیدشت كناب و یعض كمال و ىح |
 آندو و هرهفآ دا نالا بالازم هیلع بلغ و هبلغ لاقب ردنرابع ندکلیا روهقم ینآ هلتردق و باتو هلت وقو روز |
 ها صوتا زکه دنن زو مظعم (بلغما روند هئتلاح تالیکی رارول وا ید ردصم هکدنن زدیرا هلک هبلغ وبلغ مسا |

 | نرف 2 نال وا یلداحم هکر وند هب هنسک لوش و روند هب یشکن ال وا انعمرب یک یتداع قلوا بولغم نعي نالوا بولقم |

 لاش و ارا مم بولغم یا بلغم لج ر لاه رول وا نددادضا هلتهجوب هلوا شف وا مکح هلیسهبلغ هرزوا یرلاتمش و |
 :نوغو هسکر هلنیتعف ( هملغلا ) ردسقل عاش رب ندنس هلدبق لع بلغمو هلوف ىلع ةبلغلاب هلموکح یابلغم عاش ق
 روک یراه#ا هدننزومارهع (مابلغلا هقنع ظلغاذا با را بابلا نم ابلغ لج را ب تاغ لاق : رد هنا قا وا

 راب و هبت نالوا مظع و دنلب كب و ةفثاکتم یا ءابلغ ةقيدح لا رونل وا قالطا ه هاب نالوا قلی روق و قیصر

bgفصتم هلرتفص تببلاغ هلغل وا یلعتسم و فرمشم هنفا رطا بول وا مظع و دنلب هکاب وک رونلوا قالطا هنس 4 وه  

 ءابلغ و رونل وا قالطا هب هلببق یحاص تعانم و تّرع و ةعطع ةف مشع یا ءابلغ ةبضه لاقي الثم رول واشلوا ۱

 ردقح هل وا طساقنب لئا ون لغت هل رسک كمال و یخ كنات ردف و رعم هلکع د بلغتابلاح هکر دن زدن تعاجر دصاخ

 ۳ ءابلغ و ردشفلف حوتفم یمالیتبم هشاصتسا ندنهباتت كندتسک هلتتسن یاب روند "یلغت هدنبسن 7

 ۱ | راموس رم یراتمضح هنع هللا یضر مظعا قوراف هلغلوا رشم قلخ هروب نم "هلسق کرد ج راش × ردهلبا رظن |
 | نف عض كن ورضم هلیعسا تاک ز هلبرلطا راع ندکمرب و هتسن هلیمان هب زج هدک دلیا دارم كلا ه زج برض هرژوآ

 | یرهوق لئاو تب بلغت هلبت رابع ثنوم هلرابرع و یهتنا ردشغ وا زادرب هحاصم هلهج ول وا و زابن هدنباب كا ادا

 (ةبلولغلا إل ردروظنم هنسانعم هلببق ید یراکدید "مم تذب جت هکهتن رد یتبم هن زانتعا و لی وأت قلوا هلمق
 | لعفت ( بلغتلا ) ةفث کم یا ةبل ولغم ةقدح لاق رونل وا قالطا 4 هاب قلی رو جدو هلینا ونع لعاف معما

 اذک دلب ىلع بلغت لاقت هبلواهرزوا قح هج و ءالبتسا هکر دهنسانعم كلا البتساو طلست هلیهج و ثالننکی هدننز و |

 ندنرلهلتبق لحم و بلکو دزا بلغا و روئل وا قالطا هنالسرا هدنز و ابغا (بلغالا)لارهق هیلو نلوتسا یا

 |( نوبلغ ) ردندنیم مضخم بیلک نب بلغب ردندیماسا هدننزو برضی (بلغی ) ردبرلبقل روهشم صاش رفن چوآ
 یاسا هدننز و ریز( بیلغ) و هدننزو ناتک ( بالغ ) هدننزو باص (بالغ ) و( بلاغ ) و هدننزو نودج
 | ردندآ عض وعرب هد هج هت وا ندرصم هدنن زو بلاس ( بلاغ )ا ردیدآ نوتاخ ر هدننزو ماطق ( بالغ ) ردندلاحر

 هب یثک نالوا ی وتسم و یلاغ و بلاټاب ول وا زیکر ش اکسامن اد ردلعافےسا ندنس هلکءابنلغا ههدننز و قنلسم 6 یبنلغلا

 هاچ ءارعش هکر ون دهرلکج هر اد نال وا هدنسانر وا یزادر وآ ك رناوج ور یلدو ه زان هدننز و درنص هنو (بتغلاقروند

 ردافو نیعقذ هاچراپ » هلن وکس كنون و یعط كنيغ رد هبنغ یدرفم ردیسهرفح رلاکو ک هثفشآ رار دناریبغت ناد ز

 روند ه هریک ینغ هلبنوکس كنون و یف كنب ( بلغلا ) + ردهکچ همانا راک: قشاع یا نقص ٭ هسیا ربذ
 هدنفارطا كموقلح هل كلاد و كنيغ (ةبدنغلا]) و هد زّو بولسا 6 بودنفلا ) ةرشک دعنع یا اینع لات لاق

 ینعپ هبهدقع ولف رط یکیا عفا و هند لید هدزاغوب هلیسهینب هشت( ناتیدنفلا روند هنر کا قلاب هک نالوا
 هدنفرط یکیا زود عب هدنیتفکن دوخاب هزکحنا کیا ندنا هطاحا یلید كجوک لوق: لع رون د هرازکحا هک مو |

 یعج كنه دنغو ر ون دهزکحن | هک رمون یکیایکز ب نالوا هدنرز وا *لرلکیک هحنراو هغالوقندرب یغیدل وب تیاہن لاقص ر

 | کا قو لب تیا و ایست و رپ تنم تاغ قالی نرو هلا دتع یاب (بهیغل ال رولکب دانغ

 هب هنسک لفاغو را ندهنسنره و امه داوس دتشا اذا بهیغ لیل و بهیغ سرف لا رول وا قالطا هندهک نالوا

 نافعرثا يا و یی و نادان و دیلب و نهذدنک دوخاب ه هرهب یب ندناعذا و هلاردا و شر ورپ و شارتان و لیقت لوق یلع |
 نالوا فوصلا ربثک و لکو كىو ادیلب اج و البقث وا الفاغ یا ابهیغ انالف.تدج و لاق رونل وا قالطا هصخم# نالوا

 رون د هن راق نابهیغ و ردلکد هششتون و ردهنسانعم تلظ یخ دوب هلنون و فلا.(نابهیغلا) رونل وا قالطا هک و ه هک |

 . لجرابهتغا لاقب رد هنر انعب تانکر یا تار بوزک هادقل وک ارقا ہدننز و لاعتفا, ( باهتغالا ال هنیمانعم ی |
 یکم ز (یبهغلالرون د هنن رادایرف و و غو شو رخ و هرعن كل زکسع هد هب راح نیح هلباه ( فبهیغلا )ل بهیغل اف راساذآ
 | ندلاع لا وحا هنسانعبابش ناوفنع رونل وا قالطا هنل وا قلناوج و تالتیکی ردتغل ج دءابهغ هلی دم كفلا و هدننز و

 | نایسن و تلف هان زو بعت (بهغلا ) هلا یا هابهغ و بابشلا یهغ یف تار لوقت نوید او لفاغ |



E ی 
 ۱ هنعلا زاذادلا بصغ لاق رد هنسانعكمتد بول و هللاروز نازک ا نفد هر كانم بور وا هچ رکو نیزسکعا

 | یکلس هدننز و بلطف (باصغلا) رد ها هج نیغ لاغا یدنیف لاغاال و غابد یف نطعالب ا رشف و افت هرب وو هرعش
 ____ | هالسرا و روندهزوک | هلوکس كن ەم ضاض ویصق كنیغ(بضغل روند ه هسک ن اوز وا نالوا ما دنا برطضم و

 هبابقنیچلای كن هلیسهدایز ور وند هب هنسن ینه رق یب وق كيدوخاب هنسانعم ةر لاد دشر وند ه هنسن یز مرق ك ورود
 __  قالطا هالسرا و هزوکا دوب هدن ازور وبص (بوضفل) رک ذ یس اک هنسانعم نابضغ رول وا تفص بضغ و روند

 | بوضغ ةأرما و بوضغ لجر لاق رول وا فصو هثاومو رکذم روند ه هسک نالوا كلانعشخ و نیغراط و رونل وا
 - [ نالواهزز واروک ذم فصو ثالذکر وئلوا قالطا ه هقانهرهچدب یلزوبنیکر چو رون د هن الي نال وا ثیبخو ضم كنو

 هتي رد كنسیگ غاط و كيکو لشاب ورو د هب ابق نيچ اب نالوا تو بلص ې دو هدنز هر (فبضفل قرون دهن روع
 | هزکحا هع مو قلخ نالوا هدنغابقتسوا لزوکض عبو روند هناقلف یراکدزود ندنسیردهود ك راب ضو روند

 نالوا هدنفلارا یرزونولزوکا و روندهنسیردكشاب و هنسیردقلاب و رون روک هدنتتیه شیش یراقابق هکرونید
 لء بضغ لا رد هنسانعم كلك هعشخ وقل راط هل لداض و كيم (ةبضغلا) و هلنیتص# (بضغلا) روند هبیرد
 ] تؤم + ات ناکاذا هب بضغ لاب وای ناکا ذا عبا رلا بابلا نم ةبضفم و ابضخ هلج | نم هریغ ىلع بضخ یا هل بضغ و

 | یدنلوآ ادنقا هرنآ هلفلوا غوصم هدننز و حرف هدهراستاهماو هد راض نکل ردشلنا لشع هلیاونع مع هچرک
 | گن( بضفلا) وهدنن زو روبص (بوضغلا) وهدننزو فتک (بضغلا ) هنسانعم قلنغراط رول وا مما بضغ و
 _ | « ةبضفلا)و هلبعط ءاداض و یصقكایغ (ةبضفلا)وهدنز وهلتع (ةبضغلا])و هدنزولتع (بضغلا) وهدنزو
 همدا اتعفخ نیغراط عبطلابهدننز ونارکس (نابضفلا) وهلید.دشت كنهدحومیاب ید هدوهریخ | تردوبشا و هلاصف

 ٠ روند هابضغو یک یرک ذم روند بوضغو هدننزو یرکس روند یضغ هدنش ؤم كل را هغیص نانل وارکذو روند

 ] هدهلیعع كليف هدنوب و هدننز و یمادن روند ییاضغ و هل رسک كنيغ روند باضغ هدنراعجو هرزوا تلف هلباه
 ۱ یضغ و ردیدآ كعاطر هدماش هدننز و نارکس نابضغ و ردژنکآ یع كنیغ هکلب هرز وا ین كحراش » ر دراج
 ندتسل روس ود هدننز ویرکسیضغهدحاعص یره وج ردیعسا یسرف كن هسک مان نیصخا نب یربیخ هدننز ویرکس

 مه و یریرخت هوکو  یدیشلیاتفل ودزالوالخاد نون و فیرغت فرح هلغلوا هفرعم هلتیلع و ردیعما ءلددعزوب
 ۱ ردفڪڪم رد هلا همت یاب کندنظفل ابضغ نانل وا قالطا هنتبنم اضغ رحت یصغ یکیدلیارکذ ارز رد ضحت

 أ یهنا ردبرللوق یاحزو هدیس نا و یناغص ندمالعا هکلب ردلکد یدوخ مالک كنرهوج رود ریرقن کرد
 ] راه درزا یزوک هکیمهلوقم كلاشاح و راخ و زون روند هش نشود هزوکر دنغل هلم و یرسک ك نيغ باضغو
 تداح هدنسل رد لوک هکر ددا تلع رب ص وصخ هز وک ب اضغ و

 هنس هضراع كج ناقیج هدزوک لوف یلع رول وا

 ۱ عضومر هدزاج هدنن زوباتک باصغ و رنک الا یناثلا و الوهح ییعک تبضف و عنك هنیعتبضغ لامهنمو روند

 13 دغم کرد حراش + رول وا یی” ردصم هکر دهنسانعم بضغ و مثخ ج دوب هدشنزو هبلحم (فضغلا) ردیدآ

 | رد هنس قج هلوا ثعاب هنبج و لخ هکیک همنحم و هل رونل وا قالطا هد هب هنسن قج هل وا بضغ ثعاب یسهلک
 ] بصع هدنزو لعفت (بضفتلا) ردهنسانعم كمروتک هبضغ یبهسکرب هریک كنهزمه (باضغالا) ردترابع
 انکا تر ه رب یر هکرد هنسانعم دغا م هدننز وه زاقم (ةبضاغم ا )ل بضغتف هریغ هبضغا لاق رد هنسانعم كل ادیب

 | هتبضاغ لوقت ردن رابع ندهلماعم كج هدا باضغا یرکیدکی رونل وارببعت كلما تلروک هدیکر ت ماوع هکر دترابع
 . |( ضغالا) یبضغا و هنبضغا یا انالف تبضاغلوقت رد هنسانعم كلنا بضع و مشخ هنر یرب هبضاغم و هتخناریا
 | کروند ه هنسک لو هدننزو یبارغ ( یبانعفلاال رون دهوضع نالوا یبیام كغلب وا هلبالسانتتلآ هدننزوبرقا
 ق( نخردب وسنم هنسهلوقم لاشاخ وراخ نشودهزوک هکابوکه لوا ما و ردک هدننرک انمو فالخ مه هدننرشاعع و تفلا

 "1 نارو كبلق مد یتبم هنسهدارا ماقتا بضغ هکر دشلبا قرف هلهج ون یظیغ هلبابضغ هد راض فا وم هکیلوا
 3 ندبلق مد نارو هکر ونل وا قالطا هند و تروش یأر لغو هنذشا كبضغ لوق یلغ ظیف و ردترابع ندنسا

 راغ مول وص ولت وآ هدننز و براشخ (براضغل۱) و هدننز ورفعج (برضغلا) ردترابع ندنرارح ندا تأشن
 | یاطو یرسکو یضف ثانیغ (برطفلا) ءالا و تبنلاریثک یا براضغ و برمضغ ناکم لا روند هر رارنج و

 ترطغ وبا هدهدسنع مب وا یک عفا رونید هننالی ككرکنا هرزوا یتیاور عارک ندنغل هما هلی وکس كن هلمعم
 تباث تغل هلا هبدنع هکر د حراش * یدنل وا رکذ هکه نن ردفعتم رد هلا هج یاظ و هل«4* نبع هک ندب رظع یظفل
 | ندهعداصم هلايو لقن ندنرب كتغل هما هننباور عارک نالوا ندهقوئوم مالعا هک وصحا ىلع زالوا

 ترا )



 ا ی یک تست

 كنریسو غربع هدیسراف هشوف لوا ویب ک نامز ر ءانبا تورو ناوسن ءافو و ینابای لوغ ردندنلسف ظافلا نايل وا قیاقح ۱

 هک هل وا ضیا ند ودنکی ش د نالوا ضای رره هکر وند هب هنس ل الوش دوخاب رون ده هنسن ضاب قلطمو روند

 هلی رسک ك نیغ (بیب رغلا اروند هلا ويح نالوا رابح هلغل وا قآییدكن رلکیرکدوخاب رول واش مد وا یصعا كضای |

 ۱ هکر وذ هننیبام كنکر وکی کیا كن هود هل سمک كنار (براغلا) نوه کی دملا ارارق هدن دنع یحاص بودا ل وا دن هدنشب ۰

 نوناخ یا هل ترش ثیح یبهذا یا كيراغ یلع تالبح مهاوق و نوچ دل وا مسا ر وک براوف ی رنا

 ردشلوا دوجت وز وا عیب قاب لاله بول وا ابی هبیواتس تفآ ہلکا ۱
 یموم ترضح رو نم غم هرزوا یغیدنل وارکذ هدرا ر الا عب ر هکر د جره + ردشل وا لثم برضءاقنعل اب تراط

 لسانتهلفلوا تفچ بودا قلخ یخ دثاکر اراک العو لج قح ترضح هدعب یدبا یشید یسیدنکب ولوا ادیب هدننامز |
 رپغیپ هلکلن |لاغتشا هک لا ضرعت هنابصو لافتنا هزاج ودح هرکصندننافو یم وم تمضح بولوا کت هک دیک ادب |

 زارد یندرک ردشلیا زا ورب همدع ٌهنایشآ نیغل وا یرلاعد باشن ةناشن كن راترمضح یسبعل نانس ندلاخ نالواتقو |
 ضعبلادنع و ردشغلوا فیصوت هللا برغم ندنکیدلیا دیدبان یراکش دوخاب با ضا هدناربط بون دءاقنع ندنفیدل وا ق

  eهدنفح |

 ردیسهدرور روب نم غم لاز نالوایردب كقس ر یس ود رف هد همانهش نو غب ؛دلوا هدنکن ر كشوقزوتوا رارید ید 1
 ولوا برغم ءاقنع ویپتنا ردشل اریسفت هللا برغمءافنع یلس ابا هدنس هع رک لی ابا اریط و یراترضح همرکعور رګ وید أ

 ENS هتروع لوشدوخاب هب هشاطلوشور ونل وا قالطا هنشابكن هبت و رونل وا قالطا هب هیهاد

 هنتف و حابصهدنن ز ومر کم (برغلا ال هیل وا عوعس و یعیربخ ورا ا هل وادی دین زسرولبیاشن ومانبودیک ۱

 دمدآربب ندیاباضخ هلهایس یلاتص و ردص وصخ ها ردیفطلا والعا كنعاونا رول وهایس هکر دیا مزوا عون رب

 بدبا ض یعج دا وسلا ددش یا كلاح یا بد رغ دوسا لا نوح دیک ات رول وا فصو هتیش نالوا ءایس كو روش 5
 كناول ندنمالکر هاظ كفل و هکر بد ح راش»مدقت ال ناول الادیکو ت نال لد دول اف دوس باغ ال یلاعت هلو قام اور واک

 یس هلک بيبا رض یواضی هکر ید جزم × ردقوب لئاقاک | ند هببع لها نکل رول وا هفنم كلغ مدقت یدیک ات كنب ریغ
 ردشلنا ناب هرزوا قلوا مسفم یرهضم یظفل دوس نالوا رهاظ و بول وا هدک وم تفص هنسهلک د وس نالوآ رصم |

 لجر لاق رد هنسانعم بیرغ هلنیتمط (برغلا) رول وا لقشم یدیک أت هدایز هلغل وا ررکتم هلبرابتعا راعخا وراهظا

 (ببرغلا و هدننز وتاب رق( تابرغلا )و هلی ك رانیغ 6 یا رغلا )و( تابرغلا )رد دآ عضو م رب ب ضو بی غ یا ب رغ

 راوشموق رونبد هننامرکد لا هدننزو همیح (ةبرغلا) رددآ عضوم ررب هلل رسک كنون (بارغین) و هدننز و ذفتق

 هاروایک ار یبا و هدنتف ویعر هکر وند هنغلا را یوی هلیکر وا كن ود لوق ىلع هنسانعملهاکر ونلواریبعت نر |

 هک و ةكوس#ريغ ةقلطم ةلس رم تنا یا كى راغ ىلع كلبح قالطلا تابانك ىف و ةيابنل این لاق ت تیک رب ك

 برا وغو ردط وسبم هد هبهقف بکه که تن ردف وقومهتنن هلغل وا ندنسینا:مسق كن هبانکر وب زمریبعت نکل حاکتلادقعب

 یانعم بول وا ضماف مالکه دننز و هما رک (ةبارغلا) ردشهل واهیبشت هلآ براوغ ردنرابع ندرحم جا وما "یلاعالالا
 (نویرفلا نخ لو ضع اذاسمامنا بابلانم هبارغ مالکلا برغ لا رونل وا لامعتسا هنسانعم قل وا نخ یدآ م

 ین مظعا ذج اوخ ندنظفلنیب رغم عفو هدنف رش ثیدح 9 نوی رغع م ناور جج کک

 ریدر وی نهان من متن دریا ۇس مرکب احا هب رات رضح سو ہیلع قا یلص مرا

 | تکر اشم هکر د حراش* ردینبم هنب راکدلکن دبسن دیعب دوخاب ردیغیدل وا لخاد بیرغ قرع هرانآ هیمسآ هجو |
 هج رح د هلا هل نيس (ةبلسغلا )رد راقدلوا فلخات یرادالوا هل رانا! ضا ولی وست و رما هلبا از رانآ دا مم ندینج |

 لاقب نوسلوا الزه كرک اذج رک ردهنسانعم قلآ بو > یکر دا بصغ یهنسنرب ندنلا كنهسکرب هدننز و |
 قم وزوت بورواص یی وص هدشزو هحرحد هلن ون 6 ةبنسغلا ر) هل بصتغلاک هنم هعّرنا اذا هنم *یثلا بلسخ |

 OS دادیب و تس و لظ هکر دیف دا رمو هدننزو مشع (بشغلا) هروئاذا ةبنسغ ءالا بنسغ لاش ردنا

 e هنالسرا هدنز و سلع (برشغلا و ردب وسنم هبشغ هکایوک ردندنلاح ر ءاعسا ( یشغلا)رددآ عضومر و

 | كن هلبهم داص و ىح كنيغ 6 بصغلا ) روند ه یشک مادقمو یضام و "یرج كاشبا هدننز و طبالع «براشفلا)

 | یناثلا بابلا نم ابصغ * یثلا بصغ لاقب رد هنسانعم قلآهلبا لظ و روز قحریغنم ندهسکرب یهنسنرپ هلینوکس |

 | نوا ادیب ایی مک نوا نیت کا نا هدننمط هنسنر هرزوا هسکر و الظ هذخا اذا |

 | عضو هتغابد ییرالیفو یتیرایوآ كن رد و هرهف ادا "یثلا ىلع ان زلف بصغ لاش ردن رابع ندکقلشیا یهنسن
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 (بارغالا) رد راب وسنم هب هنکما یک و هلابقو ءابآ یهک ی رار اس ردقوب یتبسن 4 هنکما و لیابق و ءابآ اعطق كزجاح
 كا ادیب هنسن ردان و بیرغرب و برغلا اونا اذا موقلا برضا لاق رد هنسانعم كلک هنتس برغم هلسسک كنهزمه
 .ردهنسانعم قمردل وط و بیرغ "یشب ینا اذا لجرلا برغآ لاق نوسل وا هراس ءایشا رکو مالک ؛لرکر د هنسانعم

 نسحو هلامژک اذا نالفبرغ|لاق رد هنسانعمقل وا یحاص لاح ماظن و ناماسو زاس وه العاذا ضو اب ضا لاق
 بکار و هب رج رثک اذا سرفلا ب ضا لاق رد هنسانعم كم رکسزا ردور ود هلفلوا ولفولوص ییعب كم رکسقوج تآوهلاح

 قوجكی و توم نا ىلا هارجااذا هسرف ب ضا لاقب رد هنسانعم كلتا راغلا ردق هما وا لاله بونالتج یتآ یکهدنتل آ

 نعمااذا نالف ب ضا لاقب ردهنسانعم كل رفس هب هدیعبراید و كل یف غلاباذا لج را برغا لاقب رد هنسانعم كمل وک
 هایسیرالیف كناضعا رب اس ردت رابع ندقم راغا یرالبق ارهاظ رد هنسانعمقم راغا یرارب قصف و قتلوفنامهو دالبلا ین
 بغا لاقب رد هنسانعم قل وا دنشم یعج وو درد كحورح و هتسخ و هغافرا تضیااذا لجر لا برغا لاق قرهلوا
 لوهح ا ىلع هیلع بغا لاقب رد هنسانعم لفلشيا شوا انسان و جیب ه هسک ر وهعج و دتشااذا لوهحا ءان ىلع ضيرملا

 لوهجلا ىلع سرفلا برغا لاقب ردهنسانعم قلاب هنسهرهچ یسءرخ نالوا هدننلآ كن آو حق عینص هب عنصاذا اضبا

 ادا اب رغت لج را برغ لا رد هنسانعم قاقرفس و ریس هب هدیعب راد هدننز و لیعفت (بیرغتلا ل هت تشف اذا اضبا
 شح ولا برغ لاقب رد هنسانعم قمل وا دنیا و بئاف و دیصلا بلط ىف تنعم اذا بالکلا تب رغ لاق و دالبلایف نعما

 ۱۳۳سی نت تنا اذا ةنالف تب رج لاه رد هنسانعمقمغوط ران الغ وا یلمرهج ضان نوناخ و باغ اذا
 ] لصا هکر ید ج راش * دوس نینب تتا اذا ةأرملا تبرغ لاقب رول وا نددادضا هلغلوا هنسانعم قهغوط رانالغوا
 هلتهج و ردلکد هنسانعم كلعا دیلوت دارفنالا لع یعونره هسخوب ردهنسانعم كلبا ديل وت ندرب یعون یکیا بی رغت
 یهتآ زلاق هلاقم هدقدل وا نوجا هلا زا یسان هدل وا یانعم نکل رد راکرد یغیدلاق لح هت دض هلغل وا دحا و یانعم

 __ [ عیفصلا و ملا مجباذا لجر لا برغ لاقب ردهنسانعم كلا لکا بوردکرب ین یغارق و یراق ناغای ندکو ک بیرغت و
 . [ برفع و قیص برفم دارم هکر دنهج یکیدلیا ب ورغ شن وکر د هیت هکهلیرسسک ك نار و یت كيم (نابرفلا)ل هلک اف

 ] مساو رونل وا ریبعت یطاب هکر دنهج كج هیلبا بورغ شنو کر دناکم مسا هدننز و قرمشم (برغلا) ردقج هلوایوتش

 اج هدا بو رغ شذ وکی ج دوب هلیرمسک ك نارو یعض كم 6نابریغلا رونی د هتقو كجه دبا ب وغ شنوکه رول وانامز
 ۱۳۳۲ ا ورخ دنم ىا اها اب يف و اهنابزیفم و سبعشلا برغم هتيقل لاق روند تاناب ریغم هدنعچ روند هتقو

 | دارا هلیسهیلب هیت رک او رد رلتهج برغو قرش دارم هسرونل وا رک د قرهلوا درفم قرشمو برغم هروکه نایب
 [] ق رشم ناسکس زود هدنرانیب وبص قرمشم هلا یوتش قرمشم هکر دبرفم و قرمشم ینیص و یوتش دارم هسرونلوا
 ناب ریغورولوادا رم یی رفمو قرمشمكنوکر ه هسرونلوا رک د هلرس هینب عجچرک اوردهرز وا لاونموب ید برغمردرا و
 ریغصت ندنظفل ناب رغم هک اب وک ردب رغصم كنظفل برغم نالوا نامز مسا ارب ز ردرغصم ندنریغ كنب ربکم یس هلک

 قالا نونو فلا هد هماقمیحن دب یعرکی یربرح و هل رابتعا ثلا وو ینا ولو قیاقدرونید تانابریغم هدنعچ ردشفلف
 | یترارحو عامش اکا هدنامز یکیدلیا لوفا شن وکه کروند هرجش ل وش هلتبسن یای (نیرفلا ل ردشلنا دع ندذاوش

  هزاتنزسکمتس وکه شنآ هکر وند هبا رش لوش و روند هبابوب یزمرف سنجر و ردیعما امرخ ع ون رب و هیلیا تباصا
 بابلا نم اب ورغ ملا ب ض لاق رد هنسانعم قلوا دندن و بئاغ هدنزو دوعف (بورغلا) راردبا بیرت ندامرخ

 | كعاطرب هدننارت ماش هدننز و رکس ( برغل دعب اذا لجرلا برغ لا رد هنانعف قل وا دیعب و باغ اذا لوالا
 | هغلابمو تدش (بارفتسالا ) رد راج هد هلا ار فیفحت ر دب دآ وص رب عقا و هدنناپ كغاط لوا رد ها اه هک رغ و ردیعما

 ( برغم ا ءاقنعلا ) كحل ىف غلاب اذا لوهحا ءان ىلع برغتسا و لجرلا برغتسا لاق ردهنسانعم كلوک هلیهج و

 ؛ قرهلوا تفص رد راج یخد هبرغمءاقنع و برغم ۶ اقنع و ردیعما كشوف رب مسالو هجو میر مولعم هدننز و نسحم
 د ردب ناریط زاردور ود كب هکر دا داعب او با غا هدناربط هکردشوق ر ل وا ضعبلادنعو هلتفاض ارد زر اج ید برغم ءاقنعو

 | راطهرزوا ییا ور یاک نبا هکرید ح راش * یب وکه يها و تاریبعتر دن دنلدبق ظافلا نایلوا لاد هبانعمر هروب نم لک دوخاپ
 38 یندرکر دشملوا ادب هدننامز مالسلا هيلع واني ىلع یربعا ناوفص ن ةلظنح نالوا سرلهاربمپ رو نم

 | یکیدلیافداصت و ناریط هفا رطا اجاجبود اوبا هدغاط مانخ ویدا شوق رب مظع و بوخیتقلخو كنر و نوزوا
 | ترار هلفمال وا سرتسد هراکشرب الصا ن نکل بودی زا ورپ هنبهداعاایلع نوک ر یدیا ردیادیص یشوحو و رویط
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 | نۈضغبدلاش وب بول وط ام اد رار دبا قالطا نآالم و غرف هکوب راب رع ردمبکی اح كروسان هددعقم نلاح هدز وک ك قلعو |
 هرب كج هنلکا رکو ت هدزغآ و روند هنللب و تبوط ر ثاکر کوت و ردهنسانعم قملاغ وچ كرکوت هدزغآ برغ و یهتنآ

 0 بتا ىلع نب رهاظ برغل الها لازم لو راضعب رار دیا ذاا نا رطقندنآر دیعم لر یلنکیتویریاربهدزاجورونید |
 هکر دماش لا دا رم هدن دنع راضعب هکر بد حراش + ریدید ردکع د زاج لها هکر درون نمرجش دارم نادبغ هدنشدح |

 ولد لها لوق یلع و ردازغو داهج باب را دارم هکر دکع د تکو شو تّدح لها ضعبلادنع وردمقا و هدزاچ ترغ
 ۱ هنن وک يس نالوا ا هب هصح ندداوص و ندی وق نالوا رشم برغو یهتنا ردیسهفناط بص دارم هکردکعد

 رد هنسانعبیونقلیربآورون دەدەن راکی لز وکو رونى د هنغو رن وق كز وکو روند هت !ندرکسولقول وصولرکو وروند

 | كف روند هنب رپ نیکسک ك ئيشره هلیعط كنيغ (بارغلا ) هبمار ىردال یا تعنلا ىلع برغ مهسو ةفاضالاب | ج لاقب رد راج هدهلنیتصق هدنوب هیلوا مولعم یناتآ هکر وند هقوا لوشو رد هنسانمم دعب قلقاراو
 رولکنابغ وهلاهر واکه غا و رواکب ضا یج روند هنشوق هغ رق تا غ و ردشلنا رارکتین وب فلۇم یکی زغا 

 ردسقل یناهفصالا دمع نیدجا ندنثدحمو روندءراق و هبول وط ناغاب ندکو کو روند هنن زغا تلنهتلاب سافلا باغو | زدی كاسرف نهو ضخم هنس هق ىف بارغۇ رولکنیازغ عج عجج و هی تان رو رفت

 | باغ هنف رط ره كنکیک هسک | كشاب و رد دآ كغاط كسکو رب هدننارت هندم و عض ومر هدقشمد و ردیعما كغاط رو 2

 | یکیا كنەود روند نابا غ هلیسهبش هیت هک ل بالا با ضو روند هنمقلاس كنشم یاغا لاوس ررېلابا غو روند

 | ردشفل وا قالطا نوبل وا نیکسکر د راشلک ی رخ وط هندناج یرفوب كغلیاوآ کرد راج وا یغاشا كن راکیک هج وآ
 | ىغندش واق كغليوا ییا هکردترابع ندکیک هج هقفوب یکیا نالوا هدنفرطیغاشا كکیک هقف وب یراکدید هشارف دوخاب

 | یتسهم كنءود هکردبقراص عونرب (بارغلا لجر) ردنرابع ندرلکیک هج رویس ولفرط یکیا هکرول وا هدر ق
0 2 ۳ 

 | هقیاضم و تدش كب هدننض هدام رب راسا شاعم هب هسکرب راب ع هکر دن دانعم وب نم هل وا رداق هکما یسیزواب هکرارا راص | ۰ ِء

 لالیرطآ هدیرب رب ناسل هکردیذآتابن سنج رب بارغلا لجرو راد بارفلا لجر هیلعمص هسلوا ضراع تو

 هلیدیدشت كناب و یعض كنيغ (قیارغلال وسا اذا عبا لا بابلا نمابرغ*یشلا برغ لاقب رد هنسانعم داد وسا قمرارق |

 | رمراق و یکنز هکر ون د هنناد وس ك رع هدنن ز و برطل |ةبرمشا (برعلا هب خال ردیشیناسفلا ىلع وبا با رغلایسوم |
  نیةرتنع ردران و هکی دنا رونلوا قالطا هب هسک چاقرب هدنسلهاح هبضا و ردشغل وا هببشت هنا ض هدنول رونل وا ریبعت |

 | یکپچ ك نوب نکل رونل واربعت یت وا لاله و غیا نوغزوف هدیکر ترول وا هیبش هنت وا هرد کوکو یس هعظق و قاس رزرو
 هبا لسع و قه مه رد ر موب لکن دم وب رانال وا التبم هنتلع صرب رات وط یرامک هیبش هنمخ سن ودقمو بول وا ضا

 | اضعب و راهدیا فشکه انفآ یراعضوم نال وا صرب ب وروت وا هدنس وشرق كاسعش و ب ودبا لوانت هرکصن دکل 1
 | لد هنوکی چچ وا یتیاهن نوکل وا نامه راهیل رد ب ويې اوص هدلاخا وا و راردیا هفاضا ی د اځ رق رفاع مهرد
 . كنار و یصق كنيغ (ةبرفلا) رول وا عفدنم هیلکلاب هرکصندکدلیا عفدرلوصیراصبو زابق راعضاوم نالوا

 | رد هنسانعمقملوا رود ندنطو هل يعط كرانبغ (ةبرغلا) و (برغلا رد هنسانعم یون ودعب قلیرا و قلقا را هلو کس
  بولیکج ندنط و هدننزو لاعتفا ( بارتغالا ) هنط و نع حز اذا لوالا بابلانم ةبّرغو ابرغ لجرلآ ب لا

 | برغت لاق رد هنسانعم قمل وا دیعب بول وا ادج ند هنسنرب هدننز و لعفت (برغنلا ل براقالاربغ یف جور اذا لج را

 | ندنفرط برفمو نطولا نع حزن اذا لجرلا برغت لا ردهنسانعم قلوا روذ بولیکج ندنط وو دعب اذآ هثع
 | قاوف هلآ هدیکرت ردیذآ رصشرب هلنیتحف ( برغلا ل برغلا لبق نم ینا اذا لحر لا برغت لاق :ردهنسانعم كلک

 | ندشموک لوق یلع و هنسانعم هضف روند هشم وکو  هنسانعم رخ رونی د هنا شو زار درا د دېس هدیسراف هکر ذ راک د
 | كنیزوک و كننزوب هکر دیدآ ضرحرب صوصخ هنعسق نویق بلغ ور ون د هحدق و هساکو روند هب هلابب و ماچ عونصم
 ۱ ندبا رطاقط هنغلا را وبق هللا ضوح ندهغوق و روند هل وتلا و ردببک فعس هدنعف هود رولکو د یرالبق و یرایوت

 | هق وا لوشو روند هنتلاح تالک وکنالواهدنز وک ك نا ضعب ورون د هنس هح ار لر وماج وكى وص شقوق ورون ده وص
 برضو دیمار یردبال مهس یا اتعن برغمهس و ةفاضالاب برغ مهس هباصا لاقب هبل وا مولعم یغیدنآ ےک کروند

 | ت س

 OE ORS (بارغلا]ا ردیمسا حض ومر هدنلو رصمو رددآ هعلقر هدنع و ردیعسا امرخ عونرب

 | ماش ۳۹۳



f ۲۱۰ اس 

 | كل ەچ هدررز ونا اذا ملا رخ لاقب رد هنسانهمقق وف بولوزوپهلفمروط قوچ تاوام ولت واموپمهءاجاذا
 ۱ »و بصنلاب * بغي رعشل اد ور+* لثلا هنم و تاباذا اندنع نالف بغ لاق رد هنسانعم

 9۳ هیلیا مت ]و بیذبنیکیکرکیجدنسب ودیا رورمنامزندنرزوا کات لبه راکنآ ب ودیا هلم ندر هبا تو

 1 EKS هلب سک كن هزم (بابغالا) رونل وا برمض هدنضرعم كلبا هلع رتو ینت لاعتسا هدهدامرپ

 رد هنسانعم كلکیروشآ نوک هترابز و ام وب هتک وام و هتذخااذا هبلغ تبغا و یم ا هتبغا لاق را هد انعم ق لف
 | زاک نوکر بب ولکن وکرب ىناسجا و هیطغهزب كمدآنالفکر دندانم وام و رتواموب مهءاجاذا موقلا راز بغا لا

 | رد هنسانعم ققوغ بول وزو هلغمروط تا بابعا ورلربد هژاطع انبغبال نالفهدرب كج هبدرولکن وکر ره هکلب ردلکد
 | (باوغلا )و هل دیدشت (تپافلا )تاپاذا نالفاندنع بغا لاقب رد هنسانعم كل هک دربرب ونتنا ادا ملا با لاقب

 ۱351 ۶ تنش ادا یا وغو ذی لبا لاغ روند هراراوط نیا اونه یاروضئآ نوک دیجی رک هبمق ك نیغ
 هیلپادم درب قاریا هجرفا و ندهراق هکر ونید هن زالط و هنس هفلاط نیفشاط لوش لزکد هلیمط كنيغ (بغلالاموب

 ناب دو لمقت(بیشا) هلع ر واکب وبغ ورولکب ابغا یعج روند هرب روقچ و نرد یکی چا هردو
 | خلاب ملاذا ةجاحا ىف ببغ لامس رد هنسانعم قمت وط هگدل وا نامه ب ویلا طارفاو هغلابم هدص وصخ رب عب كلا كرت

 ك قطا عفدوناسشاا قلح ذخا اذا بثذلا ببغ لاقي ردهنسانعم قعاق بوبا زواق ندنزاغو كنوبق در وق و اهف

 4 زو بک (بغبغلا]) رون ده السرا هدننز و یکم بغل نع عفداذا م وغلا نع تبغ لاق ردهنسانعم

 | رولل واریبعت قاقص هدرا هسک زوم هکرونید هنا قفراص نال وا هدننلآ كنهکچ تلآو ردبدآ مص ر هدنیلهاح
 هدنزو باج (بابغوب ال ردفدارم هدنناث یانعم هليا بغبغ هلنیتصف (ببغلا]) ردندآ كغاط كج وكر هدانمو

 ده دم هدننز ورپپ ز (بیبغ) ردبقل ثرابخ | نب ةيلعت هدننزز و بارغ (بابغ)ل ردیس هبنک ل عاش مان دوعلا نارج
 . . ] هنسسانعم شيع ةغلب روند هکلرید كج هیلیا تیافک هدننز و هبق (ةبغلا) ردیعما هیحان رب هد همام و ردیدآ عضومرپ

 . | هدننزو هبیبح (ةییبغلا) ردیعما يسير واب كنشوف لش وطرب ص وصخ هنس هلق رکشیونب هبغ زسمالو ففلا و
 ۱۳۳2 وا شل دی بولیغاص دوس هن رز وا ید ماشخا هدعب بولیغاص ندحابص هکر وند هدوس لوش

 11 نالوا دیعب هدننزو بابحا (بابغالا) هنل وا كرت نوکر ب بولیغاص نوکرب هکروند هن وړ وق لوش هدننزو همظعم
 "قمر وز تداهش روند هنتداهش نالبهلب رسک ك نیغ و یحی كنان (ةبغتلا)ةديعب یا بابغا هایملاقب رون د ه راو ص ۱

 هغلا ف بئذلا ببغ نم ةلعفت یهو + ةبغت ید ةداهش لیقنال * یرهزاا ثیدح ىف ةیاهنلا قو ح راشلا لاق

 هنسانعم كلا تداهش هرب نالب رول وا ردصم ندناب لیعفت هبغت سپ دسفاذا "یثلا بغیف ةغلابم ببغ

 د هدنمزاهل كناسنا هکروند هزکحا تق لوش هدننز و هعرج «ةبدغل او یدنل وا لامعتسا ید قروه وا

 د هب هسکدنمونت ل وش هدنن ز و لتع ( بدغلا لر ول وا هدکیکیرویس نالوا هد رب ییدل وب تیاهن كن هکچ هدنتلآ

 لبق كنيغ (ةبدنغلا )رددآ عضومر هدننزو ءارصع (ءابدغ) هلوا قوچ یرلتا قلاب و ولهدوک نیلاقو یرموب
 لصاردیل مع اهم قرش ردتهج یی دناب شن وکه کرد هنیمانعم برغم هدنن ز وب رح (برغلا ]لر دم وس م هدنسهدام بدنغ

 نکا ید یلباقم رد شغل وا هیعسآ ناکم سا هلیس هقالع لحا ةدا را و لاطارکذ هلفل وا یععا كسع قرش

 رد هنمانعم باهذ كعك برغ و ةبرغمیا ةي ض یه لافب و برفلایا برفلا لها نموه لاقب رد راردصم لصالا یف
 131 11 دمو صد نت بخا ردهنسانعم قلوا هغرال او ویهذاذا اض موقلا برف لا

 یرویمابنیکسکنهنسرب و هدح و هلو یا باشلا برخ لاقب رول وا ولتدحاتداع هکردذ وخ ام ندینآیانعمرونل وا
 ۱ ردشفل وا قالطا نوچخیدل وا براغ هد هب رض ردلعاف ییعع ردص» یک ینا كندر و یزغآ كحق روند هنف رط

 ] برط برغو ةدح یا برغ هلال یف لا و كندح نم یا كب رغ نم فک لاق ردهنسانعم تدح تالنیکسکو

 ۱۳ زات هم وصخ را كقکز اردو ودرب قارا كي و طاشنیا برغ هب لاقب ردهنسانعم طاشن و

 | نالوا هدزوکو روند هب هخوق ك وپ و هنسانعم هب وار رون د هنمولوطوصو یدامتااابضهرفسیف برط لا بک یدامت
 ریبعتولناغل بش هزوکل وا یکروسان رول وا راقآ شاب بونل وصامت اد هلدبیس هضراع و تلع ضعب هکرونب د هرم ل وش

 , پوبانیق ندزوک ك شاي لوق یلع هنسانعم عمد یارحرونبد هرب قج هقآیشایزوکو  رونید هنشاب زوکب رغورونل وا
 رول واثداحهدنزوکكناسنا هکردیعما هجوبس عونرب و روند هنشابز وکو هاش ناشط بوق ور وند هنسلک ود
 1 | کود نیم هلبتلعرب زکلاب یظفل برظ هدهمبط بتک هک هلو م ولعم * زدنا روهظ هدن راکی لز وکه کردیا مرو ربو
 ۷ )بولیشدندلخادد وخاب رافآب وليشدندج راخایهدقدل وا عت ەدام دنا ردنابنچز ۳ نا بدتر راک ز زوک ۳ 1 ۱

 1 ندنورب )



 هک ۲۱۵ ریس

 :(تززعلا)ردشفلوا قالطا ندنفیدلواناتسد رازهردیسراف یظفلرازهو ردشفلقانب عج هرکصندقدنلوا در هب یعابر

 ترک نح بزعو برم نوار رود باد یک یادی هدنز دفق هبا ها

 | رونلوا لامعتسا ثنوم ابلاغ ردکج وب فورعم هکرونید هکحروا هدننزو تور راع (توبکنعلا) رد دص وصخ
 رول وا یزوکیتلا و یغایا زکس كکحر وا هکرد هب غو ردلکد تاولعنف رد توللعف یز و هر وکه فلم هکر بد حراش ۱

 نالواصبرحكي ییاعت دنیکح زولوا عناق كب تلکح ر واو رول وا صیرح كب یم كنيس هکر دل وقنم ندن وطالفا |

 | هلینوکس كن ونو ىح كنيع(ةابكنعلا )و هلیصف ڭفاكو كنيء(ةابنكملا)رذشلوا قوسمقزرةفلك الب هعناقكق ولحم

 هدنتومو بکم نکردن و كتوبكنم ید كفلاوتوکس كونو ىق كنيم (ءاكتملا) زا هوا |
  (بکعالا) و هلنیتض (بکعلا) و هبرسک كنیع (باکعلا) رولکب کانع و تات وبکنع یعجب روند جد هیکتع
 !تیلساو زجام ناسم وا یردق هنبلط ماقتا ندلتاق هدننز و ردبح 6( تهبعلا) رد راعجب مسا نانا دزو تلکا

 | یا بهیعوه لا روند ه هسک شارتان و اسان و لیقث و هرت و بلط نع فیعض یا بهیع لجر لاقروئید هب هسک |
 | قلناوج و تال تکی رد راج هلیدم كفلاو هدنشزو یشرج ( یهملال روند ههلک نالوا قوچ کو و چنو لیقت
 روند هننامز كتلایا و تنطلس و كلمو هل وا یا هنابهع و هابش یهع یف هلعف لا روند هنماکته لوا كنتلاح

 هللضاذا هبهوع هبهوع لاقي رد هنسانعم كلا لیلضت هدننز و هج رح د( هبه وعلا) هنمز ئا هکلم یهع د دتما لاق

 رد هنسانعم تلاهح كمال هدننز و بیع (بهعلا) روند ه هسک ندا لیلضت ام اد یسان هل رسک ك نبع (باهبعلا)

 هکر د هنسانعم همص وو هصیقن (باعلا) و هدننزو بیغ (بیعل) هلهجاذا عبارلا بابلا نم ابهع "یشلا بهع لاقب
 هسج ظافل انانلوارک ذهرزوا یبتررت كفل وم * رد هنسانع»بیع هلی راهه (بعیلا لو( ةب اعل ا لو( باع ا لر دعولعم

 ۱ رول وا یدعتم یلعف و رول وا ردصم یمهلک بیع و ةعص و یا بیعمو ةباعم و باعم و باعو بیع هب لاقت رد راقت
 0 عاتلا باع لاقي هنسانعم قمل وا ولبیع رول وا مزال و بیعاذ هلعج یا ه اع لاقت هنسانعم قلت ولدیع و كمي ین هنسف رب
 رول وا كمد ولبیع یکلیکم رول وا لوعقم سا و یدنل وارک ذ هکدتن ردعسا هلق كيم( تعمل ا بیعاذ راضاذا

 یهنسنرب ردندلیعفت هکر دشلتا توکس ندنننهدام بیعت فلوم × ردکعد ولتبع دو هرزوا یلصا 6 بویعلا)
 هدنن ز ودادش (بایعلا) و هدننز و هزمه هلبعط كسع 6 ةبيعلا ) رونل واریبعت كاطب هکر دهنسانعم كا تب هع

 لجر لاقب روند هب هسک ندیا دانسا و وزع بیعرب هسکره نع بویلبیع یماناماد هدننزو همالع (ةبابعلا) و |

 راردیاندنوکو ندنیشیم هکر ون د هلډن ز كچ وکل وشهدننز و هرم( يعل ا )سان بیعلا ریش ةبایع و بایع و ةع
 لح كنيشکل ج را ةع و ردف رحم ندنآ | رهاظ رونل وا ربع هبکه هدیکر ترار دیا عض و تا وا هنجما هکر ونڈ هنآ دماج و
 لح و تعاجهصاخ من راصنا نعي ر هک یتببع و یش رکر اصن الا ثیدا هنم ورونل وا قالطا هزارمش نال وا یراسمآ

 هلیحتف كنای و یرسکكنیع رولکتابیع و هدننز و بایئرولکب ایع و هدننز و بنعزولکب یعیعجنكنهنع ردم رارسآ |
 یهبخراسا و هیفخر اعط رونلوا قالطا هنورد و ردص هسعنالوایدرفنش زوللواقالطا 4 ولق ور ودص بایعو ق

 ندیع 6 بیاعلا  هنتسانعم فدنم روند هنفق وط حالح قرهلوا درفم بایعو ردن دنایانکو ب و نوصدل وا ی وتحت
 هدنز و بدنج (بیعا )نیلا نم هیفام نخ ادا یعهاقسلا باع لاقب وروئید دوس نال وا ظیلغو یوق كتو ردلاعاق مما
 نزو یربغ ندننس هلک بلع هدنسهدام بلع تلم هکر د ح راش + ردلعفا دوخاب ردلیعف یزو رددآ عضومر ٥ ما

 رک د هدنباب هزه و بول وا ضقانت هسل وا لیعف جد یس هلک بیعا وبشا سپ یدشطنا ینن ود ردقو هلکزب هدرونم |

 هنماحنا و تبقاع كن هنسنرب هل د دشت كنابو یرمسک كنبغ ( بغلا) ب عملا نتفلا لصف بس ىدا مزال كتا |

 ابغ لبالاتبغ لاق هنسانعم كلک ه وص یروشآ نوک هود رول واردضم "بغو هتبقاعیا مالا بغ لاقب روند |
 یباقحانعمو هکر د حت راش * رد هنسانعم كلک هنتراب ز بابحا هزکر هد ةتفهوام و تئمظ وام و تدر واذا یال ا بابل ا نم

 غیزهداروپ فلوم ابادد زت ابغرز تیدطارسف ه وردلمعتسم هنسانعم ترابز یروشآ نوک ن کلر دند هع رش

 لاق و مایا دعب ارب از ءاځاذا لحرلا بغ لا ردتبشم یعیدل وا یرصب نسح لوق فلوم لوق هد هان نکل زدشلب 1

 قم وط هقسا یروشآ نوکبغو نیتناردشفل وا هعسوت نکل ردذوخأم ندروب نم یانعم هچرک عوبسا لکف نسما |
 كنیغو كي( ةبغم ا ) امو هتک ر و اموب هنذخا اذا ابغ یمطا هيلع تبغ لاقب ردندنوب بغ یاج ردهنسسانعم

 هلیصف كنیغ ( بغلا) ةبقاع یا ةبط ةبغل حالا اذهل نا لاق روند هنماحنا و تبقاع كنهن يسرب جدو هلق |

EGET ece 

 چ دا نیفلا لصف زاس



 | ینلعا هنعوقم ییضلنادنم لدض کد سفت سما نام شا انا ی رای نلها لاق ۷۳ رد | هدنماکته تام هب هع ناتا

  كمالو یمض ك نبع (ببلع ) یکی غیدناز وای وب ب ودرابق یی رابوت ءدکه یا تردابم هکنج سورخ اقا و كیدلا ۱
 | لیعف هدب ع مالک رد دآ هردو هدنشرط نم هدننزو عذح ررر دک تانیع ( بیل ) و هلبصتقف ان بنت یاب و ق وکس |
 [] عضوم رپ هدننزو ذفنق هلا هدحوم یاب ( ببلعلا  ردق وب مالک یریغ ندنوب رد هلیص كناب و یعض كناف هک هدننز و

 [ موقلا ةب وبلع ءالّوهلاق روند هنرلناشیذ و رایخ و هدیزک كتعاجب و موقرب هدننزو هموئرج ( ةبوبلعلا ) ردیدآ
 | بولعمقی رط لاقي رونیدهل ون تال شيا بولعم و ردیعما یحمق كلاظنب ثراح هدننزو مولعم(بولعلا ) مه رایخیا
 نیکسی رلکدد ءابلع رولیصاب هنغل وز وا كن وكن هود هکر دافم و غاد عونرب هدنن زو باتک ( بالغلا )بحال یا

 یراکدیدبالع هنندرک هکر ونيد هبهقان لوش هدننزو هنسحم ( ةبلعملا ) و هدننز و همظعم ( ةبلعملا ) رول وا هرزوا
 دل مان ثأد هدننز وه ربه 6 ةيبلع ) بالعلاب تم" و تناك اذا ةبلعم و ةبلعم ةقان لاقي هلوا شلاب امت نانل وا رک د
 [ یرونسو دج تبان ندنفرط هرصبكنتب الو همام هدننزو هفرغلا هبش ( همرکلابلع ) ردیدآ كن وص كچخوکر
 روند هب یشکن وز واوروند هن ز وک |ناب و ه هک ن وز وا یرازونوب هدننز و رفعج (بهلعلا ) ردیعما كر نالوا
 رد هبنعیدرفم راربد روکنا هدیس راف روند همزوا شاب هلبصف كنون و یرسک ك نیع(بنعلا]) هلباه ردهبهلغ ین وم

 0 ا ام علان موم یان ارز ردردان رو زمیان هدنادر هم هکر دشع د هدخاحص یره وج هاه

 .ندرلنو یک هربح و هبیط و هریخ و هلوت و هبنع رولک ی د نوا درف هلیهج و تلق و تردن نکل یک هلبف و لیف و

 ل یادعامندرلهغیص نانلوا رک ذ كن رهوج هرزوا زوک ذم هج و ردلکد مولعم یکیدلکهرزوا اا
 دراو ید تالک رک ذلا فن آ ونشا نو رون نهءانب هسخ و ردیشان ندا تاق رم تفو ندنروصت یا

 | ها ل یاح ةأدحاو هللا هنلثم یا ةموثلا و هلننون لاو هلبا نیت یاخ و یاز ةخیزلا ردرانوب هکر دنیا
  ثلذربغ و هلنبنون ةننهلاو هليا هلم# یاط ةريطلا و هلبا هلم یاحو هجم لاذ ةصذلا و هللا وب یا نو

 .  رکذ كفلوم هسخو ردقلعتم هب هه ظافلا قرهلواقفاوم هنطرش یدنک ىلع بلس كنب رهوج هکربد ا
 | هتسانعم رجخ رونل واقالطا هاريشرببعو نينا روما r و

 با شیرف یشانندنآ هکردیعسا كنهقان جک ولدومرب هدفلس تنع و ارج یا اینم هاقس لاقب,هلبرابتعا هلا لّویام
 ردهعلق رپ هدنساضقنیطساف ( بنع نصح ) رد روهشم برعلا نیب ( بنعل|موب ) ردشل وا هعق ورب هدننايم حاع ینب
 | هدننزو لیعفت (بینعتلا ) ردتفلهدنسهلک بنع روند همزوا شاب دوب هلی كنون و یرسک كنيع (ءابنعلا )

aneهکرددرفم كينع لاه ( ةمنعلا إل بنعاذ راص ادا ابینعت مرکلا بنع لاقب ردهنسانعم كمرب و مزوا  [ 

 ] رول وا هدنلکشیمهناد مزوا راقیچ هدنفارطا و هدزوک ر اقبچ هدناسنا ندې هکر ديما هجویس عون ربو یدنلوا رک ذ
 ردیعما یی وقرب هدهنیدم ( هسنع یارب ) رددج هلسقرب ندفارشاهدفارع (رک الا ةع ]ا ردندص اهممالعا هنعو

 | هدقدل وا هلیلاکو ردق طب هکر وند هنشع كنجاغا لا وسم ینعی ارا ورده ويم فورعم هلع اوب هدننز و نامر «بانعلا)

 لجر لاقب رونید هب هسک نالوا لوی ینورپ هدنزو باغ (بانعلا]) ردند ه ودا رول وا ولت والحرادتهر و هايس
PETES0 ا رنو اس یی یمب لفخ بانع وردی كن هرد ریو خاطر هدنل و  

 ٠ الام بانعور ونلوا ریبعت ق اليد هکر وند هديا زم نالوا هدن طس وڭاج رف عب رظب لوق ىلع روند هشیشنال وا ثداح

 (ينعالا) رول وا نددادضا هلکغد هغاطیرکد نوز واورون د هغاطهرق كچوکب انعو ردیدآیسرف كەر و ن

 | ليلا ببنعورددآ هردرب دوخاب عضومرپ هدنم هدننزو بدنج (ببنع )روند هب هسک لو ینورپ هدنزو برقا
 لیق یشن ردو روند هب وهآ لالاج و طیشن وتسج هلا (نابنعلا )روند هنمدقم و هنکو ا كن وص لیس هلتفاضا

 | هکردررقم و ردتفص یس هلک نابنع هکر د ح راش + روند هب وهآ هجوق ولشای لوفیلعو رول وادض هلکغ د هیوهآنال وا
 | چت رول واندذاوش روب نم ظفل سپ ردص وصح هردصم موق م نزو قجا زا وا انب تافص هرزوا روب نم نزو
 ردیدآ وص ر وردعض و مر هدننب هدم هلا هکمهدنن ز و هما( ةبانعلا )یبتنا ردلقځ قل واردصملاب فص و ةغلابم هکر د

 (بانعلا ) روند هب یثک نوز وا وظیلغ یا بنعم یش لاقب روند هئیش نال وا ظیلغ و نیلاقهدنن و مظعم (بنعملا ])
 | هثراح یان, بانع كني ره وج ردیعمایردب كن هسک مان ینامنلا ثیرح بانع ور ون د ه هسیک ناتصمزواهدننز ودا دش
 تقفاومهناوذ قوچ ندتغل باب را هدنآ یرهوج هکر د ح راش » ردباتع هلا هبق وف یات لوا اریز ردطلغ یریبعت

 | (بیلدنعلا )نابضغ یا بدنعم لج ر لاق رون د همد آل انمشخ و نیغ راط تیاغب هلیس هی ,لعاف مسا( بدنعملا )ردشلیا

 1 رواک لدانع یعج ردیبحاص اطاو تایغل وک ایک ا ید رازه ۱ هکرونید E لبلب هدنزو لیبجز

E ) 



 ( تۈك اهلا)نسانعمناخحد روند هنوتوتوهتسانعرابغ ر ۇئ ىز خو هو تیر( باکملا )روت هند نالوا ۱

 ییاعدزا هر دهنسانسمریثک عجب (بک اعلا )زون هرابغ و هزوت هدا و هدننزو روت (بوکعلا و هدننز و بولاح ۱

 یاب و درام ندنسهفن اطنج و سنا و روند هرودوب جاب وطول هد وکی رمو هدننزو شی( یکبار ردات |

 هرکصن دنناف ورکو نو سلنا قیلطتی ردیلزک هل وا ی وز كنسهدلا و هکر وند هب هسهگ ل وش و روند هصجشدنعتمو ۱
 ردهنسانعم كمتوت هدننز و لیعفت ( بیکعتلا ) ردیعما ینابنادنز لرذنمنب نامعت ندب ع یاسا بتکعو نوسرا و
 ردهنسانعمكلنا البتسا هضغ و غ یکن وتوت دی ةسنیکر هدننز و لعفت (تکعتلا)) تنخداذا اسکعت رانلا ثیکع لاق

 زوتورابغلا راثااذا لج رلا بکتع |لاقب رد هنسانعمیهتزوت زوتهدنز و لاعتفا (باکتعالا ) هتبکراذا م وم هلا هتیکعت لاقب
 هکر د بعص ن اهدننز و هناحد ( ه اکع )را اذا رابغلا بکتعا لا رول وا م زال و یدعتم هلغل وا هنسانعم قم زوت یسیدنک
 كنا ویح رد هنسانعم كلا ناشن ورا هدب را هنسار هدننزوتبلق 6( بلعلا إل ردردب كنعاجرب ندنشهلسق رکب وش

 ابلع *یشلا بلع لاق ردهنسانعم قمزح و كمت رکو یک یسنارپ كنسهلوقم مدلاب و نالوق و تيش هدندوج و

 هد هلل رسک كنيع هدانعم وب روند هرب نشخو ظیلغ تلع و هزجاذا هبلع لاس و هفرثا اذا یناثلا و ل والا تابلانم

 فیسلا بلع لاقب رد هنسانعم قمراص ینیریکس ینویب كنءود هنس هضبق كنس هلوقم قاچ و ملق بلعو رد
 دوب هدننز و لیعفت (بیلعتلا )ل یک شاط روند ه هنسن بلص و كب بلعو ریعبلا ءابلعب هضبقم مرح اذا هو

 قمراصینیریکسینوی كنه ود هنس هضبق قا ولف و ردهنسانعم كمتر کو قمزج و رد هنسانعم كلا ناشنو زا هدر ر

 كنا ویحیراکدد لع و ندنعون نغص و هنسانهم بلص “یش روند هب هنسن كب هدنن زو فتک (تلعلا ) رد هنساتعم ۳

 ندکیک یسهثج رونل واریبعت ر وچ هدنکرت یرکدید لغو رول وا هن وک جاقر نغص روند هنن الوا یو و یر
 هد هلبعص كنیع هدنوب روند هرلکیربا بلع و زل وا یی رب وق و رول وا لزق هدفیص و لئام ههابس هداتش ینوت وریک

 ممط دنسنرب اعطق ندنآ هلفلواربخ یو سکان هلیسهدایز هکر وند هب هسیک لوش هلب منک تانیع ( بلعلا ) ردتغل
 رومیرهدلااد هکروند هرب ظیلغ تعفلموربخ ی لوش و هدنعایف ممطْال ناکاذا بلع لجر لاق هيل وأ دیما و
 هلی رنک نیس ردس ور ونت د هرب یکیدتن یساغا ردس و زد راج هد هل كني هدانعمو هبل وا یرثا تابنالصاهدنآ های
 بلع لا رد هنسانعم قل وا بلص و كن هنسن ر هلنیتصف 6 تلعلالرولکب ولع یعج رد رش ی راک د یا رک نات سو رع
 یسحادا*یب لا بلع لاق ردهنسانعمقل وا تشردودرسو ددش و بلصاذالوالا وعبا لا بابلا نمابیلع تلع و *یشل 1

 ذتحا رتریغت اذا ع الا باع لاقت ردهنسانع:ققوقهرکصندفدل وادددق ب ولبکج یتبوطر هلغمروط قوج تاو دشا و

 بونا نخر یوغا قو ولوا تدا هنر ییا یک یوی تو کردیا شرم هیت بل اوت مپ
 بوشیکپ هلغنروط قوچ تا (بالعتسالا ) هدح لثتاذا عبا زلا بابلا نمابلع فیس | بلع لاقب رد هنسانعم كغ ک
 هلکلبا ظالفتسا یغلت وایشاوم و هدادتشادعب هتحصا رتربغت اذا ملا بلعتسا لاق ردهنسانعمقل وا زیغتم یسهحار

 ىف كنبع ( یالعلا )هتظلفتساو هجا لقبل هیشالا تبلعتسا لاق رد هتسانعم كاتا فاکتما ندشالت وا بوی
 هدننوب كن ود هل دم كفلا ویرسک كنيع ءابلع و رول وا عج ندنظفلءابلع و یک ص اصر روند ه الق هد دشت كتابو

 ردشلا شد د وشت هلکطنا رک ذ قالطالا یلع هاکو صیصخت هلتفاضا هربعب ه یس هلک ءابلع تلوم ×ز ون د هریکس نالوا

 هکر د ح راش + رول وا هلا د یکیا هکر د رسفم هلباریکس یراص نال وا هدنران وب كنا وبج و ناسنا اقلطم هده راس تاهمآ
 ندع وج نایلوا عوع*یدرفدوخاب یتسلواندنادرفم نال واد راو هرز وا عج ةغیص "ییالعنالوا هنسانعع صاضر

 ردهلدبم ندهد ودم *هزمه نال وا هدنرخآ كندرفم یسهباثیاب كنظفل ییالع نالوا یعجیءابلع و ردنااضتقا نسل وا

 كلدیتیریکس نو هدننزو هیقلس ( ةسلعلا) رددآ لج رر ءابلع و یبتنا روند د نا وابلع و نآ ءابلع هدنس هشت

 هنادیم یراریکس كتو ندکل بو اهعطق وا هءابلع بقت اذا ةنبلع ءدبع ییلع لاقب رد نشات كمك لوف لع
 نوزوا هدنزو هع رج ( ةبلعلا رپ ارک هت الغ ت رهظ ادا لحرلا ی اع لاق رد هنسانعم قلوا راکشآ ب وقح

 | بعت تال وکه دیکر ر ول وا ندهتخت دوخاب ندنسیرد هود ا كوب قحعاص دوسو روند هنجاغا امرخ
 | یاساهبلغو هدننز و درص ر واک ب لع و هلبرسسک كنیع رولک بالع یجب روثل واقالطا هبلع ید 4 وطوقرونل وآ
 هب هدقع ل وش نال وا هدن ران دن جاا یربا هل رسک كانیع ( ةبلعلا ]ردن دنا هبلع نب دم و دز ن ةبلع ردندلاحر

 (انناعالا ر ولی وک هنغابا شو هکرونل وا داغ اق فوط عت هز طقم ن دن | رونل وارببعآ لوتکو هچم وا کروم د |

 لاتقلا و قلل ا ادا ةاشلعاتنکلا وا كتتتلا ینلعا لاق ردهنسانع قفل مطاح بوناب هلاتفو رش هدننز و ءاقتلسا |

 وما للا هر هک رول ارم قفل ورخ کرد اتش كل قاژارد نر بو نوه

0 



 زخآ رب هکر وند هزدلی لوش هدننزو نسحم ( بقعلا إل دادح بلاخ تاذ یا ةاقنعبو ةاقنبع و ةابنقع باقع لا
 هبقاعم هکر د جزم + ردندننثدح باقعنب كللادبع ردندیماسا هدننز و ناتک ( باتع ) هیلیا عولط ندنبقعزدلپ

 هډ ؤزج یکیادوخاب هد ؤزج رب هدضو ع نف هبقاعم هکهل وا مولعم +ردشغل وا لا ردتسا هفل قم هلغل وا ند هم" هیض ورع
 هدنوزج نلیعافم الثم ردنرابع ندقلوا ملاس اب وجو یسی رب دوخاب ملاس ندفذح هدیسیکیا كبيس یکیا نالوا عقب
 یقاب نون بونل وا فذح یفرح ءاپ دوخاب رونید نلیعافم بول وا لاس ندفذح هدیسیکیا كنرلبیس نلو یع عقاو
 هدلم ررګالثم یغیدل واهدنن زج ر ولوا لیعافم هروک هب یناث ناعافم هر وکه ل وار ولاق قاب ءاي بونل وافذحنوندوخاب

 ردکارتارب وردنداعسا نایلوا یسیکر ت روند مد زکه دیسراف ر دب دار وناج یذ وم فو رعم ندم اوه هدننز ورفعج(برقملا) 0
 ار دج راش رولوا ثن وم ورک ذم یظفل برقع و ردکعدیرف و وقفلاق كم دیر وا یدل وازع وم ويد یر وا یغبرب وق

 | ار هکر وند هلا ود لوش ور ول وا هدننیه برقع هکر وند هشیاقرب هدنش اب هلراب ص برقع و ردبلاف شن

 اج ر رپ ندج رب یکیانوا هدکلف برقع وراریدبرفع ید هدیکر راردبادنبءربا ی تن وقس وق كنآ هلیسودنک بول وا
 | ردلغشم یانابزو بلقو هلوش ندرف لزانم ردشغ وا هیت هلکنا هلغل وا هدنلک-ش برقع یرابک اوک ردیعما
 هاب رقعو ردیعما كضرا رب هد هماع هلبا دم (ءایرقع)) ردیعما یمرف كنه مان یرافغلا ةضحر نب ةبتع برقعو

 كنظفل هایرقع یلوق ةبرفعلاک هداروب كفلوم* ردفصنم ريغ وب و رول وا یئنؤم كيرقع هکرونید هب رقع یشید |
 هب ریقع هرزوا سابق هدنرغصم هلکلتید ید هب رقع هدنشن وم سد ردلکد لش هنفاصنا مدع ردلتشمت هشاتا

 (ناب رقعلا ل ردیننوم كيرقع اذک هلباه ( ةبرقعلا ل ردشلبا جج ی هقبقد وب هدنح رش ه رد باهش هکهتترونید
 . | ردفجهلوا كجو یرکدتا ریبعت ناي هغالوف هکردیعما نذالا لاخد ردزاح هلیددشت كنابو هد ز و ناوفنع

 | كحابصم روند هنککرا لوف یلع هبرقع نابرقعو ردکجوب یذوم رب قوچ یراقاباو قرتهراص هجنوزوا
 | برقع هکیدید یرهزا رونید نابرقع هسرول وا دارم ریک ذندیک أت رونل وا قالطا هبانا و رک ذ برقع هر وکه نایب
 " [ لعق مىا ( ةبرفعلا ) روند رقع هدننن م اضعب و نابرقع هنککر ا وردبلاغثین اتهدنا و رونل واقالطا هباشا ورکذ
 | برفعلا ةربثک یا ةرقعم و ةبرقعع ضرا لا روندهرب نالوا قوج ییرقع هدننز و هره( ةرفعلا ) و هلیسهین
 لوعشمسا (ترقعلا) ردشم واان یسهغیصناکممساندن !بونل وادر هب شالث هک اب وکی س هلک برقع هدنظفل هرقعم

 یلکن رد و قیص یسهدوکو فوطعم ج وعم یا برقعم غدص لاق هرزوا هیبشت ردکعد هدیجخ شلکا هلیسهیب
 | ٤ا دی رانلوا دنس هناج ربز هکر وند هعدآ یحاص تعانعوتماهش و تکو شور وند هن اویحو ناسنا نالوا هینبلادیدش

 [ هلیص كنارو كنیع < ةنابرقعلا عین روصت یا برقعملج ر لاقب هیلیا ترصنو ددم هناسکی و مولظم و تیاج
 مامنو ردیعج كیرفع ( براقعلا ) عن روصن یا ةنابرقع وذ وه لاش ردهنسانعم تعانمو تماهشوترصن

 ] عوق مامن رونل وارببعت غوق هکردیعج كن هې مامن و نوچغیدلوارازآو جبر بجوم رول وا لامعتسا هنسانعم
 يس ومو ضع كان هال وق یتعب سانلا ضا ما رس یا + ه راقع بدل هنا + لثلا هنموردکع د نيج ن” و
 1 ندنند ور تدش كنمايا شیف ءاتشلا بزاقع و راونل وا لامعتسأ هنسانعم نحم و یادش براقع و ردا تسکش و كته
 [] مودخیاةبرتعما لاق رونل وا قالطا هبه راج نالوا راکشیپ و هلقام و تمدخ لها كيهبااه ( ةبرقعلا )ل ردترابع
 | قادود هلنبتعف (بکملا لر ونلوا ریبعت برقع هدیکرت ررروک هن رک | تآ هکر ون د هر ومد ل وش هدنلکش نانیلکو قلقاع

 | قایا و های و هتفش ظلغاذا مبارلا بابلا نم ابکع لج رلا بکع لاقب ردهنسانعم قلوا یرموب و نيلاق یکیک هکچو |
 || اج ر عباصا تنادت اذا لج را بکع لاقب ردهنسانعمقل وانیقب كب یک ك شنب هنیرپ یر بول وا ریس یراقمرپ

 | ( ب وکلا )قلا هيفا ا یا ءایکعةأرما لاق روند هنروعمادنایب و قلصت ول هد وکی رم وب هدننز و ءارج-(ءابکعلا)
 لجرلا بکع لاقت رد هنسانعم فوق وقم روط وماحد زا یا ب وکع لب الل لاه رد هنسانعم قمل وا ج د زم هدنلز و ب ورغ
 ۷ عج ندنظفل بک اع و تلغ اذا ردقلا تبكع لاق ردهنسانعم قمانیق هربت و فقو اذا لوالا بابلا نم ابوکع

 | یف ك نبع ( بکعلا ) هنسانعم رابغ روند هزوت هدننزوروبص ( بوکعلا ) رد هنسانعم جد زمو فقاو هکرول وا
 | هدنتهجترضمو ر وشو رشو رونید هب هسک ح ورلا فیفخ و دنمط اش و تسج وروندهزونیخدوب هلین وکسكفاکو

 (نالوا )



 ین داخ

 ۱ مرا عوازلادم لا درلص ی ناشر بیقعنلا نع لس مالسلا هیلع هلا سنا ثیدح هنم و ةيانلا ف |
 ةب ز زونل وا لات ا زا اوشا راز کت ویا ولضرا ۱

 pong "کیت رای PRR E لو
 ردعقا وهدنش دح هک نهلئاق بیخ ال تابقعم ءاعدلا 9 وبش !هکت ابقعم ل وش ورد رابقاعم یب رب یر هکر د اهن و لیل ةکت الم

 زوتواوهدیهگ ج واز وتواو هصبسل  وازوتوا هد هان دند هیع رش قراقح رلنوب ورد رابقاعم نیز یرب هک ردنا ښت دارم |
 تدا رفهدنالصبقعد وخاب ن وچ راک دتا تد وع یرخا دعبة مر ونل وا تعءارق ةولصلا دعب هکر د رک فم هلا هربیکت چ وا |

 ندورایارارروط هرز وا ضوح هدنبقع كنب رب یرب هکر وند هرا هقان ل وش تابقعم و ردشغل وا قالطا نوچ راقدنل وا |

 ازجندیا بترت هدننعخ شوارب هدناز و تح( یقعلا ) رول وا لخادیسیرب هنر كنآ هدکدنودبوجما وص یر |
 هدننز و لعفت (بقعتلا إل مالا ءازج یا یقعلا هل لاق نوچ غیدل وا بقافم ,یروب نما دعا هکر وند هشاداپ و
 هدربخرب و هنمناکبنذب هذخ || هبقعت لاق رد هنسانعم كلنا هذخ ازم نوچ ا هح و مرچ یکیدلیا باکترا ین هسک رپ
 هنع لاروسال داع و هیف كش اذا رب نع بقعت لاقب رد هنسانعم قمروض باونود ورکر ازکت هلکطا هېبشو كش

 رد هنسنانعم كلی وچسج ندندرآییس هلذو اطخ دوخای نص وضخ ناچ هلوا موبتم ولج بونل رام كن هسک و و
 ماست هب یزشم عنبلا داقعنا دعب ینعاتم رجان هدش ز و لاعتفا (باقتعالا و هنرنعوا هن روع بلط اذا هبقعت لاقت

 اهسیحاذا ةعلسلا بقتعا لاق ردهنسانعم قم ویلا هدنناب یدنک بودناربخأت نوجما ضبق امامت ساب ب ویا
 بارض ( باقعلا  رولوا نماضءانب هنسیدعت هسل وا عیاض عانهدلاح وب هکر د ح راش * نا ضبقب یتحیزشلا نع

 لکاو كاله بوپاق یرلنالب هکرونلوا ریبعت لحالب هنعونرب و ردندنعو شوق هراقر وند هنشوف لصتشوط هدننز و
 | کس سنو رد رویطح را وجدیس باقع هکر ید ج م + هدننز و نالغز واک نابقع و هدننز و بلک رولک بقعا چ ردا

 | دی رر وس د سکر که نکیدید رمن ور وند هلآ هل وط هدیس راف ز د رب یقن و فی عردش وف یل آی راکدید شوق هراق

 اباب قآ هچرک هدزهاسل و رولآ ب ودیا موجه هحراوج یس هلوقم نیهاشو ناغط ردشوق یصلآ راراد شوفهراق
 قآ هرزوا یغیدل وا مهفن هفنم ندتفل بتکر اس و هب دیص عیج ردلکد جج هک نکل ردروهشم یالطا سکر که نب راکدید |

 هجو نکل ردشلیا يلفت هلا رقص ین ی رضم فل وم هچرک روند ی رضم هدي صو دیپس شکر ک هدیس راق هاباب

eنیباقع یم با عجبو ردین کم جج یان نز ور دیعامثن و اقع ورد هرز وا زمگیدلیا کد یل وق كن زک هرز وار وکم  

 لوش نالوا هرجا بوق ضعب باقعو یهننا رد هیج ثعاب یسلنآبقاعتیرخنآ راکش هرکصندقدلآی راکش زب ر واک م
 بول هوسهدنلکش نابد رن هدن ر وکو وهدنت رص كغاط ضعب و ردا ق رخ یی هغ وق نانقوط هکر ون د هشاط یر ويس كاسم وت |
 | كنس هقلح هب وکو ردا روهظهدنرب كن راقابا را وط هکر ونید ههرهم هدنلکش ماداب لوش و روند ه ابق نچ اب ناروط |

 هکر وند هشاط لوش عقا و هدنران کی وق و رون د هنلوب وص قج هق ا وص هض وخ ور وند هکلیا چوک ن الاواهدن کرد ۱

 یراقاصتس كنم رلتضح ايالا لضفا هيلع ءادنالا ناطاسو ردیعسا سرف هجن رب تاقعو رزکچ وص بوضابا

 نايل واینال وط كب بول وا كسکو  اقلطم ورونمد هریاب وه هبن كسکو ی ویدنل واهب نوچ غد الو ویر ا ر دا
 ردهللادبع ن رفعج ی سا هک باقا )ردن دنا (پاقع وبا لر ردییسآ درو یک ی ر

 ,هدننز و طبق هلیدی دشت كفاق ( بیقعلا را ردن دیاصصا هدنن زوریبز ( بیقع ) ریما يلا و باقر چر وا

 | راوطو روند هب هبوک و روند هنسوت روا شاب ككرانوتاخ هدننز و ربنم ( بقعلا ) ردیم عض ومرپ و ردیدآ شوقر |
 هرکصندنساضقنا تقو ءاشداب یتعپهرکصندماما هکر وند هب هسکلوشورون د هیج روسنالوا رهاموقذاع هدکمروس | ۱

 يتم املا دنا حش رت یذلاوهو م ام الل بقعموه لاقن یکد هع لو تنطلس ث راو هوا هدامآ و حرم هتف ال |
 بوق توبە ر وط یشانندناچ دوغا ند غزازخنا یش ودنکهلکلکه بک و تاش كوب ند ودنکه نک ز و یظعم ۱

 .هب هط وا لوش هدنن ز و با رح (باتعلا) هنم یظعا وه نماهلخداذا رام اةناح نم ج رخ نم وه وابقعم ج رخ لاقهدیک |
 بقعت ( باقعتسالا ) رول وا هد هناثع یرارالبک رلزدیا عضو یسهلوقم مزوا یروق اک | راب رع هکر وند هواوا

 لاق ردن رابع ندکلیا وهسج ندندرآ ییسهشج واطخ دوخاب یتیر قجهنل راع بونات وا كنهسک رب هکر د هنسانعم

 هلک كن هبت یاب ( ابوقعبا) ردبدآ عضومرب هدننز و باعلترفح ( باقعت فک هتژع وا هتر وع بلطاذا هبقعتسا |
CID ola ما چارا 1 | 



 | دیس ردن ود ندنآیس بنر هکر دب یمن کیا كنال وا نایعالا س رو دلبلا حش الث رول وا عجار اکا هدهج رد یاب
 دیسسلا هاج نار یراصن ثیدح هنمو یک بئان و ادضتک ردبا تمجا رم اکا تعصه تیشعت هدنیخ یغیدغلوب
 هکرونید همدآ نال وا فلخ هلبتهج تلیضف وریخ هنفالسا بقاع و * دیسلاولت بقاعلا و مهماس ور نم امه بقاعلا و |
 گل هزمه (تاقعالا) روند ه هسک نالوآفلنا ریخ هنف السا یخ دون هدننز وروبص ( بوقعلا )موق شوب ینکدکنآ

 لاق ردهنسانعم كعشلتب ون هدکع هراوط و هفلخ اذا اباقعا هبقعا لا ردهنسانعم قل وا فلخ هنر هسکرب هل رسک

 بول وا مهفنمقلوا ندصئاصخ هچرک هرزوا روک ذم هج و ندنریبعت قايس كفل وم» ةبونلاب بکر اذا ارعدنز بقعا
 یرخآ امهدحا هدهنسنرب اراز رد الم قل وا هنسسانعم هب وانم قالط الا یلع ندنفیدل وا هنسانعم تب ون اقلطم هبقع نکل |

 تافو یتشکرب و هازاح یا هبقعالاقن رونل وا لامتسا هنسانع كمر وازجو ش وع هب هکر باقعا و رول و بقاعم

 هسک نالآ كلو تب راعو ادل و یا ابقع فلخ و تاماذا لج رلا بقعا لاق رد هنسانعم كلا كرت یتیدالوا ت ودنا
 ةبفعلا ا هف و اهدر اذا ردقلا ریعتسم تقعا لاقي ردهنسانعم كلبا در هنیحاص هل سهي ماعط رادنمرب دنا

 | یربسا نم تذخا لوقت رد هنسانعم لدب و كت ون ئا كتبقع تم لوقت رد هنسانعم تبون هدننزو هعرج (فبقعلا)
 ندا زا رپ رتاطعلا ةبقع و نو دل وا بقاعتم یرکیدکی رونل وا قالطا هنب ریزه هلزدن وکه لبا همهک و الدن یا ةبقع
 ۲ ۱ ۱ وهدومصژ املا هبقع تخارانکل رولل واقالللا هندفاسم نالوا دنن طاطا هلیعافت زا هبا وه كشوف

 | یسهلوئم اب روچلوث هبقع و رول واترابع ندنرادحا نالوا بقاعم هند وعص هدام یاضتقمرر هلک لا تدث هلیت رابع
 3 لاما ةبقعو ردا ملست ودر هجرب رب هرجا تالم وچن ینآ هنبحاص هسک نالآ الم وچ تب راع هکر ون د هنس هبقب ماعط

 هنيه و هرثا یا هلاجب بقع نسحا ام لاقب رد اج هد لب رسک كنيع هدانعموب ردنرابع ندنتلیهو رثا ثلاجیو نسح
 رک كننع رولکت اقع عج رددوخأم ند وقع روند هشقوب ترص نالوا هد زاب و هدخاط هلناصف  هبقعل )
 | هکودنراتتضحت قیدصلا فسوت وا ندماظع اینا هلی كناب (بوقعب ) لابطا نم ابعص اق رم یا ةبقع ان دعص لا

 . ] دلوت هدلاح یغنیدل وا شعب هنبقع كنوصیع بول وا مأوت هلبا وصیع نالوا یژاردا رب ردلْیا رسا یراف مش مسا
 و حح ر یغیدلوا فر صنمربغةلبراتلع ةف رعمو همحتو بؤلوا ىم ةد اصب فلؤم « ردشفلوا قالطا بوقعي هلکلیا
 1 4 ع ظافلا ضعب هکردح ورشم همر وب هد ره نم هکر د جیم * ردشلیا وزع هثیل ماما یلوف ییدلیا تم هداروب و |

 شعب كناسل ره هکلب رداطخ كعد ردذ وخأم ندرخآ امهدحا را هل وا عقا و قفا وتم هداملا ثیح نم هیمح ظافلا و
 ار ب جال ةفانلاوازشبالا دلتال ةمالا لاق رول وا قتشم و ذوخأم ندنسنج ىظافلا كنا ل لوا هنب یظافلا

 تلکرا هدیکرت هلفل وا یمح ید بوقعب و ردذوخأم ند نظل سرد نالوا یبرع هلغلوا یمح سی ردا هلتهج وب
 رکب وا یتح رایدلبا تب ذکت تغل الع یرلندبا عز ود رد ذوخأم ندن وقعی نالوا هنسانعع شوق یرلکدند كلکک

 هنیهب كلثا امدا وذ زدذوخأامو قتشم ندد رعظفل برعم یمحا ظفل رب هکی دد هدقافتشا *هلاتسر یرمسلا خم دم
 ارز ردفرصتم هدنون روند هنتشوف تالککلکرا بوقعب و یه ردلتام هک ادا وید یدلیا دلوت ندشلابشوف
 و بوقمپ ادم ن نیز ادم نر دم و نلع ن دم ن نجحزادبع و دیعس نم نیو * ردریفهریغ نرع
 لوش هل رک ك فاق و یعص كم (ةبقاعلال ردرلب وسنم هب وقعب نال وا یرلالعادج ردراثدح هکن ویب وقعیلا دیعسنب
 15و ضج ی ةر عرب تناکا ذا ةبقاعع لبا لاش هلوا رالتوا توا ولتط نوکرب و روش نوکرب هکر درلود |

 | لاق رهیلبا توع ه وص هند رکصن دکد اکهنغات ب وجا یب وص هکرد رام ود لو هلي كنیع (بقا وعلا) ةلحیف
 ينب هكقع كن هسکرب هدننزوو هلعافم (تبقاعل۱) ها ىلا مث نطعلا ىلا داوعن م ءاملا برشت تناك اذا بقا وع لبا
 | رد هنسانعم هبقاعم هدننز و لیعفت ( بیقعتلا ) هبقعب ءاح اذا هبقاع لا ردهنسانعم كلك قرهصاب یتسهک وا

 یر جداس ندنعون نکلدوض مفرعو ردهنسانعم قمرارص یثع رج مان مفرعو هبقاع نعم ابیقعت بقع لاق

 هنس لوا بودیارفس هرزوا نشد هسکرب و هترم ترفصا ادا مف رعلا بقع لا ردنابننانل واریبعت قمرپ شب ه کو

 د رهت وا یرب هدنبلط دح و هثنسنم ین م ودغلا لع یزغ اذا لج را بقع لاق رد هنسانعم كنار فس رارکت هدنفرظ
 زعل ا بلط ین هجرک هدر دون نالوآهد زمدن هکر ید ح راش » دعا بلطیف ددرت اذا نالف بقع لاق رد هنسانعم كلبا

 | ماقتهاو دج هدنبلط كضوصخ را هکردقل وا هلبناونع اد مالا بلط یف دد رت نالوا باوص نکلردموس رم هلیت رابع
 [ یهتنا ردنبثم هل رابع ادم هبلط یف ددرت اذا رعالا ف بقع لاقت هد هراس تاهما هکه تن ردکمد كما ددرت كر هیلیا

 ا نی تاخا نواز هیغزش تاقالطا هکر دهنسانعم قلاق.بوروت وا نوا امد ه رکضندزامن بیقعت و
 | لاق ةلفان ینسباهدعب یلص ادا مو ارملا بقع لاقب رد هنسانعم قلق هلفان هرکصندنزامن مش وا رتو چ ةولصل |یفوهف ةولص ف |

3 



 ها رس

 هبضغو مشخ هلیسدیز و و نیکی اذانم رفلا وریعبلا بطع لا رد سم تا رد و زجاع و كه اذا عبا را

 لاقن رد هنسانعم كلا كاله هل رسک كن هزمه (باطعالا) بضغلا دشا بضع اذا هيلع بطعلا رد هنسانعم كلک
 رخآرب دارم رونل وا ذخاشنآ هلکنآ هکر وند ههر واچ لوش هدنز و هعرج ( ذبطعلا )ل هکلها اذا اباطعا هبطعا

 هدننز ولاعتفا (باطتعالا )ر دهر واجم یرلکدروتوک كر هیلفوا بوب وق یر وق شتآ هنجما هدکدلیادا مق قاب شتا هدر |
 رهوج(بطوعلا) ةبطعلاب رانلاذخا اذا لج رلا بطتعا لا رد هنسانعم كمر وتو کب ول آشن آ هلا ہر واچ نانل وارکذ |

 | قلنایل نتمطمو نک اس نالوا هدنفلارا هغلاط یا و رونی هنر نیکن كن ردو هنسانعم يها دروند هبالب ولو هدننزو |

 | هنسانعمزقم روند هبا ون یب وریقف التم هشاعم قیض هدننز و نسحم(بطعل ا ) رد دآر ضش رب ندنراضشا ه.داب ور وک د ا

 چ یانهداد ندب نا هلا هنسن ندا ناجحه و عوطس یس هار یزتقم هدا روب ح راش تقم یا بطعم لجر لا

 لاق رد هنسانعم قم اق هنسنوبشوخ ها رش نوګ ا قمل وا بیطیس هح ار هدننز و لیعفت (بیطعتلا ) ردب رق|یتع الم هلوا

 | قوبچ هکر د هنسانعم كم هدقع یرب كج هتب مقلاس كنسهصا مزوا و هح ر بیطتل هلام اذا ابیطعت با ملا بطع

 شوق هلی وکس كن همجیاظ ویصف كنيع (بطعلا) هناعمز تدب اذا مرکلا بطع لاقب رونل وا ریبعت كمرب و زوک
 ةع رسب هاکمز رح اذا یناثلا بابلا نم ابظع باطلا بظع لا ردهنتسانعم قعتان وا هلتعرس ید كنفيريوق

 ابظع هيلع بظع لا ردهتسانعمقلوا را داب ب ودناتموادم هليا تابث وربص هب هنسن رب هدنز و دوعق بوظعو بظعو
 "با ودبظع وءازعلا ليج ربصتلا نسح هلا ىا ةبيصل ا:یلع بوظعلا نسل هلا لا و هیلعربص و همزلذا ابوظع و

 نالف بظع لاق ردهنسانعم كلعا ماقها اعاد هدنصوصخ یراراجت و تیاعر بول وا دیقم و اف هرز وا یشاوم و
 سهیاذا هدلج بظع لاق رد هنسانعم قل وا یروش وق بولیکج یتب وط ر كنسپرد كنهدوکو هيلع ماقا اذا هلام ىلع

 هلنیتحتف ( بظعلا إل لمعلا ىلع تظلغ اذا هدب تبظع لا ردهنسانعم قلغاب روسان بونلتظلغ ندلع تیک لا و
 هیلع ربص و همزل اذا عبارلا بابلا نم ابظع هيلع بظع لاق ردهنسانعم قلوا مزالم هلت ات وربص هب هنسنرپ و

 زسوص و زسنوا (بظاعلا )لو هدنن ز و فتک (بظعلا]) نم“ اذا ابظع لج را بظع لا ردهنسانعم كمروع و

 فی وسنوریخأت هدننزو لیعفت (بیظعتلا ردقج هل وا ندنس هشاط نیشنمثح هکر ونید ه :هسک نالوالزان هرارب
 | لا صع ءدنززپ بدرا ( "بیظعلا ) اهنع هف وس اذا هّتیعب نع هبظع لاق رد هنسانعم قلاص هادرف بودبآ

 یو ردذ وخأم ندان تظلغ و تساوب ریظع یا قلمنا بیظعلج ر لا روند هناویح و ناسنا نامزید و

 بمر دت با مایا "بیظع لجر لا ردکع د یوخدب هلی كناخ قلل

 | هکر کچ یربا هدننزو روبنز (بوظنعلا و هدننزو ساطسق (باظنعل )و هدننزو راطنق (باظنعلا لو هدننزو
 ادرار كم د هکرکج كچ وکه لغل وا م وسم هدنناونع رغصا هد هس ضعب روند ه هکرکچ یراص تلکرا لوق ىلع ق

 | رد هنسانعم بظنع هلا دم و یعص كناظ و كسع (ءابظنعل او هلیص كنيع (ةياظنعل ا و هدنن ز و ناوفنع (نابظنعلا

 | یصق كنیم (بقعل )روند هنکسنک كن الی د رکنا هدننز و ج رب ز(برظعلا) ردعض ومر هدننز و هذفنق 6 هبظنع))

 | بقع و وفع وذ وه داوا سرفلل لا ردهنسانعم كمترکس درب هرکصن دک دن رکس هعفد رب تآ هلن وکس كفاق و

 هدننز و فتک هکب قع لصا هروک هننای كبغا ر + رونل وا قالطاهدل و دلو و هدل و بقع و هیات هبقع و هب رچل وا ه وفعق
 ردءراعتسالاب قالطا هدل و دل وو هدل وو رولکب اقعا یعچج ردفرصتم ندن هراس ی كغايا

 تفعو یبتنا رونل وا قالطا هرانآ هسسیا راو قیرذ كنآ رکاوزغل وا قالطا هزق نکل نوجبدل وا فلخ هن ردب |

 ایش یول اذا لوالا بابلانم ابقع سوقلا بقع لاقب رک ذیساک هنسانعم قم راص یکس یتعب بقع های رول وا ردصم
 رک ردهنسانعم قلوا فلخ 4 هسکرب و هبقع برض اذا هبقع لاق ردهنسانعم قمروا هن هک وا و املع بقعلا نم

 هلتهج ت وادعو مش و فلخ یا ها ناکع بقع لاقیو هفلخ یا هبقع لاقب نوسل وا دل و ةافولادعب رک ماقم ما
 هدننز و فتک 6بقعلا )و مشب هاغب اذا هبقع لاق ردهنسانعم كلا دقفن یلاح تیفیک بوش ود هنسهقرا كن هسک وب

 كغایاو دلولا دلو اذکو دلولا یا بقع و بقع هل یب لا رونل وا قالطا هندل و دل وو هندلو كنيشک ډوب
 ردث وم یظفل بقع هروک هنناب كح راش + همدق رخ وم یا هبقع برض لا راربد هنشاب هدیسراف رونید هنس هک وا

 ل وص هلنیتعص و ىع كنيع (بقعلا) ردیدآ عضومرپ بقعو ر واکب اقعا عج ردزااج ید ینیفخت ها فاق نوکس

 | هک ر ون د هرکس قا لوش هل نیت ( بقعلا) ةبقاع یا چ ابتعربخو ابا ورخ وه  یلاعت هل وق هنمو رد هنسانعم هبقاعو ماحناو |

 دا لا هنسانعم ماجا و رخآ روند هنکو ص كئیشره و رونل وا قالطا هدلو < ةبقاعلا) روتلشیا شیرک ندنآ |

 تاتو وفا هکر وند هب یشک نالوا فلخ هن اراک مو دیس كموق رب هدنن زو بقا (بقاعل) هرخآ یا “ىلا
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 و لس
 ایما ( بیصعلا ) دیدش وا رطادیدشیا بصبصع موب لاق روند هل وکو لتدش دوخاب هنوک ما هلیسهدایز هدننز و |

 | بوردل وطهراتس رغب بود اهزب ر هز ر یرکج راب ع هکر وند هنس هل وط رابءوم بیصعو رد هنسانعم بصبصع هدننز و
 ردقج هل واوب یغیدپابلرابرع هکرونیدیخد هنغ وج وص رکجو رونل وابیترت هلحنرپ و هعق هدرارېشالاح رلردبا نایرب |
 | لوشو رول وا قالطا هنناشیذو دبسكموقرب هدنن ز و ثدح ( بصعلا ) هلنیتعص رواک ب صع ور ولکه بصعا یعج

 هبیثک اون ی وريف و هلوا شلعاب بوراص هلا رابقراضو هلبا هق رخ لب یشان ندنفلج هلبسهداب ز هکرونید هب یشک
 . ] دتشااذا ىلا بصعنا لاقب رد هنسانعم قل وا د دش و تڪ هلیسهدایز هنسن رب هدنن زو لاعفنا ( باصعنالا ) روند

 ۷ باصعلا هلا دبعن نسح ردندباقلاهدننز و دادش ( باصعلا ل ردعضومر هد هن نم دالب هدنن زو رب ز ( بیصع را

 [] <بولصملا ) و ردنضت» ی هغلابم هک هلتبسن یاب (یبلصعلا) و هلبعف ویعض كمال و كنیع (بلصعلا )ردن دنیثدحم
 بول وانوز وا هدنن زو ذفنف بلصع و روند هلا ويح وناسنانال وا مظع ودیدش و ۍوق ییکر تو هینبهدنن ز و بولسا
 مکحیراریکس كندب هدننز و هجرحد ( ةبلصعلا ل روند ه هسکنالوا اب زان وزسقشقایو برطضمیولسا و مادنا
 یحف كنيع (بضعلا) رد هت وجهن دن رل هلک بلص بصع هلک وب هکر د راش * رد هنسانعم بصع تدشقل و ایوف و

 کوس هب هسک رب و هعطق اذا یناثلا بابلا نم ابضع هبضع لاقب ردهنسانعم عطق كمك لوکس كن ەم داض و
 [ لاش ردهنسانعم كللید بورونک هلاق نسی واسم كنهسک رب و هش یا هبضع لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم
 ۱ ٩ 3 ر ود لا هنستر و ه مضاذاهبضع لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم قمروا و هناسلب هلوات اذاهبضع
 تع ص عطق رول وا لامعتسا هنسانعم عوجر كم ودو هب هنعطاذا خراب هبضع لاقب رونل وا لامعتسا هنسانعم

 ضرلا هبضع لا هلت الم تکرح عطق رد هنسانعم كلا دعقم و مرتوکو مجر اذا هنع بضع لاقت هلیس هظحاالم

 قالطا هق بضع و ءابضع امهلعجاذا ةاشلا و ةقانلا بضع لاق رد هنسانعم قلق ءابضع یتوبق و یهقان و هنمزا یا

 هب یغآ زوبلوش ورونلوا قالطا هنا وج رسکبس ورونلوا قالطا هب هسکنال وام الکل ادیدحو رد ردصل اب قصو رونل وا
 [] ردهنسانعم قلقءابضع ینوبق دو اب یبهقنهلیسسکتنءزمه ( باضعال) هیلیاروهظیرازونبوب زونههکرونید
 .مالکلادیدح هکر ب هلباه ( ةبوضعلا إل وهدننز ودوعق 6( بوضعلا ) ءابض عام هلعج اذا ةاشلا و ةقانلا بضعا لاقت

 هدننز وءآرج (ءابضعلا ) ابضع راصاذا سمامنا بابلا نم ةبوضعو ابوضع لج را بضع لاقب رد هنسانعم قتل وا
 1 :عوطقم یسهدایز ندعبر ندنعس# تا و نذالا ةفوعشلا یا ءابضع ةقان لا رونل وا قالطا هن هقان قیراب یغالوق

  یعالوق هجرکر دما یرهقنا فان كن راترضح لس و هيلع هللا لص مرک ا لوسرءابضع و روند هغالوق نالوا

 . . ] هکروشد هنوبق یشیدلوش و ردشغل وا قالطا ندنفیدل وانیکسکی یکم لقبول وا هم رکو هب هکلب یدبا لکد ق وةشم
 یکیکقشم وب یک اد رطق یراکد د شاشم نالوا دنا كنم زون وب نعد یلخ اد نرق

 شل وا غلاباک ارمسک هک هل وا روسکم

 . ] بضعا شیک و ءابضع ةاشلاق روند بضعا هدنرک ذم زغل وا قالطا ءابضع هال وا روسکم یراخ نامه سیرول وا
 | ضع اراض اذا عبارلا بابلا نم ابصع شكلا بضع لا هلنیت ردبضع یردصم كران وب بضعلا نب یا
 ] نالوا هصق یرالا و هلرصان ال یا بضعا لج ر لاق رونل وا قالطا ه هسک سکی نایل وایراکد دم ورصان بضعا و

 قد اه ینکدحت وتم نابل وایماب رفا اعطق ویردار لوق لع ندا تاق ویردارب و رونل وا قالطا ها ویحو ناسا

 قلعافم نالوا ی ورع لرفاو رحم بضع و رون د هژزجنال وایراح فاح ز بضع هدض ورعنف بضعا ورونل وا

 ] «رکصندقدنل وا طاتسارعم نال وایعومجدن و یادتبا كن ورجنالعافمیتعی قفلوا در هننز ونلعتفم مرنادعب ی وزج
 فلوم * ردشغ وا هیبشت هنوبق نالوا مسکنم یزون وب رب ردت رابع ندقغل وا لقن و در هننز و نلعتفم هلغلاق نتلعاف |
 اوبشا هد هيج رزخ هکهت رول وا یراح یخدهدنسادتا لردص نکل ردشللا صیصخت هنض ورع لرفا و یضع |

 هکر دیسادت !ثالوا عارصم داهشتسا لو ردشفل وا داهشتسا هل. * ءاتشلا مهتب راج بنج * موق رادبءاتشلا لز نا +

 هلا هته یازمزخا ریز ردشلنا فیت هلکل اد بقت هلبا نیت یا زا و ءامناب ینس هلک مورخ ح راش و» ردینز و نلعتفم

 | تیزاح تنا اذآ و «ندلیوط رح الثم زل وا ربتعم هدعبطقت هکر وند هکلیا هدایز ردق هف رح شب هدنردص تال وا رطش
 ] ب وضغم (بوضعلا ) یهتنا هلا هل یارردمرخ هدیه نګ ام هکلب یکی یدل وا هدنعارصم » هلعف ءوسلا ءرما

 | هدننز وهلعافم (ةبضاعلا روند هب هسکنال وادعتم و مرتوکو رونل وا قالطا هب هسک ناوتان ونوبز و فیعضهدننز و ۱
 اوونید هغوع ردنفل هلنیتمط و هلنوکس كناط و یعض كنیع(بطعلا لیندا رب یا نبض اعیوهلوقترد هنسانعم هعناعوه دارم
  نطقلا بطع لا رد هنسانعم قل وا قشم و قوع هدنن ز ود وعق ( ب وطملا ) وهدنن ز و برمص((بطعل | ) هنسانعم نطق ۱

 | باپلانمابطع لج را بطع لاقب رد هنسانعمقا وا لاله هلنیتم (بطعلا ) نالاذال والا بابلانم اب وطع وابطع |

 ( عبارا) 0
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 | للعبصع لاقب زاد هنساتعف تا وز ضبق نه هنس رب یدو هدننزو باتك ( باضعلا لف وخوا شطعةدشكەوكو |

 ڭنەقانو تبصع | وراص اذا مولا بصتعا لاق ردهنسانعم قلوا هبصع هبصع تعاج و موق وهب عن دهن ادا یشلاب و

imسوز ¥  

۱ 

 قەت رد هنسانعم لزغكمربک |ثالم | ورد هن انعم یل و اكان“ و شا en یس هل وقم کاخ فرا ۱

 درد همان قوا موادع و مزالمهب هنسفرت وردهنسانعم قم روق ك رکو تهد ضآ و رد هنسانعم ضبق قلآ ب وت وط هلج وآ |

 ١ بصع وهلوح تفاطو تراد اذا ءام اب لب الا تبصع لاق ردهنساذعم كطانا ود و فا وط ییسهروج كن هنسن رو |

 | قلعا هکردنزابع ندکطاناکسا ییمال كنوزج تلعافم عفاو هدنض وص 2 رفا و رحم هک دن الطصا شم ورع لها ۱

 | ندين بابیعومكنهروزم هدام ور ونل وا ضبقو ذخا یال ج ادو ندان ضگزوناوالقت دن زوا 7

 |( ةباصملا رزاوعع7ااذا عبارلا بابلانم ابصع نضع و هب موقلا بصع لاقت ردهنسانعم كکرب بصع و ردغ وصم |

 ۱ | «قراس یراقدلغاب ه هج و هشاب و رول وا نانا هدب غقفاءدرللبقا زوف هکر ون دهدولب لزف ل وش هلی مک كنیع
 یه ودباضعب دسر دش لاق ی رک ماع روند هغب راص ةصاخ و یکی تاب شاب و یدصاب شاقو هدادلد وربنج روند

 ید هبصعروئد ةتعاج دحنراو هقرف ندرفننوا ندنسهلوقم شوق و تآ و ندسان هباصع و ةماعلا | ذک و هب بصعام

 هد ما هنو دفا( برا )ن الانا ییفلا نيبام یا ريطلا و ليلا و لاج رلا نم ةباصع لاق روند

 رابغ ن م ڻڪستا اذا اوصع و ابصع نانسالا تبصع لاش ردهنتسانع» كفلرک ندهض رام یسهلوقم زوت رشید

 هلی هدایز ( بوصعل )روند هب هتف قچ هیلغاب ب تر اص دشابهکردهنسانعم هاصع وه ضبتادا اباصع وابصع "یثلا

 | قلق ارجا تیبصع و ةباصعلا دشاذا لج رلا بصعت لاق رد هنسانعم قفل ای هباصع هشاب هدنن ز و لعفت ( بصعتلا)ل

 | لج را بصعت لاقت ردت رابع ندقمل واهدندبقكلر واب و راب هه ددم و مولظمرب دوخاب هنساب فا و م وق هکر د هنسانعم
 | هب عنقناذا "یشلاب بصعت لا ردهنسانعمقل وادونشخ و یضا راک اب ودا افتک ا و تعانق هئیش رب و ةييصمل ابا اذا
 بصتعا لاق رد هنسانعم قلوا یضاراک | بوداتعانف هب هنس ر دو هدنن ز و لاعتفا 4 باصتعالا) هی طرو

 هدنن ز و لیعفت ( بیصعتل | )ر دلا دف دشا ذا ةقانلا بصتعا لاق رد هنسانعم قلاب ب وکح ییرلط و ن 3 راردا

 یهسک رو هکلها یا هبصع لاق ردهنسانعم كما لاله و هعوج اذا اببصعت هبصع لاق ردهنسانعم قمردقجا

 | هدکدلیا سشرو دیس یی هسکر راب ص ادیس هوریص نعپ هودوس یا ءوبصع لاقب ردهنسانعم قلق هدرکس س و دیس
 | همام روما دوخاب » برعلا نات املا » هنم و ردشفل وا فرصت هلیبسح یرلقدراص هماع صوص هنشاب كنآ

 | نانلوا یدلوو دلاو ینعب ةلالکن ع هکر درا هسک لوش هلتاصف 6 ةبصعلا )) ردینبم هنغیدنل وا هراداو در هنسیدنک

 | ماهس هدهللا باتک کر ونل وا قالطا ه کل وش دیصع و نفو هلییسحیزقدل وا ندابرقا راول وا ثرا و تیم
 یه و هتبصع مه لاقب هلوا ردباذخا لواینالق قاب ءرکصندقدلآ ینی راهصح ضا رف باعصا بویلوا یس هض ورفم
 كنیشکر هدتغل هبصع لصاهر وکه ناب كى رغم هکر د ح راش+ذخا ض رفلا دعب یش قب نا ةاعسم دضیرف هل نکی نه لک

 | موج كنم نالف قاب و یدلیا لامعتسا هد هسک نانل وارکذ عرش هدعب روند هنسابرقا نالوا ندنفرط یردب |

 | كن هبصعو رد هسیسةبصعو هییسن ةبصع ردع و یا هبصع و ردشغل وا قالطا هلبسهغیص مجب نوهکیدلیازارآ

 مهلاق ر ون د هنسابرقا نالواهدنتب وقل وت رصن كن هسکررب , دبصع ویپتنا ردبصاع یدرفم هک ایوکر ذه وصع یردصم
۴ 

 إش شوفو تاو ناتشفا هګ راو هقرف ندنوا ځد و هدننزو هعرح ( ةبصعلا زا هل نوبصعت نیذلا یا هتبصع

 | رولیراب وق بولی ريآندنآ هلتجز قوچ و رولي راص هنجاغا نوک هن ه هداتفهکر وند هئیش ل وش ور ون د هنس هفت اط |
 | ینص ءارصش لوا و رول وا رایوت یک وب هدنرزوا یعون یراکدید سراون ندنعاونا هدانق ره دا رع ندنوب

 | هبهقان لوشهدنز و روبص ( بوصعلا )رار د یخ د بصعل اةرصش کا ءابطا هلغل وا عفان تیاغب هناحا رج نال وا هدراریکس

 | نالوا هج زا یرلتا كنب راقلب وا وكنب رب قا روت وا بوصعو هلوازلئارا ردا ید وس هغ دلغاب بوکج یتیراطوب هکر وند
 هج زای تا كن راقلی وا و كن زار یتارو وا ءاصهر هروکە فل و. × ءالز وءاصم ویا ب وضع ةأرما لاقت روند هت روه |

 | عوجب نوچگنا ردهبانعمرب یسیکیا هروکه راراسو رونید هتروع نالوا هجزآ یتا كنرقانبق زکلاب ءلزو نالوا
 بویلابج هدکم زو هود هدننز و باشیشعا 6( باصیصع الا ) ردموس مهدننا ونع ءالز وا هلبا دید رت فرح هد هه

 | لبالا تبصوصعا لاق ردهنسانعم كکربو ریسلا ف تدج اذا لبالا تبص وصعا لاق رد هنسانعم كما غياب ذج
 اكن زمه ( باصعالا ) دتشااذا مثلا بص وصعا لاق ردهنسانعم قل وا دنشم بوشیزف هنتف و رشو تعتجااذا |

  لجرفس (بصبصملا ) ریسلا یف تدج اذا لبالا تبصعا لاق ن نارات یل اچ یدکی ی ها دوب هلبرمسک |



 ۱ زوندهشاب نالوا واق ۳۳ طی بوو هدنزو و فک تسعلا) ادعاذا بئذلا بسعا لاق اس

 | ( برسعلا )ردد عضوم رب هدنبرق هکم هدننزو باتک 6 باسع ) لیج لاب دمعلا دیعب یا بسع سأر لا
 هکر دهنسانع» قکوط بوس روقز وک هدنماکنه ق دعا دنزو هر فا (یتسلا) رند هاب هتزو رف

 هچ هدش) لوس هل رسک كفاق و كنبع (ةبفسعلا ) ءاکبلاتف ویف تدجاذا هئبع تبقسع لا رول و ازممج شاناعطق

 عچ هکز ساهرواکب قسع یعجج رونا واریبعت لکنیچ رول وا لصتم هنیدكمّلاس و هکر ون د هنمقلاس مز وا كچ وک
 جوک هکردیف دارمو هدننزو هبقسع هل رسک كفاکو كنبع (ةیکسعلا) رد قيقح عجب هکر ولکبقاسع و ردیسنج

 لا روش دهرب اچو هنوا هزاټ هل نوکس كن همت *نیشویعض كنيع (بشعلا )ر ولوا هناد ن وا نامهدن او ردیلکنیج مزوا
 یر اچ ویو ا هزات هدنز و هس ( ةبیشعلا وهدننز و هحرف (فبشعل ا )و( ةیشال از بط راا A شراب

 نالوا مهفنمندحاصص هچ رک ب شعلا 2 ةرثكة باشعلا ةندب ىا ةبيشعو ةبشعو ةبشاع شرالاش روند هرب نالوا قوچ

 ندنترابع ةباشعلا ةنيب كفل ومنکل ردقل وا غ وصمندن اب لاعفا ینعي ند دب نم هکلب بویل وا غ وصمندیئالث یلعف كنوب
 بشع حابصل| یف لاقو رد هعمرو ځد هدنس هلثما هيفرص بتک کهن رد دافتسم یغیدل وا غ وصم ندسماخ باب

 تبشءا و ضرالا تبشع و نيتغملا لخادت ىلع بغاع وهف كلذک فا الاب بشعا و هبشع تبن بعت باب نم عضوملا
 ] روندهرب تبننال وا قوچ كب یریاچ و یتوا هزات رد هغلابمهغیص هدننز و بارح <(باشعلا ز ةبشعم و ةبيشع یهف

 هنر لهعطق ریاجوتواهزان هدنک ارپ و ق رفتم هلبصف كن هبق وف یا (بیشاعتلا ) بیشاعمنوض را و باشعم ضرا لاق

 1" باشع الا ردقو یدرف«كنوب هر وکه ننابب كحراش + بشعلا نم قرفتلا عطل ایا بیشاعت امف ضرا لاق روند

 رد هنسانعمقل و رباج و بشعلاتشنا اذا ضرالا تبشعالاقب رد هنسانعم كمر وت رب اچ وت وا هزات رب هلنرم هک كن هزم

 تبشعا لاق ردهنسانعم قفل وات بوروع هلغمالتوا قوچ یرباچ ناوبح و ابشع اوباصا اذا موقلا بشعا لاقب
 ( تیشعتلا إل ةنشم هفان هاطعا یا هبشعا لاقت ردهنسانعم كمرب و هقان ولشاب هب هسکرب و بشعلا نع تنعاذا لبالا

 ۳ سا اذا ابیشعتضرالا تشم لاش ردنوحماریشکت یمان ردهنسانعم كمروت راچ وت وا هزات رب هدنز و لیعفت

 ۲« زع نزو هکربد ح راش + تبشعا شمع ضرالا تبشوشعا لاقب رد هتسانعم باشعا ( باشیشعالا )
 باشیشعا و رد شالا هحاسم فلوم + ردهنسانعم قلوا قوج كب یرباچ كرب هلغل وا مزال و ندنس هیئبا

 قوچ یریاچ راول هدننزو لعفت (بشعتلا ال ابشع اواصا اذا م وقلا بشوشعا لاس زو هنسانعم قلو قلراچ |
 ا ولشاب هلتاصف ( ةبشملا ) تنمو بشعلا تعر اذا لبالا تبشعت لاقت رد هننسانعم قغل وات بور وچس هلقمالت وا

 شک و یلب ندکلریپ و روند هتروع اب زان و مادنا یو رودو و روند ه یثک هماقلاریصق و روند هب هقان هجوق
 رونیدهب یثکر ود وب ځد وب هدننزوریما (بیشعلا) رونیدهکنا و هنویق یشیدولشایو رونیدهمدآرابتخا و هج وق كب
 شوی بشع و س اذا عبارلا بابلا نم ابشع ربط بشع لاق رد هنسانعم تسوس قعروف هلنيتح ( بشعلا )

 شولو هپلوچ و وږلس هدننز و رفعج (بجشعلا )ریغص مهیف سیل یا بشع لایع لاق روند هرامدآ شلوب ینلاکو
 نال وا بلقلا یوف و ذفان و "یرج ولتمامش هدننز و عله (بّرمثعلا و هدننز ورفعج (برشعلا ) رون د هب یثک
 ق هنالسراو هلوا ردنا ارجا مامو ذافنا یمالکهرز وا هاوطندبویلتا اور و كاب ندهنسنرب الصا هکر ونده هسک

 یاز (بزشعلا)ل روند هنالس را ید وبهدننز و دراطع (براشعلا روند هلآ یرطاددش و لرکوب تیاغبوروند

 هلنیتف (بصملا ) هنسانعمهدن خ ریش روند هناللس را د دش ودنن هدننز و علم (بّرشعلا )و هدننز ورفعج هلا هم

 باتطا یا بصعلا یوق وه لاقب رد هبصع یدرعم راردهدنس هلم ییانطاتالصافم هکر وند هراربکس نالوا هدهدوک |

 لامن رونل واقالطا بصع هن رایخ و فارشاكموق و ردنابننانل وا ریبعتقشممص هکر دیعما بالبل رجش و لصافلا
 اهصع محل بصع لاقب هنسانعم قلواقوچ یریکس كنهدوکر ول وا ردصم بصع و مه رایخ یا مولا بصع مه
 ۱ روند هنجاغا قشمرص جدو وک داص و یعض و ىح كنيع ( بصعلا ) هبصع شكا ذا عبارلا بابل نم

  بوراصو هاولو هاوط اذا ابصع*یشلا بصع لاقب رد هنسانعم یل و یط كکوب بورود یی هنسن ر هلیحف كنيع بصعو ۱
 بصعلا رد هنسانعم قلبوط ها رآرب نوچ ا كمالس قا رب ینیراخاش كحاغا و هدش یا هبصع لاق رد هنسانعم قلب
 یرلهطروع هک رد هنسانعم كلا دن یی هباخ كچوق و كن هکتو امطبخ و املا ایناصخا نمقرفناممضاذا ةرصشا

 عزا ریغ نم ء اطقست ىح اه دش اذا شیکل او سینا یتیصخ بضع لاقت هلوا طقاس هل لع لوا نب زش راقیح

 لول وا نایامن هديب ضا قفا هد رالب قاروق هکر وند هد ولب لزق لوشو ردیدآ كشاق ول رد رب ندنراشاق نم بصعو
 ندرابغ ويد هدښضآو رد هنسانمم قلاب نوک يرطب تاپ نوش راردا یدوسهرزوا لاک بصقو ۱

 ( فوخاب )



 رز

 چو ۲۰۰ ز-
 وی ندنلسق لأفت هلیسهظحالم یراتافو بیرقنع هکر د جیم« ن وچ کي دليا منم نده راس نا وس
 كن هسکرب , كردو یلصا + ةبزاعلا راذح منغلا تیرتشان + لثلا هنم رونل واقالطاهبدود و یک الطامیلسهغیدل

 | بودیا رارف رنویق نوکر ب یدلآزتویق هاب بوتاص هلکلیا هشیدنا وید ردیا رارف یدیا راو یردود زار

 ندفوخیرارف كل رهود نال واندنناش كار ارفن ییعب ةبزاعلا راذح میغلا تیرتشا امنا هل ناس هل رال وا ددان

 | توم رنو لک بر هد ریز روب یوا و ررر

 HS ERGE م یکیدلنآ هظحالم هدنآ نکیشغا رابتخا ی روما نوها هلدتهج
Çبلس یساش , هکر دذ وخأم ندب زعت هکر د جرم * رونل وا قالطا هنس هج وز كنيشک جدو هدننز و هد (ةبزعلا)  | 

 ۳3 نا وا( بزاعلا )ردع الم یچ د هسنل وا قالطا هب ذعم ردکع د ی ردنکی کلنکر ا یکریشقت ردن وجا

 | تا6 مم ەدتنز وه وع( ةب وزعلا ]لرون د ەراوط نانلوا داعب | ندهن , وا هدننزو ظعم( بزعم الر ددا كغاط رب بزاع ورود

 | رنکرا دنن زو بابحالا هاج (با زعالاة وازه الکلا نغ ةديعب یا ةب وع ضرالاق روند هز نالوا دیعب كب
 یدیا سرفرپ دما رسو رکو ب تیاغب هدنتقو رلیدلیا لع هنسرف كن هسک مان صیوح نب ناب ر هدعب ردکمد یکتکد

 مدیا جوزت بودا راسب لیصح هلبراعا مانتغا بودنا اغ هدنرزوا هکات یدیسشلنا فقو هرانکرا یحاص

 | هلیسهداب ز هلغل واز نع تیاغب هیلعءان یداردنالامتسا بول آیسیریغر هدقدل وا مارملئان یسیر كنکرا هلتهج و
 كلنا عاجج هدننزو هجرحد ( ةبلزعلا إل ردشل وا لثم برض + با نعالا ة واره نم نعا * هدنقح هنسف نال وا زب نع

 رد هنسانعم بارضقع ۲4 یشندناوبح تاک ر اهدننز و بسکا (تسعلا) اسکن اذا ةأرلا بل لاق ردهنسانعم

 | بسعلا نم لصملا یعا لاقب رونل وارببعت لود هکروند هتل دوخاب ر ون د هنس هفطت كنا ويح تاک را لوق لع
 بارض ورد هنسانعهدل و و ارض اذا یناثلا بابلا نم ابسع ةَقانلا لحفل ا بع لاق و هلسن وا هام وهوا با مضل یا

 رار کچ هلت رجا یرفیآ نانل وا صیصخ نوجا قلم هکر د هنسانعم كمر وت رجا وا رکی حاص یشید ن وجا ترا ندبآ

 هد هنسانعمكمرب وها رک ی رفیآ هکر دح راش + بارضلا یلعءارکلا یطعا اذایناملا تابلا سابع لج را بسع لا

 هبیسع روند هنکیک كنقوص قرب وق كنم ه اد هدننزو بیسح ( بیسعلا ]ل هارکا اذا هلغ بشع لاق رو

 | كغايا و رذیجوا هجا هکر وند هنن رب نب لبق كغي رب وق بیسع لوق یلع رار د بج هدناسنا هللاه ر وند ید

 | یرغوط هکر وند هنخاش امرخ لوشو روند هن رازوب هرشط ینعب هنن رارهاظ نالوا هنفلن وز وا كنکلب شوقو |
 دخ اش تب قا یهو نما قاری ءدنرزوا هکر ۇت هنخااشلوش منت وهل وا شل راب وق بولبریص یرقا رب هلم ابو هاو
 هرم ( ةبسعلا ) ر دیم كغاطر و هنسانعم هوک فاکش روند هغالتج و هغیرات نالوا هدغاظ بیسع و زرد فعس
 بول وا وپ ندنس هلج هکر ون د هنکب ك رای را هدننز و بوقعب (بوسعبلال ر ون د هغ التح نال واهدغاط ید وب هد زو
 نیعتوتیلاکرکد هدارو اهرکذ و اهربما یا للا بوسعت راطلا اذه لاقب هنسانعم للا ریما رارول وا عباتاک او

 یکب یرآ هدیکرت هکب وسعب ردند هیهلا تانآ نالوا رابتعایاح یم لحن وبشا هک هل وا مولعم » رد هنانک ن دنمظعتو
 هدنق و یرلتدوع هلج زا ردا تساپس و عضو ه هشاطل وا یک ناسناریما رول وا ربک | ندهلج یصخح رونل وا ریبعت

 ردبا نییعت هص وصخ لعرب یسکر ه هد رجا و ردبا لق تعاسرد یرانلک ثولم هلتار وذاق بوروط هدلخدم باب و

 بوداعنم یتیرلج ورخ و لوخد هلج ازت بوروط هدوبق كلذک رریدت |اقلا و لقن ه هرمشطیرنل واك اله هد راو
 یکیا ید رکسعو ر دبا لنق یرخآ ا دحا هتبلا راز وا عقجم هدناوقرب ریمایکیا و ردا بیترت هالا کا وک ]|
 كتعاج و موقرب و ردهنسانعم بارض هکردذوخأم ندنس هدام بسع نانا وا رک ذ بوسمب و زازا دایقنا هریمآ |

 ردیعما كعون رب ندنشوق كلککو ربکلا سرا یا موقلا بوسعي وه لاش رونلوا قالطا بوسع هن ریبک سر
 ندنع ون كبلکه کر ده ضخ شا رف هر وکه ننای كح راش + رول وا وی دوخاب كج و ک ندهکر کج هکر دیدآش وفعونرب و ۱

 رونل وا ریبعتریطنا حابص هکرونبد هه ض نالوا هدنسهرهچ كنم تآ بوسعیو ردینالوا لشپ یرادانق و یسهدوک
 راد و ردب رار كج هیلبا كى رحت بوبت هلبا یکن زاوا ندنق رط یکیا كن ض کن م و روند 4 هرب اد نال واهدنضکس كئ و

 یضکی هداروب نیجرتم ضعب ردند هلدا هدندنع یابرا رول ؤاهدرانآ ض عب هکردناشن هدناکش هرباد ندیوت یکیدید |
 نالا لک ین ءولصلا هيلع ناشیذ رغپ بوسعی و ردشمانا نالوج هدانعم راد هلکلیا رفت لبا هاکنالوج |

 كغاطر وردیدآیرلسرف ی د كن هسک رخآرب و كن راترضح ما وعلا نی ریہ زو ردیعم یراسفنا نس رف رب كنب اتیَضح
 ندهنسئرب ( باسعتسالا ) یک بوسعی رونید هنناشلا یظع و سیر كموق هدننز و روبص ( بوسعلا ]) ردیعا

 كقک بوچاق هلباكنل یمسق دروق هلبرسسک كنهزمه (باسعالا) هه رک ادا هنم بسعتسا لاقب ردهنسانعم كن رکیا |



0` 
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e ۲۰6 روبس 

 هکر دیدآ هسسکرب ندنموق هقلاعو ردیدآ سرفرب و هتچ فرع یا هب وقع ذخا لاش رول وا شمار واق ندنریکس |
 دیعا وم ید ا لثم هلا دع و فاخ و فراعتم هلغ ورد و بذک دن صع رددسا ندبعم نا دوخان رخ نن بوق رع |

 ] بلط امرخ رادقمرب ندندنک بولک ر دقج هل وا یردارب یدنک هک سکرب نوکر هکردل وقنم* ردروهشم هب وقص

 قروف هدکدناکچ امرخ یدلیا دعو ود مهرب و هدکدنلکچچ مرلجاغا امرخ وبشا هنتس وا شاب بوق رع هدکدلیا |
 بول وا هدیسر هلاک هدقدل وا بطر و هنسل وا بطر هدقدرازف و هنس رازق هدقدل وا قروق و بودبا قیلعت هنسل وا |

 بذکه لوک و یدعرب وهنادرپ هنن ردا رب و یدلپا رابنا ردتوسکه هه هکر هدفدل وار هکانقو یدلیا هلاحا هنسل وارمت
 با رشا ہدنیب وبشار عاش مان ی ءریبج ییهموق رعصق هک ردشم وا لثم برض هدمان نسل هلیببس یرافاخو |
 هما هدننزو لعب هلا هق وف یات بزب هدارو * بزب هاخا بوق رع دعاوم * ةي“ كنم فلنا ناكو تدعو +ردشلتا |

 | كن ریکس هک وا یس هکردنلاح لوا مظع رش ىتعب * بوق رع حت ىلا لءاجا ام رمش * لاثمالا نم و ردعض وم رب هدنبرف

 رونل وا برض هدقدل وا رطضم هنبلط هنس ندسک ان و ےئل ر هلمبیس هدیدش تر ورض هیلیا حاتح و رطضم هنکیلیا
 هناجر یکنورب یتعب هنبران ورب كغاط بیقارعو ردیعج كبوقرع (بیقارعلا]) زال وا كيلبا هدنریکس هج وا ریز
 هکرونل وا قالطا هرالو قجهراط نالوا هدنراترص كراغاط لوقیلع روند هنب راج وا یر وبس ناقیج یرغوط |

 | | عا لاقبرونل وا قالطا هننالوا پرصو مظع و لکشم كروما و غاصمرومالا بیقا عو روند بوق ع هن رره
 . [ هکردیعما قارقش «بیقارعلاربط ) ر دیدآ هب رقرپ هدنبرق هب رض یج بقا عو اهدب و اصع یا رومالا بیقارع
  برمض + بیقارعلا ربط نه ماشا »رار دا ماشت هلکن آر اب عردیشوفیرآهروکهرباسو یشوق نار وب نویب هروک هفلوم
 لجرلا بقرعت لاقب رد هنسانعم كمع لولس هلو راط نالوا هدنترص كغاط هدننزو جرحدت ( بقرعتلا إل ردلثم
 هد زو هجرحد 6 ةبقرعلا  هنع لدعاذا رمالانع بقرعت لاق ردهنسانعم كل لودع و بیقارعلا ثالس اذا

 راوط نات و اوقع عطق اذا ةبادلا بقرع لاقب رونل وا ریبعت كلریکس هکردهنسانعم كوسک ینیریکس لراوط
 موقیل هي وقرعب عفر اذا ةبادلا بقرع لاقب رول وا دض هلغل وا هنسانعم قمردلاق بوت وط ندنراریکس نوجا قمتلاق
 نايل وا یسهج وز یتعب یلها هلی كن هم« یا زو كانبع (بزعل ال لاتحا اذا لج رلا بقص لا ردهنسانعملابتحا و
 روند ځد بزعو هلباه روند 4 نع هدنن وم رولکب اعا یعج ردفلناطلس رونلوا ریبعت نکرا هکروند هن یثک

 ةوه وا بزعا لقتالو روند هب هسک نکر ا هدرانوبهدنن ز وریما (بیزعلا لو هلی رسک كم ( ةبازعم ال یکی رک ذ م
 رب یهدع و یلوخد كنت هلن وم ورک ذ میتعی رد واسم ئین ات ویک ذردلعافیسا غلام کین زو لاعف هکر بد حراش

 یلعافیسا هروک هننابب كحابصم ردلعافعما یخ د بیع و یدنل وا لاهعتسا قره وا لعاف ندنلسقدب رج هداروب ۱

 دننز و هعرج (ةبزعلا)) رلیدلیا زبوحت یاس ردیلوف ماحوباوب نکل یدلیا یہن هچرکندنقالطا برعا فلومو
 هب ورع لج رلا ب نع لاقب هنسانعمقلوا نکرار ولواردصم هب ون عور ون د هنتلاح ثلنکرا رد راما هلنیتع (ةب وزعل الو
 لذا مجزا بزعت لاقب رد هنسانع قمروط نکا هدننزو لعفت (بزعن) ابن ناک اذا لوالا بابلانم
 راقاذا یناثلا و لوالابابلا نم اب وزع یشلا ب زنع لا رد هنسانعم قل وا دیدبان و بئاغ هدنازو بو رغ (بوزعلا
 د اذا لج را ب نع لاق رد هنسانعم كمك بوزعو بیغبالیا ذی الا هنع بزعیال بیغلا ملاع یلاعت هلوق هنمو ۱
 نت و یلاخ بویل وا تالنش هدر نالف و راربد ةأرلا رهط بزع هد ر كج هبد یدل وا باغ وز كنوتاخ نالفرابرع و ِ
 | ( ةبازعلا)ل نوسلوا نارمیب و رفق رکو نادابآ ربلوا هلتانابن و هایم هلرکر اربد ضرالا تبع هدرب كج هد یدلاق |
 1 لاقت رونده هسک نال وادتم ب واز وا هدیدم تدم یکلنکر او یدنل وا رکذ هکروند هب یشکن کر ا هدننز و هع اوطف

 رار د ځد بازعم اکا روند هب هسک نالوا دیعب نده وا هداع م هلبرایشا وم وهت وزع تلاط دق ناک اذا ةبازعموه

 | هلوا دیعب ندنلام و ندنلها هکر وند هب هسک ل وش و یدنل وا رک ذ هکر وند ه یشکن کراهدننز و ریما (بیزعلارل زساه

 داعم بوبا تدوع هب هب وا ماشخا و راهلوا دیعب ندنبحاص هدام رم هکرونل وا قالطا هران وق و هرا هود لوشو
 یا بیزع لبا لاقیو یعرلا ف اهلها نع بزعت یا بیزع ءاشو بیزع لبا لا رونل وا قالطا ید هراهود نالق ۱
 (بازعالا ردعج ندنظفل یزاغ یسهلک "یزغ هکه تن رول وا عجب ندنظفل بزاعو بیزعو یا ىلع ح ورت ال ۱
 |[ هدعبا یا هب نعا لاقب ردهنسانعم كلمنا غاریا و دعباذا لج رلا بّعا لاقب ردهنسانعم قملوا غاربا هل رسک كنهزمه

 مولا بنعا لاق ردهنسانعم قمل اق هدام رم ید هدرزدشک قرهلوا غاربا ندن رادرو هدام رم یرلهود كنهسکرب وا

 یتبحاص هکاپ وکه نسانعم هما رونل وا قالطا هبهبراج هدننزو هفرغم ( هبزعلا ) ح ورتال یعرللایف مهلبا تبع اذا |
 ۳ 1 | رونلوا قالطا هبهجوز دوب ( هب زاملا ) رونل وا قالطا هنسهج وز كنيشکرب و ردبا عنمو قوع ندجوزت

 ( ناوسذ )
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 برعت لاق ردهنسانعم قمل وا نیشن هنداب یک باعا هدننزو لعفت (برعتلا) ثدحا ینعب هنطباذ یا هنو ع لا

 | نافع (نابرعلا) دجا یا برعم و بیر رادل بام لاق ردص وصخ هی ماقموپ و هلءتع الم یمانعمر وهظ رول وا هبانک 5 3

 رول وادقعنما رش و عی هلکنآ هکر ون ده ها لوشهدننزوتورپج(نو رعلا)لوهدنز ونوج صع( نوب رعلا]) و هدننزو ۰ 3 ۱
/ 

E 1دوخایرون د هه راد نالوا هدنس هنر وا كغادود تسواهدنتل اكن ور دوخاپ هن ر قشم و كنوربلوق لع یک فنار ونید  

 | (تابرعلا) رولوا مزح مرح دا م نده ع سد یدنل وا اشا مایقلا موب ىلا یس ةقباس تمرح هدعب ب ونل وا هب راحت ۳

 هلتیسناک | هل رال وا نک اس هدلح مانتابرع لوق یلع هب عامدقم ناطق و مهرج هرز وا روک ذم هجو و رلیدل وایبرع ۱
 ردیسلوا لقشم یتحاصف و نايب و حاضیا هلتبسن هيم راس هنسلا هيس ببس ضعبلا دنع و راپدنل وا قالطا بص

 خاص و بیعش و لیععسا و دمحم ترضح »+ رای دلیا تشن ندب ع سنج ناشیذربهغیپ رفت شب فی رد ٹیدح بج ومر و
 + لح الا "یعذوللا الا سانلا نم × اهمارحلحمام ضرا ةب عو + وبشا عاشو یهتنا ردمالسل | وةولصلا یملع + دوهو

 هکر ینتم رح هکر دننزکن یمزرب هب ص ض را ینعب ردشلنا ناکسا یتسار كنظفل هب رع نوجا نزو ترورض هدنس |

 ربهغیپ ترضح دا یم هکر دنا لیلحت فیرش تاذ نال وا بیدا و نطف و لیبن و بیج و لیصا ل وارکم نمهیلیا لیلحت
 هلا شیرق هلکلتا لیلصتیرادقم تعاسرب ندراهن یهلامااب یت وک هکم متفارز مالسلا و ةولصلا هيلع ردرهكىلاع

 روند ه را هننفس رهن تباث هد هلج د رېن هدن رق دادغ و ردندآ قیرط عفاو هدعاط ر هدنل و سصعم هدننز و تاکرخ ۱

 ندنسانعمدحا ونک هدننز ونس (برعلا)وهدنن ز و ریما (بیرعلا) ردقح هل وا هنیغس هن وکر ب دا مرد هب عید رفع ۱

 مس

 نوچ ا هلماعم دقع هدکدلیا رازاب هنسنرب هشورغزو الثم ردنا ریبعت یب هماع هکرد ها رادقمرپ نالیرب و نیشدب دارم |

 رارید جد نوبرا و نو راو نابرا هللادبا ه هزمه یتیراذبع كنهروک ذم داومو یک شور نوا یکیدری و كنيرشم ۱

 كعباربز ردذوخأم ندباعا نالواهنسانعم نایب هن هکر دح راش * ردشلناداربا جد هدنلیذ نع یرلهدام و فل ؤم |

 ۳ واخ هلن اصتف(نابرع)لیهتنا رول وا از یران ون سپ ردذوخ ام ند هب را نال وا هنسانعهدقع نو را وردشعابهنحوض و |
 كفل ؤم + رونل وا ریبعت یس» وا نابرعالاح رداضق رب هدننای» نسج هللا باتفیع نابرع هکر ید جرم + ردهدلب ر هدنساضق |

 یه رع تغل رد ردب كنم لئابق عوج هکر د ناطق نبا هدنزو صن (برعب) یبتنا ردف رک ییدید هدرواخ ٠

 رد ورم یخ د یغیدلواذوخ ام ندنعما كن وب یس هیعسآ برع هکر د ح راش +ردلوقنم ینیدلوا برعی ر وک ذم ندا ےلکتادتآ ||
 ردندنمپات عابنا ییا رع نب ةب واعم نب "ییا عو ردن د اعا باع نب راج ن ریشب ردندیماسا هدننز و بارغ (با ع ق

 ردبدآ سرفر و لجر رپ هدنن زو بیرغ «بیرعرل ردسبقا كرابلا نب نیسلا ن دمع ندنیثدح هلیصف كنیء (ییارع)) ق
 هیبش هنحاغا م ود هدن اتسب ع هلبا نیت یازو ءاخ مزخ و ردیعا یرم هلرصف مان مزخ هدننزو باهم 6 بارع))

 لاقب رونل وا لامعتسا هنسانعم طئاغ هلی كنار و كنيع (نوبرعلا) ر ولیکو پیا و ناغروا ندنغوبف هکر درج رب |

 دارمهسرونل وارک ذ هلمال و فلا (ییرعلا نیاز ردیعسا كن هعباسءاعم هدننز و ال ولج (اب و عال ةيدابلاب ماقااذآلج را
 قتح فرام دارم هسرونل وارکذ زسمال و فلا و ردیبحاص هریثکت اغلوم هکردیتسلدنالا "یکلاما زکب وا یضاف |

 هدنرابسن فل ژم هکر د ح راش » یلاعت لا امهج ر ردن راترضحربک | شکر د یئاطلا *یمنم- | نا دبع نب د نب دلا یح کا
 یماحالنم اعقا و ردیلع یردب كش ترضح و ردهللادبع یردن ودمع یعمآ لرکب ونا یضاق آر ز ردشنا فارحما

 هل وم طخ تسد هکر دل وقنم ندیکم بطق و ردنشلخا تد هدننا ونع یئاطلا ىلع نیدمم ندلا ىج جد هدناسقت

 هن ورپ هدننزو هت ع فن رعلا ) ردشل وا مدوهشم قره وا ماللاب یلح هدنرخآ كنس ەسن تاس وتف نالوا ررحم

 ظیلغ و دیدش و بلص ردتغل هدنزو "بدرا و هدننز و رفعج هلا هڅه یاز (بزرعلا )روند هنج وا كنکر ید نور

 دوع هدننز و هبطصم ( ةبطرعلا إل ردندنیعبات بزرع نب احط ردندیماسا هدننز و رفعج بزرعو روند هثیش نالوا
 هرومنط هبطع لوق ىلع رونلواریبعت زوب وق هدعدق *یکرت و طب رب هدیسراف روند هزاس نانل وا ریبعت هت وغال هکر دیه"

 (بوفرعلا) ردزناج هل ردعض كناط و كنیع و ردي«! البط صوصخم هنسیلاها شبح یأر یلع لبط دوخاب روند

 بولیکج هرزوایرا هک وا ندن ردلاب یتعی یرقوب ندنسه وا كناسنا هکر ون د هریکس نیلاقلوش هدننز و روبنز هلفاق
 | ردهدنس هلن« یرلقابق زیدنالواهدنرقایا وا هکر ول واهدن را هق را كن رقایا درایب وق رع كل را وطاب راچ ور ول وا لصتم |
 ةبادلا نم و ناسنالا بقع قوف ظیلغ بصع وهو هب وق رع عطق لاقب رونل وا ریبعت هج رکا و ریکس قللطم هدیکرت

 هنس هصیق كب یتحرول وا هصیف تیاغب هکر دیغاحت كنشوق قلترغب ةاطقلا بوق عو اهدیف ةبكرلا ةل زب اهلج ر یف
 غاط نالواراط و رونل وا قالطا هنرب جاغرو كنهرد بوق رع وردلثم برمض + ةاطقلا بوقرع نم صقا» هدنفح |

 هکابوکرونل وا قالطا هکلمب نتج و لیلد كيش رپ و رد هنسانعم هعدخ و هلیح و رول وا یرک وب یرک | هکر ونید هنلوب
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 | لحمال رب زا نیا ثیدح هنمو ح راشلا لاق هرد هنناضم كل وسووس ازمسانو ج: قو شف هدننز و هماصم 6 با رعلاو) |

 هکر ونبد هب دسړک ی راکد نا عض وینس هم كنويق هدننز و هبا” هب ارعو مالکلا حق و شاخ لایه مرصا ةبارعلا

 تاپاعیعجراردیا دن و عض و ینس هم بودیا هسیکو ید نوسما یزوف د وخاب نوسفق وط رظن ندنفیدل وا ولد وس
 بویل وایب رع صلاخ (بارعتسالا ) ردف ورعم د رمرب ندامرک ی طبق نب سوا نب ةبارع ردندیماسا هبا رعو رولک
 ردهنسانعم كاعوس ازسان و شخ و ءالخد یا ةبرعتسم موق لاق هنم و رد هنسانعم قل وا لبخد هن ص ندهرکص

 لا تهتشا اذا ةرقبلا تبرعتسا لاقب ردهنسانعم كيا هغوب كنبا و ملا و شعب ماکت اذا نالفبرعتسا لاقب

 هب یراق مارح كمن ندا تنایخو نایصع هنج وزوروند هن وتاخ ندا تبح كن هنج وز هدننز وروبص (بورعلا)
 راهظا تنبح و بولوا هدنسامدا تبح هنج وز دوخاب نالوا هق الع و قّشع هنج وز بو ع ضعبلادنع و روند

 هلنیتعص رولک برع یعجچ ردندییاعم هکرونید هننالوا کا یجلوک هلیسهدایز لوق ىلع رونید هتروع ندیا
 .رولکتابرعیعج كن هب ص ورد هنسانعم بورع هدران و هدننز و هحرف ( هبرعلا لو هلباه( هب ورعل )هلن وکس كنار و |
 هل ةرهظلا هيلا ةببا وا هل ذقشاعلا یه وا هل ذیصاع تالذک و اهج وز ىلا ةسبحت*یا ةب عو ةب ورع و بورع ةأرما لاق |
 فرح 4 ورعوردینب هنفیدلوا یواسمیندن ات وریک ذن هل وا لعاف ییعم كننز و لوعفریک تهران و کای ضلوا تلذ

 هد : ءف وبشا یدارا و یعماررب كن رب ره ندن ران وک هتفه هدفلس هکربد ح راش * ردیعدق مسا كن وکه عچ زبسض رعت

 ب ورع وا سذ وغ » هتفا نافرابد یلاتلا وا * رابج وا نوهاب وا لواب + یو نا و شیعانا لم ؤا × ردج ردنم یس هلج

 .یفیدل وا هندم لها ندا همست هلبا هعج ادا یتنوک هعج ردل وا یعما هکردسشغ وا دن ندنن وک دحا * رایشوا
 ردردان دوخاب رد ن یلامعتسا زسف رعت فرح رد هسک ف ورعم رپ هلفن رعت فرح ( هب ورعلا ییا نا یهتنا رد وره

 رد زا اج هلنیتصف و هلو کش كناز ویصق كنیع (برعلال رون ده یب وق نالوا قوچ كىي وص هدننز و هج رف رعو
 ب لاقب ردهنسانعم لکا كم هلیوکس كن ار بر و طاشن یا ت نص هب لاق رد دنسانعم طاش و یش و شبلع
 كتوا یرلکدد یکسپ هاو قوا یدک نسب یم هلب ممک ك يع (برعلا ]ل هاک | اذا ىتاثلا بابلا نم اب رص ماعطلا

 تدسفاذا عبارلا بابلا نم اب ع ةدعلا تب ص لاقب رد هنسانعم قل وا دساف هدعم هلنیتعف (برعلاا) روند هنسیروق |
 ا رددآ هیحانرب ندهندم «جاون برعو رد راج هلبرسک كنار هدنوب و ردعما هکر وند هربثک هام نالوا یناص بو |
 قباذا روب زلا بابلا نم ابرع حرطا برع لاقس ردهنسانعم قلاق هدندب یناشن ورا هرکصندقدلوکو ا هراب ب صو |

 بول هوش لجرا بر لا ردهنسانعم كلک هشينح بونلطاشن و ردشلبا را رکت نو فلّوم ءرلادعب |

 ۳ اناس قارا دساف یسهدعم كنهسکر و بقت و مروتاذا حرا برع لاقب ردهنسانعم تعشیش

 1 ۱ و بولانوب ن وص كغمراو هئدعم تدسف اذا لجرلا بع لاقت رد شغل وا دانسا هب هدعم هدقاس

 ۱3۳ ا ادا بلا ثب رم لاق رد هنسانعمقل واربثکی ی وص كن یوق و رغاذا رهنلا بزعلاقب ردهتسانعم

 ناپ هر وط قج ه وق نیر هم كني و كنوبق هدنن زو دادش (بارعلا )روند ه وص قو چ نال وا یفاص هدننز و ذغ
 )وش هنا( ةبرعل ال رو د هغمربا نال وانتشاط بول وا قوچ كب ییوص (قب راعلا لو (براعل )ل روند هب یثک
 ےھت یا یتبرع هب تباط لوقت ردهنسانعم تاذو سفن ه عو یک باز رهن هل وا د دشو دنت ینایرج هکر وند هغمربا

 ةحاب هکر دیعسا برعلا ةحاب لصا هب عو رد رارکتوب هر وکه ناب كح راش * ردیدآ هیحان ر هدنبرق هرونمندم هب صو |
 دنل وا تب ناکا برع هشاط هلی رانا تماقا هدن | یس هلبق شیرق رد مالسلا هيلع لیععما ترضح حاصل ایا راد
 , كحراش نکل*ردمارح الامزال مارح ضرا هکردهمرکم کم حاس دارم ند هع یعالک قایس یاضتقم كفلوم

 .هدا روا یدالوا و بول وا لزان مالسلا هيلع لیععما ترضح ادت هکر دیعما كن همامت ضرا هب رع هروک هنلقن ندیابع
 یاس بوبل وا هدیحن هب هموف رعضرا هدنراقدل وا ژکتمرایدل وا نک اس یخ د قیلاع و مهرج هدمب رایدلیا تأشن
 ۳ ع ےھارب ا ترضح "هل.لح نوج هکردو یسهصالخ + رلیدل وان نکشم هدارواشبرف هلق نامه و مشتنم هفا رطا

 ۱ ۱3 وا یرارو رپ تدامسدنزرف باره هاب ترمضح یهل رحم هننربغ كن رابانجهراسیبمب مالسلا

 ۱ | هب لزق رب فیش تیب عض وم و بول وا را ز هشيم هلمبا هدماکنهلواهکمض زا یدروتک هب هکم ضرا بولآ یلیعسا |
 ] لبرج هدب رد وپ تدوع هرکصندکد | بیت نابباس رپ ندج اغا رانا بو لا هبار وا یرچاه هلبا لیععا یدیا ۱

 fol بودنا تماقا هدنآ دنزرف و ردام تدمرب یدلیا ع وبن مه عج هدک دليا برض ییحانج بول وا لزان نیما

 ج وز ندرنا لیععم ترضح رایدل وا نکم هد هموق رم ضرا ناذیتسالاب ور ورم هفناطربهبار وا ندنس هلربق مهرج

 ۱ لیعسادا وادعب نمیدی آن ربع یناسل كيا ربا ترمضخ و رایدلیا ماکت هج راناسل كرانا هلغل وا یبرعی راذایسل ب ودنا

 ( یبع)



 لاقت ردهنسانعم كل وسزوس ازسان و شخ و نوللایب معدل و هلدل واذا لج را ب ص الاب ردقل وا هد رج هايس دارم |
 دض هلفلوا هنسانغم كل عنمو در ندکلیوس ازسان و شف یبهسکرب و جیبقلا و شعقابملکتاذا لجر لا برعا
 كلما هانکو ضیرعت رادهعاج هتروع لوق ىلع كللا عاج و شحفلا و ملا نع هدراذا انالف برا لاق رول وا |

 لمر و هلا نیشیپ یتعی نوبع هدارشو عیب و عامطاب امض رعوا اهعماجاذا ةَأرلا لجر لا برضا لاقب ردهنسسانفم |
 لا رکذیس اک ردهنسانعم كطا ج وزت نوناخ نالوا بورع و نو رعلا یطعااذا یزشلا بیعا لا ردهننانعم | "

Ê ۴هدننز و هنسحم (فبرعلا) و هدننزو محنا (برعالا) و هدننزو باتک (بارعلا) بورعلا ج وزناذا لجرلا با  

 رونلواریبعتتآزوهدزهاسلرریدیناکرویکرتهنلباقمهکر وند هرات نالوا لیکو یب ع صااخ بویلوا تنجش ہدنق ع
 | هبرعم و برعا تللذک هکرید حراش +« بارع لبا لاقبو ةنجهلا نع ةلاس ماركى ا ةبرعم و ب عاو بارعلیخ لا ال
 | هليا ناسنا وردهودندیادلوتندیمح ویب هکر دیلباقیتخلوا ور دشلعاافتک | فلؤمرول وا تفص هنمسق هود د ال
 ۱ هنب یرادرفم سپ رلیدلیا قالطا هبرعم و برعا و بارع ه هود و هلآ و برع هناسنا نوجماقرف یی رانی كن هود ولت 2

 ۱ بع لا ردهنسانعم كل وس زوسازسان و شحاف هدشنزو لیعفت 6 بیرعتلا ) هلیسهظح.الم بع رول وا یت ع
 | یطعااذا یرنشلابرع لاقب ردهنسانعم كمرب و نوب یهدنساتشا هنسفرب و چبا و شتاب ملکتتاذا اہ رعت لچراا |

 هکهیلوا یخ + نحملا نم هبذهاذا هتطنم بع لاق ردهنسانعم كلا حشو كاب نداطخ و نجل ىنمالكو نوب رغلا
 مسا بیرعت هکر د و یناب صیخت كانیط وبس هدرهزم ردشمطا توکس ندنسهدام كلا بیرعت یبیمحا مسا فلۇم

 افلا هدم رکن أرق ایسالهدنص وصخ بی رعت وبا وردت رابع ندکلیا لامعتسا هرز وا یراقبرطیدنکب رع نیم آ
 | مالک اس یعانآرف ال وبشا و رایدل وا بهاذهنع وق و مدع هقرفرب رایدلیا ددرت و فالتخاءالعهدن مما یعوق و هب رعم
 | هنسانعم ظیلغ جاب د الثم ریدید ردندنلسق تاغل درا وت هله اب رنل وا هدنن روص هيم ظافلا و رایدلیا لالدتسا هلی مش
 هدیس اف اذه عم رارد سالب هباسکن انل وا ریبعت حم هکم لها ثالذک ر اربد هربتسا هدیسراف ردیب ع هکق رسا نالوآ

 | رکناک هدیسراف ردیب رع هنسانعم سوقلا ملصم هکیظفل رمن دو رول وادحت انعم و ظفل ها ریپعت ندا هکر وند سالپ |
 ۱ ماما + ردلهعتسم ی دهدیس راف هج رکر دب ص یس هلجج ردن دلسق و یخ د یراظفل تیک و تڪ و تشد و تسد و راد

 هکلپرداکد لس قید یبع ظافلا وللثم ليج“ و قربتسا و ساطسق و تاکشم نال وا عقا و هدنآرف هکیدید یزار

 رایدل وا بهاذ هنعوق و كبرعت هقرفر و یکر ون و نوب اص ر دشا قفا وت هلا یرخا تغل بع تفل تیان رد ع
 بم یروک ذم مسا هکر دل وا لوا معسق* ردهرز وا مق ج وا هبرعم هيما ءاعسا هکیدد هدن اشک مان فاشت را نایجو |

 یمکح کک یب رع مسا هلی رابنعا نزو نا وزو یلصا یمکح ثكمسقوب راردبا قالا هنن رامالک یدنک بود ریغت
 | قالا هنر لمالک یدنکن کل راردنا رییغت برع یروک ذم مسا هکر دل وا ینا مق × یکی را هلک جرم و مهردر اس

 مسا هکر دل وا ثلاث مق * یک یرهلکربنسیس و رجآ زل وا ربتعم هدعقوب لاوحا نانلوا رابتعا هدل وا مس هلکماغا

 | کیک ناسا رخزل وا د ودعم ندنس هيلا برع هسا راز | قالا هنس هینبیرلمالکی دنکب وی | رییغت برعیروک ذم

 ۱ ردتحلم هنظفل ق هکی کک ر کو هنظفل لس هکی کم رخ رول وا د ودعم هسیاراردا قاطارک | ردقوب ینزو نالاعف هدب رع

 | بسانما و از كنامرخ بیرعت و یبتنا ردح ورشم هد ره نع یلیصفت رول وا مولعم هلهج و جاقرب یتیمحم كار و
 | راطي و اهرهظا و ةللا فعس عطق اذا لج را برع لاقب رد هنسانعم قهراقیچ هنادیم یحاغا بوبادوب یی راخاش
 | خزب ادا الثم سرفلا ب علاق رد هنسانعم قلا دیتیرز وا هرکصن دقد راب هلبا نشدن یر نتب لیق هدنفا رطا ین رط كل راوط

  راکنا و حبفت یا وق ك ماکت ںی رعت ور ول وا نیم یتماقس و تعص كن هب اد هلی لعوب هک ردح راش ها وکم ئ هرعاشا|یلع
 | ای وک لد اکا هکرد هنسانعم كظوسزوس ندنف رط هسک رب و هیلعد رو هصقاذا هلوق برع لاق ردهنسانعم كتا در هلآ

 | هنع ملکت اذا مولا نع برع لا یک بع بیطخ و یچلیآ ردت رابع ندکلتوس هلاکو لاب دوخاب ندننا ل كن

 | لج رلا بع لاقب رد هنسانعم كا ق وج ی وص را وکش وخ و صلاخ و اص وردبانابب یتیراعا مكرائآ هلبرقتوب
 | سوق هكر د جیم + ةي رعلا سوقل اذن اذا برع لاقت رد هتسانعم كل غا ذاا ىب ع سوق و فاصلا ءاملا برش زكا اذآ

 | ردعق یکیاهد هیس راف و ردهیطسا و یربو ه زاج یر ردعسق یکیا هدهی عو رد هیس راف یرب و هب عیرپ ردم یکیا |
 | فالتخا یرب ره ندهروکذ م ماسقا رولین اللوق هلقایا هکر دماب سوق یسیرب و رولب'الل وق هلبا لا هکرد دب سوق یر
 اکا و ردهنسانعم قلق هتسخ یتبحاص یداسف هدعم بیرعت و یبتنا ردم وقم ه هعونتم لاکشا هليبسح هنکما و هنمزآ

 | رونل وا ریبعت هغوب هکر غص كاکرا و برذلا هض رم یا برعلا هع لاق یدنل وا رک ذ هکهتن راربد ید هدعلا برذ
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 | یعط ویرمنک ك ناب هکی س هک غلب هک هل وامولعم زل وا فرط رب اعطقندن | باذعلوا هکیدلیا تباصا دوم با ذعاک |
 | تولیق مج هلیس هغیص تمالسمج هدعب رون د هب هسک نال وا لصا و هنقب امنكئيش ر رد هنسانعم غیلب رد هلبحصف كمال و

 . [ هنمو رابدلیارابتعا هدنس هل نعءالقع نال وا یحاص دمعتو دصف هدنتاکن تدش هک اب وکرایدلبا قالطا هب هدیدش یها ود
 | تا كاتنحم و تج زرهنوجما مز یتعی + غلبم لک انم تغلب دق تدا رانیغلبلاانم تغلبدق × لعل لما موب ةشيام لوق
 : ] حرم خد یسهلک حرب هداروب نیحربلاهنم تیقل مهلوق هلو یدلاق نحو قاشم عاونا تاکیدمکچ بول وا غلا
 یرلبایعا عج و درش هدرلنو و رلیدلیا لامعتسا هدهدیدش یهاود یکن غلب رد هنسن یحرب و تدش هکر د هنسانعم

 ةغلابم هلغل وا هنسانعم بذعم یخ د یس هلک بذع هرز وا سابق وب هکیدلاق + ردشلیا نایب هدنس هدام غلب فل ؤم هکهتنرد اج

 هدننز وناټک( باذع )رولو ا یتبم هنغیدملوا یلاخ ند ذعم رب نآ رهو هظ رهاب وکیتیعجوردشغ وا لام عتسا هد دا باذع

 هلح ممر ه هف وکب یذع رد دآ وص یکیا هلب رل هبنب رغصم ( ةب ذعلا )و (بیذعلا ) ردیعمآ یس رف كن هسک مان سیفن آب
 هکردیفدا موهدننز ویب دع یی ذعل یدنل وا رکد هکر ديف دا مو هدننز و هب ادع (ةباذعلا )ر دعقا و هدنب رق عف هبب ذعوهدرپ
 سدق یلذاشلا نس وبا یئابر بطق هکر د ح راش ×ر د هدلب رب هدنساضف مصمدیعسهدننز ونا دیم( با ذيع )یدنلوا رک ذ

 ندنف رط هسک | هغیراصهدشاب هدننز ولاعتفا (باذتع الا ل ردعض ومر هدنن زوه ر < هب ذعلا تاذ)) ردن وف دم هدنآ هرس
 [ تز و تاک رح (تابذعلا) اهفلخ نم نیت ذع هتمامعل لبسا اذا لجرلا بذتعالاق رد هنسانعم قمردنلاص چ وایکیا

 | كنار ویمط كنیع (برعلا) ردف ورعمموب رپ ندب ع مابا لتا( تابذعلا موب ردیعمآ یس رف كن هسک مان عیبس ن, دیزب
 سرف و را هکر دص یادعامدا رم ندمح هدارو ردیناسنا اط نال وا ف الخ كمع هلنیتصتف (برعلا) و هلن وکس

 ناکسبرع وءابرعلا برعلا و ةب راعلا برعلا لا هلیلب وأت هشاط ردث وم یس هلک ب عو ردفتاوط راسو یدنهومور و
 | عج هلبصف كنهزمه هکبارعاو ردلماش هی ودب و یدلب لوق ىلع ردصصخ هن رانل وا نکاس هد راهدلب یتعیراصما

 | ردق وب یدرفم كنوب رونل وارببعت یودب هکرونل وا قالطا هن رانل وا نیشن هبداب ردعج لصالایفدوخاب ردهدنتروص
 .  یدرفم كنسهلک باعا ارز رونید یبارعا هدتبسن هبارعا هروک هنناب هدراصب كفل و م + رولعج هرزوا بیراما
 1 یجب كيرع لصالاف باعا هروک هننابب كبغار نکل ردسنج مسا بع ردلکد عج ندنظفل برع عی ردقوب

 . [ هرز وابرعابرع هروک هنناب كحابصمو رول وا یکی راصنا یتبسنسپ ردشل وا یسا هنفنص یودب هدعب بول وا
 | [ دزو ءارج (ءابرعلا) و ( ب راعلا) یهتنا یکدسا و دسا هلدیتعض رونلعج هرز وا برع و یکن مزاو نمز رونلعج
 | رد ردیف یتسانعم تقیقح و تحارص و صولخ ردن وچ ادیک أت ردذوخ ام ندنظفل بص هدننزوهحرف (هرعلا) و
 | 6ةبرعتسلا) و هدننز و هرقتم «ةبرعتلا ) صلاملا وه و حرص عجب ءاحرصیا ةبرعو ءابرع و ةبراع بص لاق

 | روتلواقالطا هراهسک ندبا برعت هلغل وا طلتحو لیخد هب رع ندهرکص بويل وا قیقحوصلاخ هدننزو هبجوتسم
 | ملکت هرزوا یناسل ناطق نب برعب ءابرع برع هکر د حراش + لیخد عجب ءالخد یا ةبرعتسمو ةبرعتم بع لاق

 .  مکتهرزوا لیععما ترضح ناسل هبرعتسمو ردهسک ندیالقن هبیبع لوا لا ینینایرمس ناسل برعی و ردران دا

 . | تالو رهاظ یکلبع هدننزو یم (یبرعلا) ردعوضوم هنسانعم تحاصف و ناب یسهدام برعو ردراندا
 ةي ورعلا و ةب ورعلا نب یا ییرع ناسل و لجر لا روند هناسل نال وا نیستم یکلبع كلذک هب هسک نال وا قةت و

 [] تیافب هکرونده هب را عونرب یب ص ویهتنا ردند رداصم نابل وا یلاعفا لبرل هم كنبع هب ورعو هب ورع هکر ید حراش
 | اوشفتال ۶ ثیدایف و ردنلاضفا و دوجاكنعاونا رول وایربا یراهناد و لاتچ یوا كنس هلبنس و بول وا ض ای
 | اع ايي لاق هناک مالسلا و ةولصلا هيلع همناخ شقن ناک هنال هللا لوس ردم اف اوشقتال یا اب ع کا وخ ىف

 | لاق رد هنسانعم كلا نایع و راهظا یتتقیقح و هنک كثيشرپ هللرمسک كنهزمه (بارعالا) مالسلا هيلع هسفن یتعپ

 ۱ ] بوینشکكنآ و هرمضحا و هارجا یا هسرف برعالاق ردهنسانعم كم ردنرکستآ و هحصفا و هنابا اذا *یشلا برعا

 | لیک و یوص یفرط یکیا یبرع ردهنسانعم كل بودی زیب و قرف ندن آزوب عب ندنیچه یتآیب رع هلیسم رتیح
 | تازو ویناکرت هکر ونبد هنآ نالوا سنج فلاح یماناو ین رع یماباب نیس ورارب د یزا بسا هدیسرافراونب د هت نالوا

 یرلناشن كن رره یبکكنعمو هفاج و هفنرط و یدجنراردباریبعت لیک راب صع هکر دعون جاق رب تآیبرع و رونل واریبعت
 | هلکنشک تآو لهصادا نیجهلا نم هفرعب یا سرفلا برعپ وه لاقب ردهقشب یراهصاخ كن بره و رول وا هقشب

 | نا نم هتمالس و هقتع ناباو لهص اذا هقتع سرفلا برعا لاقب ردهنسانعم كمریدلبب یدنک یتفیدل وا یوص |
 [ دارم ندمالک رد هنتسانعم كوس هلتامر هه و دعاوف هرزوا تحاصف بویلنااطخ و نل هدمالک باعا و |

 هکر دهنسسانعم قجغوط یدالوا هدنسایس برع كن هکر بو هبف نیلی مو حصفا یا همالک برعا لاقب ردپع |



 نالوا هد هروب نم تقاخ هدننزوبرقا (بحالا) روند هب هقان نال واظیلغ یقوص قر وق و هلواقتیج یغوط |
 هسحروما امن اد یکزاب هدبعش هکر وند هب هسک نالوا بيجاما بحاص هلبرسک كنات (ةباصلا) روند هه ود كکرا |

 لعف ( الهاج بجا ) ردیدآ لجر رب هدننزو هنیهج ( هبي ۵ بیجاعا وذ یا ةباحتت لجر لاق هلوا ردنا ادیب
 نورد دب التبم هنظءوس هدنن ز و لج ر فس هلفاق (بقرختل ال یکه رڪن قرب و ارش طبأت ردسبقا تلج رب هلبس هبنب یضام
 بیرم یا بقرح وه لا زدنا تم ء الا هسا هللا هنسن هصت زج راربد لاکسدب هدیسراف روند ه هسک ثیبخ و

 نالک هرب زودندنف رطیغاشا كفلموق لوق یلعرون د هلا موق هقفوب هدنن ز و باح هلا هل لاد (بادعل) ثیبخ
 هکر د هنسانعم ر هدننزو هباصس ( ةبادعلا ال ردیدآ عضوم رب بادعو ردربارب یعچو درفع روند هنفرط هقفو

 هدننزوروبص (بودعلا) هنسانعم بکر روندهنجرف كتروعو ردیغات لودو قجوچ هدراناوبح و هدرانوتاخ 1
 لوفیلع روند ه یکن الوا قالخ الا مرکه دننز وین ع هلیع كنيع «نیدعلا ) هنسانهریثکل مر رون د هم وق ق وچ

 كنیع( بذعلا ]ل هيف بیعال نموا قالخالا ع رکلایایبدع لجر لاقت روند همدآ ره وک كاب نال وا هصیقن و بیع ی
 بیطیا بذع ءام و ماعط لاق روند هبارشو ماعطنالوا راوکشوخ و بیط اقلطم هلن وکس كن هم لاذ ویصق

 هلیسهدایز رول واردصم بذعو ردب واسم ینهناتوریکذن هلغل وا ردصم لصالایفیتعی بذعةیکر لا و غاستسمو
 شطعلا ةدشنم لک الا كلرتاذا یناثلاب ابلانم ابذع لج را بدع لاق هنسانعم كلا لكا كرت یشانندقل رسوصا
 هلعانتما ند هنسنرب و هعنماذا هنع هب ذع لاق ردهنسانعم كليا نم بذعو نیتعضب بذع عملا و بوذع و بذاووهو

 ثادرفم رددآ رصش عونرب بذعو رتو فک اذا هنع تذع لاق ردهتسانعم كلا تعارف ندن آ بوروط ورک

 رد هنسانعم كلتا عنم هلی رسک ن هزم (باذعالا) ردي رم یریبکعون كنجاغا نوفلیا هکر دنیبم هلبا لار هدهریاس
 رتو فک اذا هنع بذعا لاقت ردهنسانعم كلتا تغارف بوروط وریک ندهنسنرب و هعنماذا هنع هذعا لاق

 ردنوجم | بلسءزمه هدنوب هبلعط عزناذاءالا بذعا لاق رد هنسانعم قلث هریک اب و فاص بوراتیچ ینن وص و ڭى وصو |
 یا موقلا بذعا لاق ردهنسانعم قلوا راوکشوخ و فیطل یبوص كن هسکر و رکذ یساک روند هنص و هبذعآرز
 ءالا و ماعطلا تدع لاق ردهنسانعمقل وا راوکشوخ و بیط بارش و ماعط هلع كنیع (ةب وذعلا)) مه وام بذع
 ایذعت هنع هب دع لاقب رد هنسانعم كلما عنم هدننز و لیعفت ( بیذعتلا) ابذع راصاذا سسانا بابلا نم ةب وذع

 قلق ثغارف بولکز او ندهنسنرب (باذعتسالا) ایذعت هب ذع لاق ردهنسانعم كلتا باذع و هشکشا و همنم اذآ
 لجرابذعتسا لاقن ردذسانعم قمرافیج بوکجوص ولات ندویف و كرو فک اذا هنع بنمتسا لاق ر

 راد مندا روهظ هدنبقعدولومو هنسانعمیذق روش د هنس هل وقم كاشاح وراخ و هل رج هلن (بذعلا) ابذع قتسا آذآ |

 هکر دهنسانعم حاونلا "یلأموو ردیدآ رصشرب بذع و یکه نس یراکد.د شاو وص و وص راد رم رونید هثیش ابا و
 هب الوش و روند ه هر وام یرلکدن اذاخنا ص وصخ هنقول وال رای راق ندا هح ون هرز وا تیم ه رز وا یسهروتناتسبع
 قرااملاقب رون د هتج وا كئیشرهبذع ورارر دلاق بوکچ ین وزا رت هلکنآبودیادن هن رل وق وزا رت کروند هبمکق و
 نالیکیدهنسهسکا كننالا هود یکی کلت وکت آو روند هنج وا كنلسانت تل آ كن هودریعبل| ب ذه و هفرط یا هناسبذع
 هلیصف کیم (بذاعلا ) هنسانعم بلح روند هل وصوب هب ذع وه لاه رده ذع ید رفم هدنع و ك رانو و رون د هنیشیم

 سایقریغ لوق یلع رد هب ذعم ید رفم هکر د ح راش + یدنل وا رک د هکی کب ذع روند هنت اهر واچ ل رای زاق راکه ح ون یک دوب
 لدهناعسآ هدنتس وا هکرد هنسن نال واءاعسل | تحت (بذاعلا) وهدنن ز وروبص (توذعلا ]ل یبتنا رد ها ذع یدرفهرز وآ

 ردا اله یم هود یل وانت هکر دیدآ رش ر هنسانعم بلح ر ون د هن وص وب هدننز و هرم (ةب ذعلا) هيل وا لئاح و هس
 هل وص و هدننز و هح رف ( ةبذعلا )ل ر دم وس س هدننا ونغ ف ورعم ءا ود و هد هس ضعب رد داف ورع ضرم ر هبذع و

 ینعب هردو روند هراد مهو لرچ و یکقومارف و هج ولد رون د ه هنسن نالڼآ بونلتربآ ندنایادغبو روند
 یشیاق هروط هکرول وا یس هل وقم نیشیم نال وا ولباق هرانآ هکر وند هثیش ندا هطاحا یب هنسن یرلکدید جابرق و هروط

 هدنناونع ةرپدلاب طاحاام نالوا باوص هکر د ح راش × هلغل وا عقاو هل رابع ةردلانمطاحاام هد رخت رد راکدید

 :ندیاهطاحایئآو روندهرب نانل واریبعت مود هدالر اه دننز و هرم هردو زد هجو یاد هدب رعلا ناسا هکهتن ردقل وا

 هب وص ولن وص وډ هدنن زو فتک (بذعلا) ر ولوا ترابع ندقا ربط هجعفت مم نالب رب وچ ن وج ار ونس هنفا رطا كن هنس

 هنهداب هلن راب یزضا كن وې لوق یلع هعاج هلا ماعط هلیس هين هش (نابذعالا) بلحم یا بذع ءام لاقت روند |
 هب رشا رولک هنذعا تجب رد هنسانغم تبوقع و لاکن و هجنکشا ردعسا هدننز و باصس (باذعلا) رونل وا قالطا |



 هذارطا رداچ هلبض كنون یونو مودهمیا بلثعم یون لقب روند هب هنن شل مکحریغیا بلا لاقب

 بلثعم جش لاقب روند هب یشک نال وا دوجولا طقاسام بول وا ینافرب هلیسهدایز بلثعم و روند هقرخ نالی زاق

 | © د هنسانعمقلوا لاج: و لاحدب ولوزهمندکل هتسخ دوخ اب ندکریپ هسکر بةدنز وج رحدن (بلثعتلالاربکر دا اذا

 _ كيج ویحفكنیع (لعلا) لزه و هلاح تهاساذالج زا بلثعت لاق هل وا هدنتلاس قلا الهه رفح *هداتفا نامه |

 . [ كيک هدرخ یراکدبد صعصع هروک هننای كحراش » رونل وا ریبعت یقوص یر وق هکرونید هنید قریوف هلئوکس ۱

 3 بعلاالا لب مدآ نا لک 6 وبشا ورار د بین هدنعسقبآ ود رد ودعم ومانف دتا و تقلخ دعا هکر دتخ هل وا |
 ۱ كن هنسنره تحت و یهنارولاق هلاح ىلع تكنکل وا الا ردقج هل وا راسک اخ بو روچیناسناءاضعا عیج هرز وایتیدح

 8 وهز ندهیبنم قالخا هلع كنيع (بعلا)رددآ هلسفرب و رونل وا قالطا هنساهتنمو رخ م قاچ یکی ید قربوق

 | لوشوربکو وهزیا بچم هب لاه روند رادنب هدیسراف ردنرابع ندککب یتسودنکو بور وکی ن ودنک کرد هنسانعم کو ۱
 ا هلفلواءرابنز لوف یلع هلو ا ظوظح كم بونلشوخ-ندکلیا تسن مو تسل اح هلیس همش اطناوسن هکر وندا هسک |

 . ۲ دوفعلا هبح؛یا ةثلس ءاسنلا بج وه لاقب ردتغل هلیثالث تاکرح كنيع هدانفموت:هلوا ردبا ظح بونلشوخ ندنا وبن 0
 | دایتعاو فلابهنسنر ریدتفکش هدیس رافزدعما هکر وند هنتلاحملکط نب هنسن ر بو هبءاسنلا بت وا هال عم |

 _  كعبط ندنفیدا وا دوجولا ردانو فطلا وش وخ كب هتاذ یف دوخاب ندنکیدنروک یک یشان ندنفیدل وا

 ۱ ا کک ااو ر یک هاتف (بمع)دنرابهندنا فتو انا ود یرولوا یش هی |
 درام راکناوهو بحل و هنم بلا اذهام لاقب ییکبابسا و ببس و لافقا و لفق رواكب احا ىعجج كبحم و كبحم
 قج هل وا بح بجو عبارلا بابلا نم ابح هنم تبح لوقت هنسانعم قملکط رول وا ردصم هلنینعف بجو كيلع
 هدنموهف بج ارز ردل و هنسانعم اضر ندنفرط العو لج قح بح و رک ذیساک برما لاقب روند هثیش
 یراب هلغل وا كلنا ناسحسا و بارغتسا وماظعتسا هدکد ر وکی یرغ *یشنایل وا مولع و فول ام و نالوا ببسلا نخ
 بچ ثیدط | هنم وح راشلا لاق *رول وا لوم ه اض ر هلبارا تعا یتیاق یکت بح یفل وا نکعریغ یدانسا هلالط اوذ

 f راکتا هدلح صعب و ردرسعم هلبا یلاعت هب دریک تللذ مظع هدلحم ضعب و هنم یض ریا ع2وبص هل سیل باش نم مکبر ۱

 3 ق ابرهش یرکبلا دیعس نب دجحا ردندلاحر ءاعما بم و رول وا ل وام هل رالی وأت هنم تبع هل لاقب هدرب ضعب و هلی

 زو بیرغ (بیح) ردهدلب رپ هداصقا برغم هدننزو برع ة رمز ( بچ بنما رد راثدحم بچ نب دیعس و بم
 ق[ يجو یشان ندنفیدل وا فطلاو نسحا هتاذ یف دوخای ندنفیدل وا باکو ردان روند هئیش قج هنلوا بحت كب

 ۰ ردلکد عوعسم یراعجج كنس هلک بيج ردعما هنسانعم بح هلبعض كانیع هکهلبا بع موق رم لوق ىلع رولکب یا
 قج هنل وا بحت افلطم یتعب ردفدارم رد هلنیتحتف هک هلیظفل بم بويل وا نهضت ی هغلابم بیم هدندنع راضعب و

 ردن وجما هفلابم هکروند هئیش نال وا نوریب ندب دح هلیعص كنيع باتو بیح و برما لاق روند هثیش
 روند هثیشقج هنل وا بحت هلیسهدای رد هغلابم هل د دشت عج (باحتلا )لو هلبفیفخت كيج و یعض كنیع (باحلا)
 اں و ماش رعش مهلوقک ةغلابملا ىلع باح ناو ورا ب لاو تاتو باو بیو بحت ما لا
 چ | هام روند هثبش نال وا بت تبس زدرلفما هدننز و هکوحصصا (ةبوعالا ]و هدننزو هن غ (ةمیحکلا) لی 0

 | هشتبصسا و هنم تبعت لوقت رد هنسانعم كلك هب و قملکط (باحصتسالا )و هدننز و لعفت ( بعت ردهنسانعم |
 لیعفت (بیحتل) ینابصت یا نالف نبت لوقت ردهنسانعم كلا نوتفم هلبا هعدخ یی هسک بحت و تب نعم ۱
 3 بام هل كنات (بیجاعتلا) ابعت هتلعج ئا ابعت نبع لوقت ردهنسانعم كمروتک هب ی هکر هدنزو |

 ع ر ین هک رب هلن رسک كن زمه (باجالا) یک بیشاعت ردندع وج نایل وا یدرفموب کرد جراش+ ردهنسانعم |

 قار و هنم بلا لع هلجاذا مالا ها لاقب ردهتسانعم قل وا ثعاب هنسلوا بم بوروتک هبح هنسن

 | 4 بجا لاقبو سو هنم بج اذا هبا لاق ردهنسانعم قلوا كانحرفو ظوضحم ندنآ بولک هب هلکفکب كب
 ۱ هداروب بول وا ینبم ندیئالث هتبلا بحت لعف ییعی ذاش هارب هجا ام مهلوق و رسو هنم بج اذا لوهجلا هان ىلع
 ءآرچ (مابحل) ردکمد ردشفلشوخ بونکب یبأر یدنکب عت نالف ردجراخ ندسابف هلغل وا یتبم ندیعابر

 هدهنروع لوش و هلوا رونل وا بنیان ندننسح هلغل وارظنم بوخ ورلد تیاغب هکر ونید هنوتاخ لوش هدنزو
 !حراش + رولوا نددادضاهدنروصو هلوارونلوا ب ندنکلنیکر چ هلغلوا اقل دب و نیکر چ هد هچرد تیاهنهکر وند |
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 | دوب ( باتعتسالا) فرصنا یا هنع بتعا لاق ردهنسانعم قلوا فرصنم ندهنسنرب باتعا و ردعما ندنو |

 ندبطاخحم ملکتم نالوا لعفنم و یبتعلا هاطعا یا هبتعتسا لاقب ردهنسانعم كللا دونشخ و یضا ر نددنک ی هسکرب |

 | عي هيلا بلط یا هنعتسا لا رول وا نددادضا هلغل وا هنسانعم كلعا بلط یکلیا دونشخ و اضرا یتسودنک
 | مدنا بلطییسلنا دونشخ و یضا ر كلف ندنا نب ینعبیناض راف هتیض سا یا یبتعاف هتبتعتسا لوقت و یتعلا هسفن ی
 0 ملقم ہر اولیقتسب نا یا + نیبتعلا نم ےھاف اوتعتسب ناو یلاعت هلوف ویدلیایضا رینب بلطل !یف و یخ دل وا
 | عاجرا هبایند ملام نالوا بوبحمو یض رم هدنرادنع ند رابجترضح رافک قرف ینعب ةتبلا ایندلا یلا مهدرپ مل یا

 | یلاعت هلوق ةج را هيلع یواضسلا لاق زا اضرا ىرانا یلاعت قح هلعاح را ءاعدتسالاقف و راهسلیا اعدتسا ینیراغ وا
  یلعتهلوقهریظن والا نیب اجلا یا چ نیبعل نم مهاخ 3 نوبحام ىلا عوج را یه و یتعلا| ول اسی یا ها بتعتسب نا و |

  مهاف ممر وضرب نا اولس نا یا لوهحلا ىلع اوبتعتسپ ناو "یرق و صیحم نمانلام انربص ما انع زجا 4 ةياکح
 | اول ۸ ایندلایلا مهد رو لا مهلاقانآ یا اضیا لوهحا ىلع ها ومتعتسبنا و ورع دىبع لاق و ةنکلا تاوفل نولعاف

 | رول وا لعافیسا یلوق نیبنعمل نم هر وکه نن ارقوب سپ هک اوهنام | وداعل | ودرول وچ اقشلا نم هل ین مھل قب سال هتعاطب
 | هوضرب نایا ممبر اوبتعب نا مهنم بلطبیا 96 نویتعتسپ مهالو تالا ةروسیفیلاعت هلوق یناضیا یواضملا لاقو
 | هطاادعپ هنعیناض رام لا عج ر و هلجا نم هیلعدج|تنک ام رت یا نالف تبتعا لا ح راشلا لاقو × هنا وا تاوه
 فرصنا یا هنع بتتعا لاقن ردهنسانعم قمل وا فرصنم و خراف ندهنسنربهدننزو لاعتفا (باتتعالا) هیلع یایا
 ناکم ا نع عج راذا نالف بتتعا لاقب ردهنسانعم قلق لوحت و عوجر هتلاح و مما رخآرب ندنلاح ورا یغیدنل و و

 رار دا بم هنس هشیدنا قماص ندل وب ردهنسانعم كمك قرهیل رب آ ندغاطبویمرب وبلاص یغاط هدلوب و هریغیلآ هبف

 ل ولس هننال واشقو و پرص بویلشو یتنالوا لهسو ناسآ تلو و هنع بنب ملو هبکراذا لبا نم بتتعا لاق
 | كا تیاعر هلاحا طس و هنالدتعم هدشیا رب و هرو ف ذخا و هلهس لز اذا قی رطلا بتتعا لاق رد هنسانعم كم
 | مالا یف دصق اذا نالف بقتعا لاقب ردا لع تسرد و تسار هلغل وا هلبانتجا ندطب رفت و طارفا هکر د هنسانعم

 | (بیتع)) ردیسهشک كنيشید لروناحیرلکدید نالترص هدنن ز و ناحرس (نامتع ما) و هدننز و ناتک (باتع مآ)

 | بع ولم ضعب هکردوب یلصا رد اشنم كنلثم بیتع یدوا ردرهتشم هلیعما بسا نب بیتع رد هلبقرب هدنن زو ریما

 یتحانوک یی اننایبص رک ادا هدکدلیاریسا ییرالاح ر وت راغ و بہن ییراایشا و لاوما ب ودنا نوه ین هروب نم هلق

 بویل وا لئان ه وز رآوب نکل یدماراربدراردیا صالخ هتبلا بوی لامه|یزپ هدن کد وی بوشتب زلافطا یتعیان وکتش
 نالوا لاله ءدلاح یعیدل وا بولغم ردشل وا لثمروب نم مالکه دن راقح هلن رال وا لاله هدلاح یرافدل واربسا یسهلج

 | هدننز و هنیهج هبیتعوهدننز و هع رج هبتع و هدننز و ثدحم بتعمو هدننز وناح رس (نامتعالر ونل وا ب رض هدنفح هسک
۱ 

 هکر د هسکلوشهدننز و روبص ( ب وتعل لر ددا هلحمر هدهرصب هدننز و بیبحت رفح (بیتعت رفج ) ردندلاح ر یاسا
 هدننز و هبیجم (تبیتعلال باتعلا هیف لمعیال یا بوتع لج ر لاق هل رثأت ولع باتع و شنز مس و مول الصا هنس ودنک
 بیتع دلب لاق وربلنا ةلبلق یا ةبيتع ةي رق لاق رد هلرابتعا فوصوم یئینأت روند هر نالوا زا یتالصاح ورخ
 | قمردشواق بور ویق ندنفرط كوا بوریشود غل روقج وا كرا ولش و كن وط شلیک هدنن ز و بدترت < بیتعتلا )

 | داتا كشيا هبوبق ومادق نمای وطن و ةزجمح ا عم نا وه وابیتعتهلب وا رس بتع لاقب رار دا نوجحاریعشت هکر د هنسانع
 | یعض كنيغ (بزتعلا)ردندنا وسن “یاسا هدننز و ها ذك( همانعل ةنثع هلذضتا اذا بابلا بتع لاقت رد هنسانعم لا
 | رد هبا هع یازو نون هک ندنظفل بّنع یس هلک برع وبشاو رد هناد یثک | ف ورغم هکر وند هقاعس هلی وکس كنات و

 ۱ یزمرف هاشم هساب رو هیبش هنجاغا رات ردرج عون ر هدنن ز و ذفنق هبا هثلثم یا( بزعل اا وخ ر ی | بلتعم لبح لاقب

 | (ةبلثعلا )رد دا وص ر هدننز و رفعج (بلثع) هلباه رد هب نع یدرفم رار دنا ل وانت بو وص نغوبقرول وا یراریلف
 ندجاغا یعامتج راب ص ردهنسانعم دا قامج ندجاغا نابلوا مو لعم یغیدمبچ بوعبجیثلآ هدننز و هحرحد ۱

 یکقلوا هرز وا كج وکد وخای كلک نام#"یناهک ان لوق ىلع كم روشپ بوموکهلوکییادغب و ال ما یروبا یردبال
 ةرورضلا هش هنعط وا دام رلا ی هدم راذا ماعطل | بلثع لاقب رد هنسانعم كمت وکو ا هج ربا هلسبس هض رام ترورضرب |

 هکر د هنسانعم هم و ادیدش هعرج اذا ءالا بلثع لا رد هنسانعم كمحما دن وف دنوق هلتد-ش یب وص و تضرع |

 روند هب هنسن ثش وک ؤا هلیس هیدن لعاف مسا (بلتعلا) هح ۱
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 روند د هراوص ندبنایرجلرهروکسوپ و ندیاناروف بورفشفندرب هیت (ببلا) یک, ناز دلیل
 مسا هبعبعو اومزپنا اذا شیلا بعبع لاق رد هنسانعم قتل وا مزونم هدننزو هل از ( ةبعبعلا) هنسانعم هقفدنم هایم

 یدبا هرعاش 6 ر ديما یسهدلا و كن هسکمان یتردهبعبع و هنسانعم ءارجٌهفوص روند هنسهراب كلوب یزمرق رولوا |

 رد هنسانعم كل غا لک |ماغلاب دوخاب قلآ ب وليس هما یب هنسن رپ هدننز و لزازت ( بعبعتلا  ردهدننزو انروظ ینردو |

 ردیدآ وص رب هدندروب یمهلسق هبلعت نب سيق هدننزو طبالع ( بعابع ) هلکه بلع تبتایا "یشلا تبعبعت لوقت
 هدننزولعفت (ببعتلا) هلوازماشاب یغجوچ هکرون د هنوناخ ل وش هدننز ویب ر هل یصق كفلا وع كنیع (یبملا)
 ذیبثلا ببعت هتکرت هدساسا و ه رشف حل ا اذا ذیبنلا ببعت لاق رد هنسانعم كمحاهرزوا رارصاو ترثک یی هنسنرب |

 تباصا اذا ٭ مهلوق هنم و رد هنسانعم كم ا وص هدنن ز و باح ( بابعلا ) ردم وسم هلیتابع ةژکب هعرضت:یا |

 رام هدنروص یراقدل و و رزم هدقدل وب یب وص راوهآ یتعب * باباالف هبصت منا و بابعالف ءاملا ءابظلا |

 کردم وسرم هنوکو  هدینادبم لاثما ردشل وا راس هدنناونع بابا الو بابعال بونل وا راصتخا لر دیکر وب نم لثم |

 كب هکرکم رازلثا دور وو دصق هبوص راهسروک ندقا راو راز وا هدنبلطوص الصا یعسق رفص و یشوق هود و وهآ | ۱

 ۲ ملا) وهدننز ورفعج ( بربعلا رول واداربهدنعق وم كلعا ضا زا هلباانغتسا ند هتسننال وارفط «هدهع لخاد |
 ما ۱۳ هرم دوم ردق لاق ورد هک تک | فور هکروند هقاعم هدنن ز و لج رفس |

  تدش هع و روند هنکیشبا توا لوق ىلع هنسانعم بابلا ةفنکسار ون دهنکیشبا تلا ك نوب لتا( فبنعلا) یسهرصتت |
 رول وا قالطا هننوتاخ كنیشکو رون د هشبا نجهتسم و شوخا وهب رکو ةدشیا ةبتع رالاب لاقب رد هنسانعءیتخه و |
 | توردا هانکه دهلا ةاشودیف و تیب و هر وراق ولعن که نارد هنانکو وردنا اضتقا كغ د هکبشیاتلاهروکه کو سپ |

 [ هبابسورون د هشبا عوبطمان و هرکی دوب هدننز و بعت( بتعلا )چ كيابةهتعریغامالسل ااه اع لیععسال ےھآ ربا ٹیدح |
 بتعه فام لاق رد هنسانععیهابتوداسفورونید هنغلا رآ كغم رب زس دا هلقم ر هنر وا لوق یلع هنغلا را كغم رب هتر وا هلقمرب |

 || کشا هرونط را رکج ندنا 4 هرومنطیرللت رد راج اغا هد رخ نال واهدنز و كنه ر وبنط هکر وند هنکر خ هر وبنط و داسف یا |

 _ ] ق كنيع ( بتعلا ) رول وا یسنجمج ندنظفل هبتع بتعو روند هر نالوا تح و ظبلغینا ربط و رونل واریبعت
 هدتزو هم (ةشعلا )و هدننزو هب رشم ( ةمتعلا )و هدنن ز و دعقم (بتعلا) و هلا «ناسنعلا لو هليل وکس كنات و |
 ۱ 3 تم و اتفم اا واتم هیلع بتع لاقت ېک دج ورد هنسانعم قمل راط هللاعفنا بونج وک هتسیدنکیتسود كمدآر | ۱

 | همالاذااتعهنع لا ر رد هنسانعم كن ا خج: وتوم ول همدآ رب بتع وةدج وم هیلعدج واذا یناثلاو ل والا بابلا نم ةنتعمو

 اتع لج را بتعلاق رد هنسانعمكعرون لر هکس هلغابا ر زکلاب بوکجیراقوت یغالار : مدآرب باتعتونابنعو بتعو |

 | هلج رقلاش روند ةکل هکی و هفلقسغا هه زج نالوا هدقابابتع و یرخالاعفرو لجرب بثوادا اباتعتو انابتع و

 9 31 قبلا بتع لاف ردهتسانعم كع رو ل رهکس هرزوا قابا ج وا هلکشلریکس یغابارب ثكنهود و علظ یا ب بتع |

 كنسوبق یتعب هتبتع اطال یا 4 هبأب تبتعام لوقت رد هنسانعم قعصاب قایا هنکیشیا كنوپق و رقعلانم ما وق ثالث یلع |

 رد هنسانعم كل رازآو عجاوت وم ی رهدننز و هلناقم ( هبناعلا) و هدننز و لانق ( باتعلا) مدعصاب یمنی هنکشیا |
 (باتعتلا) همالاذا ییتع واباتع وابتع همتع لاق رد ردصمندینال ی دو هدنن ز و خیلخ < ییتعلا ) همالاذا هبناملاه

 ا لعفت ( بنعتلا ) ردهنسانعم كمك لر هکس هلقابارب و تا اوت و مول ردردصم یخدوب هدننزو راکذت

 1 كن هفصاوموهرک اذمیلاعفن اوترودکن الواثداح هد هنایمهدنز و هلعافم «هبناعلا لو هدننز ولعافت (بتاعتلاوا)
 اع و اتاعتو امتعتلاس ردیانایرج هدنرانبءاقدصا و بابحا نالوا لعفنم ندرکیدکی هدننعض هدام رب هکرد هنسانعم
 قشاع هکر د هنسانعم كلتا ادا ب وشل وس هن العفنم هل ر یرب تسود یکیا لا انغتساو هویش وزا و ةدج و ما افصاوتاذا |

 هنسانعم قلوا بوبعم هلا هنسذ رب تتعل و لالدالا هبطاخ ادا هنامو هماعتو هنعت لاق یک تبح یاوعدرد رلادا قوشعمو |

 ل رسک كنیع (بتعلا ) باعیالیا لوهعلا ءان یلع"یشب بتعتال نالف لاقب ردیم وزلم كباتع هکرونل وا لامعتسا
 هدنلاعفا نالوا اوران هلتهج تففش و ع هن هنتس ود یشان ندنتمافتسا و ندننفادص هکر وند 4 یکن دا باتع ق وج

 (یتعلا )اب نوبناعت ةب وتعا هنیب لا رو دهثیشنال وا باتع هدام هدنن زو هب وحتا (ذبوتعالا )رد ا باتع وم ولاعاد

 تباکشكنآییمپ كمر وی تع هب هسکرب هلل رسک كن هزم (باتعالا )هنسانعم یدونشخو اضرردعا هدننز ویوصق

 " [ هنرمسلل مج رعب یتعلا ءاطعا اذان الف بتعا لقب رد هنسانعم كلا دونشخو یضارندیدنک ین هل هلازا ی اعفنا و
 [ یظفلینعنانل وارکد رول وا ترابع ندکیا هلاز |ینلاعفنا و تر ودکنالواهدنبلقكنآ هلغل وا نوجم!بلس یس هزم |

 (ندنو )



 نالوا هدننانوف كن قاررزم بوت يدوم قايس ارز ردقلوا اهمظع هشت ءاه هرابع قحو رد هایت |
 هسکرب هللذیا * یعالابدبانظ عرق * لثلا هنم ورول وا كد رکا روكي اتقا نوش ەن

 ندیا ك لشکر سب ویک وچار زرونل وا برضه دکد لیالیهست و لیلذت ل ر هیلیا مادقا و یعستباغب هب هدام راوشدرب

 رده واو هروب زم هدامو هنسانعممالکر ون دهزوسهدننز و بان (باطظلا) راردرک وچ ب ودیا مار هلقمر وا هنکحنا كن هود
 یلضاكنو هکر د ح راش * رد هنسانعم قم اب هدنق و قج هراو ه یکیشیدهکت ورد هنسانعم هماکنه وب غو یتلغج و

 a نبعلا لصف س هل د دشن كناب و ین كنيع( بعلا ) ها نیعلا لصف ر یدنل وارک دهکهتن ر دتغل هد زو رد ردصمهکی ديا بوظ |

 دوخاب هنسانعم عرج ردکمګا قرهدوب مدوب مدوب بوبا هدقلوصرب لوق یلع رد هنسانعم كما وص اقلطم
 یک هءاج و هباد بولیکآ هبوص زسباق وزسلاد وخاپ كم امباتتم هغ درا یرب یرب تربت بوبجآ كب ینیراقلا را

 هکر د حراش + هعرکوا هعبات وا هعرج وا هبرشاذا لوالا بابلا نم ابع ءالا بع لاش ردهنسانعم عرک كم
 حارشهدنش دح لک بعلانمدابکلا تح رد وب یلغا و ندیم لیفت ربلاقول وصبع ضعبلادنع |

 هکابع اوبعتال واصمءالااوص»۶# كلذکر ولوا ض راعندکمح ا هد سفن رب ی وص ییبرضآ رکج ییعیردشلنار سفت هلکت و |
 قول وص هدنرلهرابع هعرک وا هعبات وا كفل وم ارهاظ ردرمسنم هلیت رابع سفت الب ءالا برش "بعلا جد هد دحج |

 كناب هدنو روند هنسایضو وترپ كشنوکس مشا بع و یه ردمزال دوخاب لخاد هدنراموهفم كمحا نیزسقلآ

 هبوص بونا هغوق بعو رد هنسانعمایضوبعو یکدب و مدرول وا صوقنم ندنظفلوبع اریز ردزت اج هد هلیفیفخ |
 هکر د هنسانعم ندر هلبعص كنسع ( "بعلا) ءالا فغدنع تت وصاذاابع ولدلا تبع لاق ردهنسانعم كنلسسهدودلاط |
 هنسانعم هصوخ رون د هنغا رپ امرخ هدننزوبارغ (بابعلا )ل ردیج وا نالکه فرط قتل وق هک رون د هنم د كنکی سابل
 | نبقشاط ورجظع ی هکر د ح راش « ون د هنس هغلاطدوخاب هنعاغتراو تک تلذکه ن ر یتشاطوقوجك كن وص لا

 كئیش رهو ابابع رحل بع لاق ردموس رم هدهرز وا قمل وا ردصمانعمو ەدساساورونيدەەنوصلينىع روك و
 | ردبانع یباوص دوخاب ردیدآیمرف كنهر ون نب كلام بابع و هلوا یا هبابع لا ردیعقوم تژک کروند هنلوآ

 ببنع ءام لا ردهدنکبسرشکلا ءالآ ىلوق ءالاةک كفل ۇم + روند هب وص قوچ هبنزو بدنچ ( ی هلون
 تل هسرف لها ردتعاچچ رب ندب رع هدننز وناتک(بابعلاونب ) ردیمسا تاب عونرب وردیدآهردرب ببنع و رثکی |

 | یمادنا هکر وند هت لوش هدننزو بوقعب 6( بوبعبلا ر رایدلیا قالطا هلن ربل وا ردا بع ندنارف رهن یراتآ بودا

 تلو یکن ا وربآ هدنسمت ر کس و هدنسع رو بول وانیکشا و اب یسنج لوق یلع هل وا ل رکو بتیاغب وولع رک نوز وآ
 بوبعب سرف لاش یکی راغلیا هیلوب روتف الصا هل وا ولنا دیم كي یس ر کس دوخاپ هبل عا برطضم بوکلس نکا ر هلو
 روند هلودج نالوا قوجی وص بوبعیو یرطایف ردقلا دیعبلاوا هودع ف لهس داوجوا عبرس لیوط یا

 هبیبح ( ةبيبعلا إل ردیعما یراسرف كطساق نب ملجأ و هلرذنم نب نامهلو كدايز نب عیر بوبعیو روند هباصهو
 ردیق ع كنفص طف ع هبیبع لوق ىلع ردیعما بارش و ماعط ولتط عون رب رونل وا ذاا ندرصت مان طف ص هدننز و

 | یک یتبرمشنایم ارج اب ودیا تب رش هدقدل وب جن رک ودینآ هلقق وط كج هکود قی وس هب داب باعا هکر د ج راش

 | كناب و یرسک ك نهد دشم یاب ویرسکو یع كنبع < همبعلا ) رد دآ كت وامان ثمر نب هدرب هج روقچ هبیبعو رول وا
 كنماکتهقلنا وجهدنن ز و بغبغ (بعبعل ار ة و ورضف ورکی ادهبع هيف لاق رد هنسانعم ت و ورضف و رک هل د دشت

 بوث لاق روند ههماج لوب و رون ده ولنق ولد هزات دنم ونت یحاصلاب و لای و رون د هننلاح یت ٍفاطل و توارط و بات |

 رددآ لجر رو ردیعا كغصرب و روند دو زا و قم صاخ شفلشبا ندنوت هودو عسا و یا بعبع
 هدننز و باطبط ( باعبعلا إل روند 4 یشک نوزوا و هنسانعم هات روند هلع یرلکدتا عضو منص لراکر شەو

 یک بوط ندنس ورجما یمالکو توص هکر وند هبیثکن الوا فوطا و قلط|عسا وو روند همدآ نوزوا جدو

 ( تبعالا)قلمنا سا مانلا یا باعبع باش لاق رونید هنا وج مادنا شوخ هقلبنا نسح ودوجول مات وردا رودص
 هدننزو درص (ببعوذ )و روند ه هسک نالوافنالا ظیلغ و روند 4 یشک او بو ربقف هلیسهدش كنابو هایت

 هدیسراف ردناب یرلکدید ی وا لشق لراباشع چکار دیا كالا بح هدنز ودرص (ببعلا) زدیعما هزدرب |

 هکیح و هییش هنمز وا تیا ابل رول وا یسناتسب و یسیرب ردلکدوب یرلکدیدلبتق هد هبط بتکررید هدرپ رد س ورع
 | بلعثلا بنعببع لوق ىلع ورول وا یرهرقلامکلا دعب و ردق قدنف یراهناد و هرچا فالغ ی مرف ردقج هل وا یر | ۱

 ثالغادوخاب یدنل وا نایب هدنسهدام هکر دی ءار لا رهُمببع ضعبلادنع و ردناب:یرلکدند یهزوا تیا هکر دیعا |

 | فصل و بوبن و ءافلح و شرع ردت رابع ند راجا نال وا ولتیس یضعب و ی1 ثالغاو ردیدآر جم عونرب ندنمس |



 یک عملا ء اظلا لصف زو

 هل ۱۹6 رب

 نیطم هيلع ءاشب ريدليا حسم ه هبمك ر اوبد یدک الا لجال هرکصندکد یا نیم و دهع دقه هز هدا سن

 رایدلبا مسق دنع دکز م هنوک رخآ ردنرابع ندهلربق یتلا هک رلافلح یدنک د رادلا دبع ون رایدنل وا دیس ها

 | ندب اچ یدبا راشغ وب هدنفرط نیبیطم یراتمضح مالسلا هيلع مرکا لوس رایدنل وا هیعست فالحا هلببسوب
 ذخا یادغب و بس ز هلکنآ بودازارفا لام رادقمرب ندن را هنایم یمیلاها شبرف هدافز و ردیغلیج وبف كن هبعکد ارم ۱

 | ردکمر و وص هجاح هاقسو ردکلیا بیرت یتغاحتس كنهبعک ءاول و هنلوب رضاح نوجما جاج هکات یدیا ارد
 ] لج را بأظ لاقب رد هنسانعتوص ولج ز كطادایرف و كناب دنن ز و بأد ( بأظلا )هج ةا ءاظلا لصف ۳

 ۱ ۳۳۱۱2۰۷۰۵ اتردد جو وا لج ادا تل بی مع

 قهرا هکتو ردهنسانعم دادی و متسو اظو ةبلطا یا بأظلا اذهام لاق ردهنسانعم هبلجو ووضو یتلفج و
 [  رونلوا رعت قناح ردیس هتشنا كنهج وز هکرد هنسانعم دامادمه و فلس و حاص اذا سیتلا بأظ لا ردهنسانعم

 _ | يش یکیا هسک یکیا هدننزو هلعافم ( ةبءاظلا ) هدننزو قورع رولکب و و هدننز و بلک ا رولکب وظا یعجج
 [ رخآ جوتیو ةأرما ناسنا جوزی نا یهو ّئاظلاب اج وزت لاقب ردهنسانعم قلوا قناح هنیرب یرب بودنا جور
 ۰ با رطضا و باقت بجوم هکرونید هبهدندش اش زا لک تصاویر دزد و گر مدیر وات ((تاظبظلا  اهتخا ۱

 -هدنغابف زوک هکر دیعما هطویس عونرب و رد هنسانعم هصبقن و بیع و عجوو ةبلق یا باظبظ هبام لاق رول وا
 جو و ضو هطاع و یتلغجو روند هراهطویس ناقیچ هدن رلهرهج كران لغو ا ولناق ولدرپلدو راربد یخ د دجدج
 ر ته هباظبظ تعمم لوقت رونبد هنندیعو مالک روم كنهسک ندا دیدهت هلیعاقا ترضم و رش هب هسکرب و رد هنسانعم

 رددت انعم قلوا موم هدنزو هلزاز ( هبظبظلا  ردیعما كن رب ندنع لولم باظبظ و رمشب دعولا مالک هو
 كش ود هلتلوهس هج هتسهآ هناسنرب هدنز و لزازت (بظبظتلا  جاذا لوهجحا ءانبلا ىلع لجرلا بظبظ لاق |

 .هشاط یربا نالهعوط بولهوس هدرب هدننزو فتک (برظلا لریسب عق و هناک اذا "یشلا بظبظت لاق رد هنسانعم ۱

 ۱3/3 224 یلکش ود بوبلوا رونو تامکز ب لوف یل هلو نیکسکو یروبس یکن الم یو هکرونیدهببقو
 نوکس ردزپ نع عج و هکر اد ح راش * یکماهس رولکب ارظ یعجج روند هغاط كجوک دوخاب روند 0

 1۳ ها ر

 هلا اعرقهد هب داب و ردیعا یراسرف كن راترضح لس وهیلع هللا یلص مرک| ین و ردیدآ لجررپ برظ و ردینبمهنمهوت | ۱
 رظلا ) ردیدآعضومرب هلن وکسكناب و یعط كمال ( نیل برظ و زدیم" یسهکر وص ر هدننبب رال مان هصقا و |

 دا م هکهدننز و نارطق (نابرظلا) ظیلغ ریصق یا برظ لج ر لاقت روند هرودو جاب وط هجا ظیلغ هدننز و لتع | ۱
 ی هط رض تیاغبرونل وارببعت نجوک هدیکرت ردروناح رب ول ها ردب هدنس هج یدک رد هل مک ك نارو یصق كناظ |

 زا وا لئازندنا یمهثیبخ هح ارز ونه ردیکب ویکسا هماح هص ر وص وا هب هماحرب روزا ناچ دایر دن مو

 ول وا برطضع راک ندنس هحمار دب هلکطا هط رض ی ض وط هب ورچما بودا عضو یتیریدهنب نا كنسا و ك راک کا |
 لقملایفو ردیسهطلوا یسهط رض كنوعلم ردبا لکا و دیص هدقدقعیج بودبا باترپ هبهرشط راجان هلغلاق ندلمګ |

 .بولیسک ندنرب یرب هلبا داسف یاقلا هنن رل هنایم بابحا هججن راکم و دسفم رب یتعی | وعطاقت یا * ناب رظلا مهنیاسف *

 سی روسهود ار زرلردناقالطا منلا قرفمراب ع هروناجلوا هکر د جبره + رار دبا برمض یروب نملثمراهسل وا ادج
 ارظ و رولکن بارظ یعج یهتنا رول وا ناشیرپ رام ود ندنس هې برک حمار هدکد کج هطرض احماح بوریک هنغلارا |

 تكناش (مابرظ )لو هل رصف كفلاویرسکناظ < ین رظ ال و زدعجندنس هان رظرکذ لا یآ هک ای وکهلباهددشمیاب رولک

 رواج یک نابرظ یخ دوب هلیدیدشت كناب و یرسک كنا رو ىح كناظ مات رظلا ) ردراعجج مسا هلیدمكفلاو یربک |
 تبرظ لاقب رد هنتسانعم قلوا نیتمو كب تیاغب یغنرط كل راوط هدننز و لیعفت ( بی رظنلا ) ردیعما كوسم | ۱
 راوط نالوا نیتمو بلص تیاغب هدننز و همظعم 6 ةبرظملا )ل تدنشاو تبلص اذا لوهحا یلع اب رظن رفاوا | ۱

 ردفلت فلول ادنعذجاو و رون دهراشیدترد نالوا هدندرآ ذجاون هدنز وبابحا (تارظالال روند هنراقنرط | |

 5 هدنازو برط ( برظلا ل رد دآ عضوم هدننزوریما ( بیرظ ل روند هنبراکوک ك راشید بارظا لوق یلع |
 | كناظ (بنظلا) ردیدآعضومر هدننزو هنیهج ( هب رظ )ل هب قصلاذا عبارلا بابلا نماب رظ هب برظ لاقب زدهنسانعم |

 ۱۱ زک كنکلی قوا هکر ونید هریکس لوش هدننزو هعرج ( ةبنظلا) روند هنکو ک كج اغا هلن وکس كنون و یرسک |
 | یعب ندفرط كوا وضع نانل واریبعت كجا هدایا هدننزو روبنز (بوبنظلا) رولپ راص هنجوا نالوا ندنفرط |

 :یروف لوق ىلع رونلواریبغت كد ودو قو كجا یروف هکرونید هنکیک كجا دوخای رونید هنجوا ندنفرط هرمشط |
 ۱ ل مدفهداروب امهضع فرحوا ام ظ2 وا مدق نم قالا فرح وه و4 ین ت لاق روب ها

 ( نیت )

a 

dR, 



 فام دبعونب رایدلیا نیم و دهع هرزوا كما تنواصمو یراب هن رب یرب هلتیبصع قح یاضا موقره |

 بیط مالکب ےلکتاذا لج را باطا لاق رد هنسانعم كوس مالک شکلد و شوخ و یدلیا لاب ندراد رم یتسفن |

 | شوخو ابیط اماعط مدق اذا فيض لج را باطا لاق رد هنسانعم كمکچ ماعط هریک اب و دیذل و شوخ هنام#و |
 رد هنسانعم كما حوت لالح و نیسط نسدل و اذا نالف باطا لاق ردهنسانعم قلوا یرانالغ و ارت هریک اب وریلدو |

 دبیطلاقن رد هنسانعم كلا بیطو شوخ ییدنسنرب هدننزو لیعفت (بییطت ال الالح حوزتاذا لج را باطا لاقت
 كناط (بیطلا ابیطهدج و اذا "یشلا بیط لاقب ردهنسانعم قلوب هریک اب و شوخ ییهنسنرب و هباطا یتعم ابیبطت
 وه لاق روند هثیش لالح و یک ن هد وربنع و كسمرونل وا رطعت و بیطت هلکنآ هکروند 4 هنسنوبشوخ هلک
 رهشهلا طسا و بیط و لصف الایا بیطلا بلطبت لاق روند هنسفنا و لضفا كن هنسنره افلطم و لح یا بیط

 نالوا قارب و فاص تیاغبو روند هثیش نالوا حاب و لالح یخدوب هلباه ( ةبيطلا ) رددآ هدلبرپ هدنشنیتست

 هدنناید ورز ور ديما كنب وص م نمزو ردیدآ ه رق یکیاهدنسهکلوا مصمءهسط و هنسانعم بانیمرونل وا قالطا 4 هدای |

 لاقب رونل وا قالطا هریسا نانلوا سّرسد زسدهع ضقن و زسهلیحو ردغ هدننزو همنع (فیطلا) ردیدآ هب رقرب |
 جرفو مغ لوق ىلع رونل وا قالطا هعاج و لکا هلیسهیف هشت (نابیطالا ) دهع ضق و ردغالب یا ةبیط یس |
 | بابشلاو حلا وا جرفلا وفلا وا عاما و لک الایا نابیط الا بهذ لاق هنمو ردت رابع ندبابش و عش ضعبلادنع و

 (بياطالا)و هلیصف كم” (بیاطلا ) لاعسلا و طارضلایا ناثبخالا قب و رد هندب توق دارم ندمصت هدارو |
 | ها بیات وبشا هکیدید راضمب ردقوب یدرفم ندنظفل كنس هلک بیاطم روند هراهنسننالواراتخحو هد زک |

 عج نامه بول وا توکسم یرادرفم ینعب ردع وع هلیلاونع روزا بیاطا و بطرلابیاطم ندراب ع یراهلک |

 یدرفم كياطم لوق یلعو روزلجا بیاط او بط لا بیاطم نم انمعطا نولوقب رد شمل وا ع وم هجلیوب قرەلوآ
 ا لاقت رونل وا لامعتسا هن انعم ءاصتتسا ( ةباطتسالا ل ردببطا یدرفم كباطا و رد هباطمو باطم د وځاپ بیطم
 قلح اذا لجزلا باطتسا لا رونل وا لامعتسا هنسانعم كلا شارت ینب رلابف قبساق و یصتقسا اذإ لج را باطتسا
 لصالا ىلع هبیطتسا لاق وابیط هدج و اذا "یثلاباطتسا لاقت ردهنسانعم قلوت بیط و شوخ ی هنسنر وةناعلا
 " هل سکكنءزمه ( بابطالا ) ابذع ءام مهلأس اذا موقلا باطتسا لا ردهنسانم كقتسيا وص راوکشوخ و ولتطو

 | لامعتسا ءرزوا یلصاو و ابیط هدجو اذا *یثلا بیطا لاق ردهنسانعم قلوب بیط و هریک ان و شوخ یی هنسفر

 | بط و هاط ردندنساعما هرونم دن دم هلی كناط ( هبیط) یکرجخ روند ه هداب هدفنزو هباف (ةباطلا) ردشفل وا
 | برت نالوا یذخ ام بول وا بژي یسیلصا مان ردن راما كنءهرونم ةندم هدرانوب هدننز و همرکم هسیطم و هدنازو هدیس

 | لاذ و یک كنیع «باطنقذعا) ردشل روی هیعست هلبا هروک ذم ظافلا بونل وا ناجا هلغل وا هنسانعهداسف
 | یفامرخ هندع الاح هکرونل وا قالطا هبامرخ ع ونرب ( باط نیا ) ردیدآ قلامرخرب هدهندم هلن وکس كنه

 | شوخ تیاغبهدناز ودبس (بیطلا) ردیدآقلامرخر هدءهصب هدننزو باتک (بایطلا) ردامرخ یرلکدلیا ریبعت
 لالح یا بیط لام لا رونل وا قالطا هئیش نالوا لالحو ردیلباقم ثیبخ روند هب هنسن نال وا ك وکو هریک اب و
 | رد رلعما یرندنچبرا دنزرف یکیا كنب راترضح لسو هيلع هللا یلص مرکا ربغیپ هدشنزو مرکم بیطم و بیطو
 | ردراند یمما ردیسهشک كناذ نالوا یرلماج كن راترضح مالسلا هیلع ناشیلاعربمغیب هلق كناط ( هبیط و
  هابفی و دددشن كناب و یعض كناط و ینوکس كناب و یصق كنهزمه ( هبطیالا) رد هن رفرب هدنساضف روباخ (ناباط)

۱ 

 : ةبطیا تند لاق رونل واریبعت كيس هکت هکر ود هنتلاح یسمرق هککر ا بودا بلط هکت كنوهآ و كن یشید

 :هفیطل هدننزو هلعافم ( ةباطلا إل روند هدیمریکو هب هلغوط هلبعص كناسط ( بوطلا ) اهمارضسا یا زنعل|
 | ردکعد یقاثیم و دهع *لراسطم هلی رسک كناح ( نیسیطلافلح ا) هخزام یا هبناط لا ردهنسانعم كمآ حازهو

 |دهع نالوا دقعنم هدنرانیب برع لئاسبق ضعب نکیا هدنشاب شب یعرکی یرلترضح مالسسلا هلع مان بش
  كنهمرکع بك نالوا هدنراتبلوت و طبض *لرادلا دبعوتب یافتالاب قام دبعون هکردوب یتروص ردقجهلوا نیم و
 | دعب نم هل رلظا عاشتما رادلا دبعونب هدنراکدلیا دارم قلآ ییرابصنم هباقتسو ءاولو تدافرو تباچج |

 | اک آ یتیرللا ردیلها هلببق شب هکهب رارادفرط و عضو هرجا قانج كوي رب بودا ریمخت و عج یبط ساسنج|



 هک ۱۵۰۲ زی

 هد زو دادش ( بالطو (بلاط و هدننزوریبز ( بیل )) ردیدآ عض ومرپ ( بولطم  ردیعما كخاطرهلاه |
 | لی كنونو كناط (بنطل ۱)یدنلوا رکذ هکر دبفاد رموهدننز و بوف سم( بیل طم الردندسان"یاسا هات (هلخ)و |
 .  بورگچ هنفیزا كرداچ لوف یلع ردنراّبع ندپا نوزوا یراکدتا دنب یتیراهدرپارعس لرداچ رونید هننبا رداچ |

 هب دشب لیوط لبحوه و بنطلاپ تیبلا دش لاق هدننزو هبنع رولک هبنط و بانطا یعج ردت رابع ندا یراقدلغاب |

 هرز وا قل واد ر فم یکی نع یتس هلک بنط فا وم*ردف وطعم هرز وا قدارسیلوفدنولا واهداروندنولا وا تیبلا ق دارس
 وس رم هرز وا قل وا عج بانطا و هلنیتمط بنط و درفم هلباط رسک بانط هد دهم و هد دالا ةمدقم نکل ردشان ےس ر

 کو کو هیلسک شیرک هک ان رررکیهنغالوق كباب هدعب بودی ادنب هنج وا كنش يک كيا هکر وند هب همصت ل وش ب نطو

 روی رارپد نابنط هنسیکی ارد راریکس ن دبا هطاحا ولف رط کیا نیر وقچ كزافوبد ارم هکر وند هریک نالوا هدنتسوا |

 هرصب ردیدآ عض وم ر هدننیب ك رال مان مشعلا تا هلبا هب وام بنط و رول وادنم و رهاظ یکی تمر هدکد ل ر وچ هفرط رب
 ا و ردیکب وروس هفرطره هکرونید هب هڅي رو هره نالوا هدنکو ک كجاغا بنط و ردندنل زانم كنجاچ |
 :e وکی دو هل رسک كن ءزمه ( ةبانطالا) باصعالا یا بانطالاب لصافملا هّلادش لاق رول وا قالطا هریکس |
 دندارعش ورعولغ وا هکردبدآ نوتاخرب وهنسانع هلظم روند هناباس هبانطا و یک بنط رونید هریکس ناتا واد |
 رفا كنآو جوعا اذا عبارلا بابام ابنط حرلا بذط لاق رد هنسانعم قمل وا یرک | قارزمهنتصف (بنطلا )

 لا 2 ره ویمهدننب رایدنج هکرد هنسانعم قمل وا نوز وا یلب كت آ ثالذکر د هنسانعمقل وا ل وپلس قرهل وا نوزوا 0
 3 ور وز و وا ور

 هکرد هنسانعیقلغاب بوکج هل راپا یرداچ هدننز و لیعفت (بینطنل ال ردشن قم هدننز ومایهش (ءابنط )لرون د هنآ تلکرا
 الا رد هنسانعم كمو روا د روق وهدش وهب انطاب هدم اذا ابینطت تیبلا بنط لاق ردقمروق یرداچ دارم ا

 اچ بوصآ هد وع ی ول وط هکر د هنسانعم بیبطت و ماقا اذا ناکلاب بنط لاق ردهنسانعم كلا تماقاو یوع اذا

 اط و زوت بوسا هلتدُس لی هلبرمسک تانءزمه ( بانط الا ) هببط اذا ءاقسلا بط لاقت ردت رابع ندقراقیچ دوس

 دا ق ردهنسانعم كفك بوپ روهرزوا راطقیبردب رلهود و رابغ ف تدتشا اذا عزا تبنطآ لا رد هتسانعب قمری قق |
 ۳ ال لقب ردهنسانعم كقک هغاربا یدازوا نوزوا ییوص كغمرباو پسلاق اضعب ابضمب من اذا لبالا تبنطا ۱
 دق ومذ رکو حدم رک رد هنسانعم كليا فص و هلیهج و هفلابم یتعی تغالب یی هتسنر و هاهذ دعب اذا رهثلا 0

 (( بنطلا ) امذ وا ناک احدم فصولایف ةغالبلاب یتا اذا لجرلابنطا لاق ردبمزال كنوب مالک لیوطت نوسل وا | ۱

 ۱ تل ) هتسانبم ققام سونید سارا كلوي هل یاب توا هام نکنم روت دن وفا وتو هه ا ۱

 انطم شیج لا هلوا دتع و دیعب یتبیام كنفرط یکیا هک ب وش رونل وا قالطا هرکسع مظع و ریثک هدننزو
 یراج وه لوقت روند هب وشوق نالوا قصالمو نراقم هباتط بانط یرداچ هلیع كی ( بناطلا ) یظع یا |

 : جرج( ةبلهطلا ) ردندنساممآ ك راجافا كچ وکو هدرخ هلنیتصف (بهطلا )یتبب بنط یلا هتبب بنط یا یناطم |
 یصق كناط ( ىنهطلا ) ضرالا یف بهذ اذا لجرلا بلهط لاق ردهنسانعم تحایسوریس كمك هدنزوررب هدننزو
 (بیطلا وه دنن ز و بان( باطلا لدیدش یا ینهط ریعب لا رون دهه ود نال وا الاوت و د دش و زواب هلبرمصق كفلاو |

 لاق ردهنسانعبقل وا شوخ و ذیذل و هریک اب هنسنرپ هدننز و رابست (بایطتلا ]لو هلیاه (ةسطلا )و هل رسک كناط | ا
 ا وحببط لصاهروک هننای هد راصب كفل وم * اکز وذل ادا ابایطت و ةبيط و امیط و اباط بیطب "یشلا باط 0
 ه]تهج قل رظنعشوخ و تال هریک اب هلرکو عز و مط رکن درنسن اس هب رشا و هعطا رد ابع ندهنسن ید ۱

 لفات ار زیسفن 4 تباطیا اسفن هب تبط لوقت و یهتزا یک لالحلام نوسل وا یونعم كل رک و نوسل وا

 یدعتموت "لک ۱اذاض رالاتباطلاق رونل وا لامسا هنسانعمقا وا ول راج و ولت وا رب بایطت وهمیط و بیط و باطو

 رک 13 2 و شک ت د باط هی یا هباط بن رو هنسانقم تلباتکج وکو م رکاب و نش وخ هنسن راول وا

 هدنسهکل وا سراف و ردیدآ هب رق رب هدنساضف ن رحم باط و ردیلباق ثیبخ رد ردصل اب فص و روند ه هنس نالوا

 بایط ورکداکب اط "یشلاف روند هثيشنال وا كن وکو م ريکا و شوخ تیاغبهدننز وران ز(بایطل )لر دبدآ قه رپ ار
 [[ نوط ویدنل وابلق هوا و ءاب ید ا یبط یلصا ردردص» ییعی رد هنسانعم بیط هدنزو یرشب 6 یب وطلا ) بیط یا |

 كل زوکو تل وبا ورول وا ثن ومندنسهلک بیطاو رد ردان وب و رد هلب دی دشت كناب ویا كناط هکر ول وا مج ندنظفل همیط |

 قل راتخ هکر دهنسانعم یکدی زکو هربخ و رد هنسانعم تل ود و تحار وربخ و شوخ شيع و تخ و ردهنسانعم یتسح
 | كیوط لاقب و ردپعما ككتنج یب وط هدیدنه تغل لوفیلع ردم لرش رب هدتنج ییوط و رد هنسانعم ثالهدیزکو |

 ( كابوط و )



 ۱ ۳ نر و هلسانت اار هل رصق دب یبطرط هدندرف ۱

 هشت و یدیدشن كناب(نیّتط رطل )ر ون د هناویحر اس وهن وتاځ نالوا قق راصو ن وز وا یس هم هلیفیفخت كنابهرز وا ح راش |
 ن ردهدهدکد تا زهتساو لزه ی هسه رب عب ر وناوا دا زی اهدنعقومءازمتساو لره هلبس هلک ن دهد هکرد هلک رب هلیس هی |

 ردح ورشم هدناب ءار نردهدو راردا دیک ات هلا هش وب وديا دا م هنسن تعفنم وریځ ین و لطاب رار د نیبطرط و |

 هلي كي” (بساطلا روند هب هدیک نوز وانالوا لوطلا حق و دنا برطضم وامن دب هدنن ز ورفعج (بع رطلا )
 | رهاظ هنسانعم مدسهایم روش دهروص نابلاق یتبحالص هلامعتسا هلهج ور بول واریغتم تیاغب هلغمروط قوح هدنر ق

 هام یا یش تعطلانم هبام لاق ردهنسانعم بیطو تذل و قلش وخ هدنزو بعص (فعطلا ) ردبسطم یدرفم

 ازهتسا وز زه بولآ هفل هرم ییدسکرب هدننزو هحرحد هللا هم یاز و هلمع*نیع ( هب زعطلا زا تیطلا و ةذللانم

  تشنادهو زسل و هدننز و هجرحد هلا هله نیس ( ةبسعطل | ) رك“ و هبءزه اذا هن زعط لا رد هتسانعم كلی

 تر فست یفادعاذا لج را بسعط لا نوسل وا ونغم رکو یروص كلرک رد هتننانعم تنک نوای

 | ردیدآ هدلب رب هدنتلابا مولا نز را با همت نیغ و هموعضمیاط (باغوط ال رددآ لجررپ هدننزو رفعج هلا همت نیش
 0 ىس و كن دنسن لوا نیعبهذخ او هدوج ولواح اذا لوالا باب نابل هبلط لاق رد هنسانمت تاقسبا هیت( بلطل ]
 | لاقت رد هنسانعم دعابت قعشلفا ربا و بغر یا ىلا نالف بلط لوقت رد هنسانعم كلا تبغ و لیمو یدتسیا سال او
 0 راز بلال لات هم هدنهاوخ یصتسا ردلعاف مسا (بلاطلا ) دعابت اذا عبا بابل نم ابلط لج را باط

 | يخلانزوەرۆك هنناب كح راش + هدننز و ب عر ولك اور و رولکه بلطو هدننز وباتکر ولک« بالطودننزو
 ن دنزودادشرد بالطلم ما هلو زو بکر وکبلط مینو روس لا

 | هدننز ولعفت (بلطتل ا)هدننز و ءامرکر واکءابلط یعجج هدنن ز وریما ر واک بیلط همشم تفص كلذکر د نو الط یعج

 | هبلطا و هبلطت لاقت رد هنساتعمكلنا بلط ةد رانو هدننز و لاعتفا هل راک كن ددشم یابط و تنزنه (تالطالآ او
 ی هنسنر هدنن ز ولیعفت ( تیلطالا )رول وا كلتا بلط یرخا دعب ة رم هلغل وا فلکتم یعوهفم كبلطت نکل هبلط نعم

 تاسلا ) ةلهمىف هبلطاذا ابیلطت هبلط لا ردکلا بلط قراجآ یتسارآ دارم هکردهنسانعم كقسبا هژدلهم

 ابالط و ةبلاطم بلاط لاق رد هنسانعم كلا بلط یفجالآ و قحنالوا ار رب هلبرسکكناط (بالطلا لو

 | بولطم هکر دعا ندرویزم قیانعم هلن وکس كمال و یرسنک کنان( بلا )و هلنيتصف (بلطلا ) قح هبلط اذا

gege :تور و یب ولطم كن هسع کز هل سمک كن | 

 | راکبلط بوم رر و بلطلا لبق یب ولطم كن هسهک رپ و هبلطام هاطع ا۱ذا الف بلطا لاقب ردهنسانعمقل# | ور تب ۰
E:هدننزونسح (بلطملا ) بلطلا یلا هاا ىا هبلطا لاق رول وا دض هلغل وا هنسانغم كلا جاتحم و رطضم  
 هلا یع ص لوق یلع روند ه وص نالوا دیعب نداع رم تالذک دیعب یا بلطم لک لاق روند اتر نالوا

 کیا نعدیعبیابلطم ءام لاقت روند هوض نالوا هلحرم یکیا دوخای هلح ممر دوخاب هفاسم ليم یکیا دام ]
 ةصاخ هلی رمسک كناط (بلطلا) ردننئدح قرلا تلطمن "ىلع ردندیماسا بلطم و نامو وا مو وا نالیم ام وا ق

 هدنن ز و هبنع رولکه بلط و رولکب الطا یعج نیعلاط یا ءاسن بلطوه لاقب روند هب یثک نالوا ناونت بلا

 | اهاو ناک اذا هتبلط و هبلطیه لا روند هنوتاخ نالوا هقوشعمو هب ولطم هلباه هبلط و هل رنک كناط بلط و ]

 | قارباهدنز و هعرج هبلطل ۱ ) هتبلطامیا كتبلط یطعا لا روند هثیش نالوا بولطم هدننزو هحرف € ةبلطلا)

 | كيم (بلطل ال ردیسهینکنشوق نشو ط هل سمک كن ( هبلط ما ةدیعپ ةرفسیا ةبلط هلت ذب لا روش ۵ رقم
 | عقاو هدقارع قیرط ردندنس هلببق موزحم هکب ظنح نب هللادبع نب بلطم ردندیماسا هلیف كنهددشم یاط و یم

 یسیلصا سا مالسلا و ةولصلا هيلع ردناشیذ ریمغیب دج مشاهن بلطلادبع و زدب وسنماک | یی وق یراکدید بلطمُرب
 نالوا ردپ یب هلغملاق ےن هدنناپ یسهدلا و هد هنیدم ماع ولغ وا ب ودنا تافو هد مشاه هکانق و هکر ید جزم ٭ رد صاع

 | ل رمامهد هکم هس رب لاح ةن رق یا رار دنا تاق وا راما هلتناشیرب و تئاتر و تشیغما ترن عر دمولعم لاح ك دال وا |

 | تقاط و بات یاب رنانع تبارق و جر تیبصع چ هدکدلیا هدافا و رابخا یغلناشیرپ ك رماع هبلطم نال وا یىتەجوع |
 | یدلیا لوفق و د وع هب هکم كر هیلیا فاد را هنبسا و ذخا یرعاع لوص ول ادعب یدل وا نابون هنف رط هنیدم نامه بول وا |
 با وجودیدبعوهبویع دردم هداز ردا رب هلبا راع ند ماع سابل تثار هرلن دالا ۇس ويد ی صا |اذهام دل وخ دنیح ۱

 |( هبولط لر دیدآ یوق ر هدنب فری هدننز و روبص (بولط )یمتناردشلوا بارش هلی بلطلادبعهدسان نسل لكما



 ۱ (ةباطلا) ردفورعم هددادفبو دنا یوبوا ناکوجنو پوط نون وابن ناک وچ زا بت هلکنا کروند
 هب هر وط هليا هددشم یاب ( هنېطبطلا هر واد اذا هب" اطلاقن رد هنس انعم هل اعم نعي هر وادم هدننز و هلعافم هاب ابدندشن

 ندنتوص ود بط بط هد روا ردیف رحمه ر ډه روط و هنسانعم رد ر ولیکو د م دآی کی چاق هلکنآ هکر وند جابوا
 هلام رک یضنرمل ا ىلع نب نسيان نسيان میها ربان لیععما فیش هدنن زو ابقابق (ابطابط إل ردشفل وا منت یشان
 3 ناتفف نعي ءابقر هن ریدنک لوق ىلع بودا م کت هدنناونع ءاط نفرح فاق هلغل وا كتلي یناسل ردبقل ههجو

 .  [ لیععماابطابط هدنخمرات E *ردشفل وا بیقلت هلکنآ هلکم د ابطابط در كج هد بنات هک ربو
 .یمهعا زد هدکدلیارما ود روتکه ماج هنمالغ نوکر ب ردموسمهرزوا قاوایل كارا نالوایردب كالا راشم

 هېلاراشم فی رش بول و ترهشرو نم مالکه لکم د ابطابط نیغل وا كتلو هدر كەبە داابقابق قوب ذك عهرونک |

 (با ) ردرا و یزاقالوق كوي یکیا یکم اہم هکر دبعا شوق عون رب هل كناط «باطبطلا ال یبتنا یدل وا بقل
 هل ره رسک هلیحتف كنار و كناط ( هبرعطل 2 ردگلوا عق و هعقو رب هدنا ردیدآ عض وهرب هدننز و باتنک لب هلی

 | قود نتو دحج هروب نم “دام لوق ىلع رونید هنسهچراب هماجوزپ و روند هنتسهراب باس ردنفل هلی زهعط و 0
 ا هرابرب ندناصمءداوه راربد ةبرصط ءاعسلا یفامو ردق و هراب رب ندسابل هدننکا راربد هبرعط هیلعام الثمردص وصخ |
 ۱ ةيرصطل | هنسانعههاخرون د هنسهلوقم یدنلبسو یتنراق ولاشاخ و راخ هدننز و جربز (برعطلا) ردکعد ردقوب

 أ ترحم لا ردهنسانفم قلهطرضو اه الم اذا ةب رقلا برعط لاشه رد هتسانعم قمردل وط هدننز و هجرحد

 عك كمال و كناط (بلعطل ال اسف وا اف ادع اذا لجرا برحط لاق رد هنسانعم كقكب وجاق كردنللبو عصف ا

 ق رول وآ ی هدنزو وص نمزم هکر وند هکللشب یرلکدد نوصو هدننزو جربز (بلسلا)و ردتغل هلبصف كمالو
 3 لود و بلسطلءالع اذا ءا لا بلح لاق ردةنسانعم قت وطنوص و یزو ك وص هدننز و هج رح د( ةبططلا)

 ] لر و هلتق اذا االف بلعم لاقت رد هنصانعم كا لثق و اهّرج اذا لبالا بلعط لاقت رد هنسانعم ققرف یني و
 ۳ و یعط ا ( تابشلاب وفا اذا ض 3 بوم لا بو یرفللشب زا تای یز 1

 1 دنل وا رکذ افنآ ] دا یاهو بسی هلا دعم یا 6 یر رططلا ۱ ةرعشیا هل زیان لات هتسانعم

 رف هلنیتصتف ( برطلا ) هلبا هددشم یاب و یرلهعص كنار و كناط رایدتا هدان ز ییظفل رضا او نکلا

 ؟ردت رابع ندنفخ و یال نو ابرق ضعبلادنعو رول وا دض هلغلوا هنسانعم هودناو نزحو رد هنسانعمر ورسو
 بویمهدیا رارف و مارآ الصا ین ورد هکهلبوش رول وا ضرام ندردکو هودنا مغ دوخاب ندحرفو رورس لاک هناسنا
 شهاوخ و قوشو ردهنسانع تکرحو برط و ردم و صیصخت هرورس و حرف زکلای سپ ردنازا ورپ یک شوق
 .هب لا و دض نزح و حرف اذا عبارلا بابلانم اب رط لج زلابرط لاش رول وا ردصم ندرلانعمو برط و ردهنسانعم

 , لجر لاق روند ه یشک نالوا برطلا رشک هلباه ( ةبارطمل ا ) و هدننز و بار( با رطلا) قوشو هکر حیا برط
 برطتسا لا ردهنسانعم كلتا بلط رورس و برط («بارطتسالا) برطلا رثک یتعی بورطیا ةبارطم و بارطم
 اک رح اذا لبالابرطتسا لاقت ردهنسانعم كلا كرو قیوشت هلبا تامغت یهودو برظلابلط اذا لجزلا

 ا بارطا هبرطآ لاش رد هثسانعم كنو وتک هبرطو قوش هلبرسک ك نمر (بارطالا)هاداب
 ۱ را )نفت اذا برا ترا لاا درد هتسانغع یتغت كفا خن و رد هن ماتش تارا هدشزو ا
 هراکحچ وبشوخ نالوا بضتنم و هدب رک هلبصف كنهزمه (بارطالا) هب رطا ییعع هن رطت لا ردهنسانعمبارطا |

 .هنسانعم قيض قيرط روند هلو راط هلباه ( هبرطلا لو هدننز و دعقم (برطلا رل هنسانعم نيحايرلا ةواش روند
 ضعبلادنعو رونب د هراغص قرط ذفان هرابک قرط براطم هکر دموسم هد هبانردب راطم یرلعچ هروک هلنای كحراش
 «برطلا ) رد رصاق یسءرابع كفل وم سپ * هنع تلدع یا قیرطلا نع تب رط لاعب ردن رابع ند هقرفتم قبض قرط

 هدنع | لی یراق ) ردا یرادرکم بینا كن زات مح سو دپام دا یلص مرک سیب دنن زو فتک |

 ردیدآ هبرفرپ هدنساضف اراخ هدننز و باراف (باراطا) ردنآلجررپ هدننزو روفیط (بوریط)) ردیدآ ت لابا واضقرب

 | هجرحد (فبط رطلا) هلبا هم داض رد هپ ارض لوق ىلع ردیدآ اضق رب هدنسهکل وا رصم هدننزو هیسارف (هیارد)

 | بطرط لا ردهنسانعم كم ردنلسس یکی لصیص یتیرافادود نوجا قمردروط یی هسک ناغاصیک هدنزو

 برطضت یا فول ا یف ءام لا بط رطب لاش د ردهنسانعم قفل اچ هد هب رقاب هدنرف وص و هشعشب اهل تاص ادازعلاب بلاح |

 هدننزو ذغق ( بطرطلا )اسهالشا ذامثلپ بطرط لاقب ردهنسسانعم قمرضاچ هنناص یم یو نوبقو



 (تبطضل )ملت یا بضم لاق ر نمد ها شغل هچ رب هکت هکت هد هو و مظعم (بهضملا) هل وا دت یکه مر ردصب 1
 دحاقم هدننز و هبلاکم ( ةبهاضملا ]) اهعج اذا رانلا بضهض لاق رد هنسانعم كمردکر ب شتآ هدننز و هجرحد |

 اورو ردت رابع ند هلماعما زسان و دب هبا نایب و فشکی نصف و بیع كن رب یر هکر د هنسانعم |
 ءاطلا لصف چ یدنل وارکذ هکهتن رد هلا ه زمڅ هکر دنغل هدنظفل بن هدننزو تبع |
 راع و جالع هب ناویح سفن و مسج ءاضتقالا بسح هکر دهنسانعم كما نریکح هلیدیدشت كناب و ثالث تاکرح

 یل وا مسا هبرسسکكناط هدحابصم * یکه یقرو هنهدا ك زنق وا ین ور رک یتاسجدلرکس ردنرابعندكلا |

 باب سقنلاو سجا خاعاذا یناثلا و ل والا بابلا نم ابط لجرلا بط لاق رد هنسانعم كلبیبط هکر دم وس رم هرز وا

 هد هدنسیکیا * تينيعل طف بطاذ تنک نا + لئلا فو ردیسایقهدل وا بابیدعتم فعاضما ر ز رده رز وا سایق لوا

 | لثم برضم لبق راعت هکرزوک ادا سیا "بط لها نس یتعب ردرضاح را ینا و رد هلال تاکرح كناط

 | بط هدالوا هرقفرارید + ابط برف و بط برق × هدقدنل وا لا ۇس ند هنسنر نال والوص | بیرفرلبرع و ردمولعم

 هنفلا رایرلهچاب نوچما ترشابم هدفافز هليل ب ودیا ج وزت نوناخرب هسکرب هکردوب لثًاشنم رد ريم هد هنا و لعاف
 | باوجود ابطّةیا ور ىلع بط برقدق نوتاخ هلکلتا لاؤس وب دنسیعبس هسخ وب نسیم رکب زونه هن وتاج ه دکد کوچ
 ۱ هلا ر وعش و لع یتظفل بط هداروب یرمشخمز ردندنلسبق الجر من هينا ؛هرقف یدل وا راس لثم هدهنسلا كل رهدیکیدلیا

 ۱ اردا رد میس رج و قلو داچی هادا هبط لا ردهنسانعم تم الم و تلوپس و قذر بط و ردشطا مست

 | هکدت ردینبم هلأفت هتفافا قفل وا قالطا "بط هرحص* هکر د ح راش »× ره یا بطهباصا لاق و ردکعد روس

 | لاح و ناشو هدارا و توهش هلل رسک كناط بط و ردشغ وا همست هليا هزافم ناباب نالوا هکلهم و میلس غیدل
 هیشکن الوا رهامو قذاح و ذاتسا هدنراکو لع اقلطم رول وا تفص هل كناط بطو ردهن رلانعم تداعو

 بودا لقن كرد هزوک یتغایا هکر ونلوا قالطا 4 هود ولنامذا و لاردا لوشو رک ذیس اک یک بیبط روند
 ردصم بط و هیلوا قلاچ بول وا یتفاذح هدنص وصخ بارض هکروند هروغپ لوشو هلوا زعصاب ءایملا یلع
 ةبرقلاز رخ بط لاقي هنسانعم قمایق بوي رو هليا هبابط نوجا كماملا رت وص یني رازرد كن هبرف رول وا

 كلا ریذ تيشمت هلل وهس و فطل و هج و نسح یطحاصم بودا یناتو قفر هدروما بط و ةبابطلاب اهاطعاذا

 | قفر هب هسک نایتسیا ب ووس نتیشمت كن روما عب فطلتو رۈيالا ى اتیا + بط بحانم»* لثلا هنم و رد هنسانعم

 | ەدىك نالوا رهاب و قذاج و ذاتسا هدن راک و لع اقلطم هدنن ز و ریما ( بیبطلا ل ردا ترشابم هلن وهس و یاو

 رولکء ابطا و هبطایعج ردشغل وا قالطا هب هسکنال وا قذاح هدکلنا ضا ما هحاعم هلرهدیک هکربد حراش+روند

 ندبو و روند ه هعطقیداز وانوزوا ندرب هدننزو هباتک (فبابطلا) هلع یف قذاح رهام یا بیبط و بط وه لاق
 هنسهچ راپ نیشیم نوز وا یک لد لوشو ردیابطیسنج عجب روند هب هعطق و هب هقتش نوزوا ندردو ندیاصهو [

 هيلا حث رزوص بونابق رازرد هک ات رارکید ندن رز وا بودا عضو هنغلارا كل زرد یکیا ندنسیغاشا كنه رق هکرونید

 ندباص*و ند وثو هب هعطق یدازوا نوزوا ندضرا هدرلن و هدننزو هبیبح (ةبیبطلا) و هلیرسک كناط هبطلا)
 وص هدنن ز و لیعفت (بیبطتلا) هدنز و بذع رولکب بط یعجج كنهبط روند هب هعطق و 4 هقشنوزوا ندردو
 نوجما قمتیج یغاب بوصآ هجاغارب یتمولوطدوس و ردهنسانعم قموق هبابط هننبب یرازرد كکشمود نوسمزص
 نانل وا ریبعت كنشخو ز ریت هنر نیو هنتلآ یرافتل وق نوجما عیسوت كن هماج اس و ابد و رد هنسانعم قاي بویقلاج
 هدننزو همارک ( ةبابطلا) ام هعسوب ةقش هبف لخدا اذا جاسدلا ببط لاق ردهنسانعم كما لاخدا و عض هچراب |

 هتبابط نف هدننز و عتم ( ببطتلا  ةنابط عتفاو مسکن اب تبیط دقل وابیبطتنک ام لوقت رد هنسانعم قل وا بیبط ۱
 هب هسک نالوا روشر ود بودا یعس هت ابط نف لیصحت زونه هلغمال وا ذاتسا هدنناذ ینعب روند هب هسک نالوا یطاعتم

 هليت رابع ةديج ةفرغم هف رعی ال و بطل یناعی یذلا ببطتلا و هد هب اهن و بطلا لع *یطاعتمیا ببطتموه لا روند |
 لهااب ندبیبط ود ردخاص اود یغنق نوجا ید رد هسکرب (بابطتسالا)) ردد هلبا ر وک ذم موهغ» هلغل وا موس رم

 ییعب هفص وتس یاهعجول بطتسوه لاق ردهنسانعم لقسیا یتیرابخا عفان یا ود بوردش روص نده رګ |

 | قاچاص باص بابل و هبابط و یدنل وا رک ذ انآ هدننزو هتک ةبابطلا) هال طناب ودلا هنم فصوتسپ

 ان نکرافآوصهدننز و هج رح د( ةبطبطل لرونلاصنوز وان وز وا ی ضو ط هقفا هکر وند هنمتلاصو هنسهرط نانلاص یک
 | رولوا ردصم هبطبطو روند ه یدلغاچ نالوا لصاح ندبالیس مطالت ةصاخو روند هب یدلغاچ نالوا ادیب
 هکرونید هجا یصیرب دنزرط هک هل كناط ( هباطبطلا ) توص اذا "یشلا بطبط لاق هنسانعم لس

 سم ةا اءاطلا لصف مس



۱۸۸ 
 كرح اذا *یشلا بّرمطت لاش ردهنسانعم قاچ هدننزو لعفت ( برضنلا آل ادرفنم امزبنم یا ناتعلا برطضم ۱
 | هنح رباسنک الادعب بول آلام نوجما تراحت ند هکر و ردهنسانعم قعش روا هدننزز و هلعافم (ةب راضلا) جام و |
 هب راضم هضراقم و ضارف و ضارقلا یهو هلامیف رحنا اذا هل براض لاقب رونل وا لامعتسا هنسانعم كلا كب مش
 نالوا هنسانعم رفس ورس نوجما یلط قزر هب راضم وبشا و رد هح ورشم یتروص هدنسهدام ضرق هکر د هنسانعم

 . | برضهدا روب برمضلا یف هبلغ یا هب مضف هب راضلاقب رونل وا لامعتسا هد هبلاغم پاپ هب راضم و ردذوخ ام ندب رض |
 [ ردهنسانعم قشر وا هدنن ز و لعافت (براضتل ) ردص وصخ هل وا باب هغلابم هح لاعفا اربز ردندل وا باب یس هلک

 ق ةعیبطلایا ةبرمضلاع رکوه لا رد هنسانعم داهنوتعبط هدننز و هبیبح ( هب رضلا]) اوب راض یا موقلا براضت لا |
 [] كوب وحن یل وفهدحو فیسلاو كفل وم هدا روب * هدح یا فیسلا ةبب رضب هب رض لا رد ر لاچ هکر وند هن نا كم و |
 روش د هب یشک نانل وا برسض هل فو هل رامتعا یغیدنلج الحر ون د هغ ومهراب رب و ردندنلبق یرلل وق ههجو ود ز با

 [] لع یب وص هکر ددا رد رب بیرق هلحم مان قع تاذ نالوا قارع حاج تاقیم هب رض ویک هحصطت ردینبم هتیعماءاه |
 | لاشرونید هبهنیعم هفیظ ونالیسک ریسک نیعمیک رکو هیضراراکحا و هب زجوحارخ هب مضورول وا عفدنم هروب نم
 ۱ .هسردباراخدا و بکه هکرونل وا قالطا هدبع "هلغواهوحن و ةي زا یف ذخ قوت یتلایه و بئارضلا لع برض

 ب رض هنسهدهءهکاب وکر دن رابعنددوهعمغلب«یغنیدل وا كجهرب وهنسیدنفا هسیا شل وا دهعتم بولیسک هند وخای
 . ] تابثلا برض لاقب ردهنسانعم قلق ووص و قغق و ط هغ ووص هلنیتحتف (برضلا) رولکب ئارض یعجج ردشغل وا
 . ] بضتسا لاق ردهنسانعم قلوا ولما وق و ضایب كب لاب («بارضتسالا) دربلا هب رض اذا عبا | بابلا نم ابرض

 [f للا تبتشا اذا ةقانلا تبرضتما لاقي ردهنسانعم كقسبا تاکرا ناویج یشیدو ظلغو "ضیا اذا لسعلا
 ۱ اضق ر هدلحم مان فوح عقاو هدنساذح سیبلپ هدنساضف رصم هدننزو هیسارف هژیص لداض ( هب امض إل بارضلل

 | ناچ بوبلفوپ بوث بی رضت کرد حراش «ردیدآ عضوم رپ ہد همام هل كمال وك نیس ( سلا براض)) ردیعا
 | ردشلیاافتک او رصف فل قم +رول وا لمعتسمهن رانعمقعصاب هعصاب و قلشقن تس هلوقم لابن هدرپ و تمگید ثااذک
 شوحوبولل که درب ر هکر وند هب هسکل وشهدننز و بغار( بغاضلا رولوا لمعتسم هد هنسانعم عصب هکس تالذک
 . ] نکررو كرر ابو كت [ وروندهنسس دروق و ناشوط هدننز وربما (بیغضل) هل وارد وق روق یمدآ هلکفلسس یک ۱

 . ] كناشوط دوب هدننز و با غ (باغضلا ) رول وا هدنراریکر اب لزنم یژک اروند هسسندنا روهظ ندنناقیرک ذ
 رول وارببعت رای هکروند هرابخ هدرخ هرزوا حراش قیقح هدننزو هرم (ةبغطلا روند هنب راسس كدروقو
 ضرا لاق رونید هرب قوچ یرایخن هلک كنيغو یعط كيم (ةبغضملا) ردشطا افتک | فل وم رد هسبغض یلصا |
 | رایخهدرخنانلوارکد هکرونید هب یثک لوش هلن وکس كنیغ و ی هلداض (بغضلا) سیباغضلاریشکی ا ةبغضم |
 | علوم وا سیباغضال هتشمیا بغض لجر لاقب هلباه رد هبغض ین ؤم هلوا صیرح و نوکش ود لوق یلعیهتشم هنلک |
 . 1 فضا هنسانعم ققفروق مدآ بونلسس یک دروق دوخاب ناشوط رولوا ردصم بغض و ةبغضةأرماو اهم
 ۱ |: لا بغض لاقت زدهنسانعم كلبا عاجو عرفو بایذلا و بنارالاک تّوص اذا تلاثلا بابلانم ابغض لجرا
 نالا بابلا نمابنض ضرالا هل بذض لاقب رد هنسانعم قم روا هر هلن وکسكانون و یصتف كداض (بنضل ) اهسکناذا
 || ےک ویعف كداض «نابوضلال ضبقاذا *"یشلاب بنض لاقب ردهنسانعم كلا ضبق هلج وآ یی هنسنرب و برضاذا

 | كنهودهلیض هلداض نابوضو ردرپارب یعج ویدرفم روند هود اناوتو یوق هکردهنسانعم نابروضنالوازوم#*
 . | باضلاش رد هنسانعم ءافخسا كفل یک هدننزو بوص (بوضلا) روند هنسنرفب ینیعپ هنس هتر وا كنکهروکی کیا
 | لتخ اذ لج رلا اض لا رد هنسانعم كاع لافغا و هتف رف بودن ا هع دخ و كن ر نعش دو نخ اذاابوض بوضی لج را

 ]  تالا بابلا نمامض راثلاب هیبض لاق رد هنسانعم كلعاریبغت هلشت [ینکتر كنهنسنرب هدننز و به (بهضلا )| ودع
 | زار هشيا ر الصا هسکرب هدنناز ود وعق (بوبضل )یک ه فلت سانچا و شاب وارون د هسان طالخ | بهض و هریغاذا
 ۱ هبشپ مو فعض و فاخاادااب ومص لج را بمض لا ردهنسانعیتل وا راکدایرب هنس هڪ روع هلغل وا هبل وچ وربخیب

 | یکی رک لوف لع كلا نایرب و بابک هرز وا شاط نیغزق یک همردصپ یتا هدننزو لیعفت (بیهضتلا) لاجراا |
 | غلاي و ءا وشوا ةاح ةراج ىلع ها وشاذا ابیهضت محلا بهض لاقب رد هنسانعم كلعا بابک یرانات قر هیلوب چت |

  فیشنلل رانلا ىلع اهض رع اذا سوقلا بهض لاقي ردهنسانعم قمتوط هشت | نوچ ا قغ غوط ییاب و هصضت ین



 5 ۱۸۷ جی

 | ضزعت اذا الغ فرش لا ردهنسانعم قلت وط هراق و هطلخ اذا "یشلاب ؟یشلا ب رمض لا ردهنسانعم قمردش راق ۱

 ۱ بونل روفج زوکو  بیرمضلا برشاذا لج را برمض لاقب رکذ یساک رد هنسانعم كم اد وس یراکد ید بب رض ول |
 روبص( ب ورضلا ]ل وهدننز وریما(بیرمضل ال و(براضلا ل تراغ اذا هنیع تب رض لاقب رد هنسانعم قمتاب یرچما |
 هکر د ح راش» رد هنسانعم برضل اریثکی روا ق وچ هدننر ور (برضلا) و هدننز و فتک (برضلا )وهدننز و |
 | یهتنا ردشلا دع رب نیهغلابم سا و هشم تفص هلبا لعاف ےسا ارب ز ردشلنا طیلخت ینیرانبب هد ورسم غیص فل وم |

 بوی رو قرهروا هنجرف بو ردلاقیتغی رب وق هب راض و براض وردل وعفم نعم هکر د بیرمض و بورمضم یل وعفم سا
 | ینیراق واراق براض وردکع دبرض تاذ هکر د هرز وا تبسن یکل واردذوخ ام ندروکذمبرض روند هقان ن دیک |

 قشووزودوهلواقلجاغاهکر ون د هن اکم نال وا نئمطم و رتصایولقا روتوایکیجاهردو روند ه هسکندا ب رض ||"
 | رظم یا براض لیل لاق روند ه هک و ک ارق كب ورونل وا قالطا هب هعطق ظبلغ یداز وا نوز وا نالوا عقا و هدر
 جو نادیمویولوحنالواهرج ا هردو هل وارروا هلا هی ام اد هن هک ناغاص ییدوس هکر ون د هب هقان لوشو

 فنص ویدنل وارکد هکر د هنسانعم ب ورضع و براضهدننز وریما (بیرمضل )لر ولکب راوض یعجرون د هب هصرع
 | هلیتیسانم كر تیک هنسانعم سأر رونل وا قالطا هشاب و هفنص یا هب رض نم وه لاق رد هتسانعف هن وکو عونو |

 ۱ هتسرهچ وا كنب راق وا راق ور وند هن هسک ن دبا ب رض یی راق وا راق لوق یلع هن هسک نال وا لکؤم ەرزوایراقواراقو ۱

 ۱ هب یشک ك ویب ینرقورد هنسانعم بیصن و هصح و روند هد وس نالیغاص هرز وا یر یر ندهفان جاقر هباقر و رود |

 | لص و و ب رض ید نطب ر هننطب هک اب وکر دطلغ یر هس نطب هداروب هر وک هننابب كحراش * هنسانع«نیطب روند

 روند همدآ لاکا فاو ا مسا و نال وازم قم وط هکر دلغح هدقل وان طب هدننز و فتکه کرد مجرم »رول وا شف وا ]
 | نانل واریبعتی دو ه وغارف و هنسانعم جل روند ەراقو ردب وصا وب هکلب ردلکد دعب قالطا هلمتبسانم هروک ذمةقالع

 | لوق یلع هنتکالرلت وا ر وش نالوا یس ههک اف ود عب ضج وراغاب رادضک هدنرمایا راہب وشبق هکرونید هرات وطر
 برضم و یدنل وا رک ذ هکر د هنسانعم ب زض لار شکه دنن ز وربنم 6(برسضل | )) هلاق یر اکو که دن رب هکر وني د هنشل وا میک
 | بصنلاقب ردشل واتل "هدان وا ب رض هک ایوکر وند هرداج ك ویب نانل واریبعت ناو اس و هب واو روند هتلآ قجهروآ

 ةنایزات یکی چاقو كنکد روند هتل آ قجهروا دوب هدننزو بارح (بارضملا) مظعلا طاطسفلا یا برضا |
 هد تبرض لاق رد هنسانعم قل وا هطزوک ی سمر وا روند همارک (هارضلا) ردندنو قالطا بارضم هرو نط

 لج رلا برضا لاقب رد هنسانعم قمل وا معقم هلی رسک كنهزمه (با رض الا ) اب رض داج اذا ںیماحنا بابلا نم ةبا مط 8

 یسایراکدید م وم و عقصلا مهملععف واذا م وقلا برضا لاقب رد هنسانعم قاب وغارق هرز وا هسکرب و ماقا اذا هتسوف

 ۱ كوش كما و ضرالا هفشنااذا ءامل ام ومل | برضا لا زد هنسانعم قت روق ییزوب لر ب ورک هرب یب وص هلکعا لپ

 | ب رض لاقب رد هنسانعم قعشآ هب یشید ناویح ثلکرا هدننز و باتک با رضلا ) جنا ذا ربللا برضا لاقب رد هنسانعم |

 دعقم (برضلملا)) ردموس رم هدنسهدامار وز هکر دیم لیفننبا هدننز وریبز (بیرض)) مگناذاابارض یتنالا لفل ق
 ردزناج هد هل رسک كرلار ردب رب ماچ هکر وند هن نغآ كحق هلباه هب مضمو برضم و روند هکبکیلکلیا هدنزو ق

 لابو ردکعد باق ج هلاچ لاب لسعلا برضمالثم رون د هل قج هنلوا ب رض هنسن ردن اکم سا هل رسک ك نار برضمو ا
 ندرلنوب رد رغصم هکهلیسع و رونبد هلاب رادقمرب رد هلباه هکهلیسع و راردبا هیبشتاک | یعاچج راب ع ةلغل وا ءابشاذلا
 بسنویوص هکراردباهدا راییرف رط ردامو رد هل راب مضمو بودا هراعتسا ی رفو رک ذ هاب رال وا ذاذتلا هنظم هنیف رط
 | ةلسع برمضمهلفرعیام هدرب كج هد رد بسلا لوه ولصا ین و هام ورف هسک نالف ییبماکارذقج هل وا تبارف و

 | (بارطضالا) هنل وارظن هنلیوٌأتكحاصص جیرتمهدا روب هنسانعم فربشالو باال و م وقالو لصا هل فرعیام رد |
 | قرهل وال وپلس و یکلس و جام ول رګ اذا*یشلا برطضالاه یکی س اچ ناب رد رد هنسانعم قفل اچ هدننز و لاعتفا

 دیدشریغ لیوط یا قلا برطض+لج ر لاق و ة واخر عم لاطاذا لج را برطضا لاقت ردهنسانعم كمك بوباز وا ۱

 اذاهرها برطضا لاقب ردلعتسم هنسانعم یتلوا شوشم و لتخحت بول وا مدعنم یسهطبارو ماظن مارب ورسالا ق
 | نوچ |یدنک هنسکر و بستکآ اذا لج لا برطضا لا ردلمتسم هنسانعم باسنک | كعش ر ود هنقب رط جا زف و لتخا

 | مالسلا هيلع هنا ثیددا هنم و هل برضب نا لأساذا لج را برطضا لاق ردهنسانعم كقتسیا یت وا ب رض هنیفر |

 دردی هبانک ن دهلک ف التخا هلبا لبح بارطضا راب عو غاصی و ه)برضینا لاسیا هک ددح نمامتاخ برطضا 9
 برطضا لاق هنسانعم قشر وا رول وا نوجا تکر اشم بارطضا و مهتلک تفلتخا یا مهلبح برطضا نولوقب |

 نالفءاح لا راردبا ه انک ندقجاق هنشاب زکلای بولیزو ننک لا نانع بارطضا راب عو اوب راض یا موقلا



 كەم نب مممدا نب ةبض ردندیماسا هبضو ردیعما یسهقان كنهسک مان یریتعلا علق نب شلجا و ردیدآ هب رقرب |

 | باعیتسا وهطاحا ییاوهردق هنیمز هکر وند هنامود و هصوب ولت وط ر لوش هدننز و با (بابضلا#) ردس هجوم
 ضرالا طاحالاقب ردن اه دما یک ناخد یتقبقح كنآ لوق یلع ردنا نوکت هدنتق و حابصهدنعوم زوکی ژک اردا |

 زمکب هلغاب هکر دیسا ولح قجوچعونرب هدنن ز وهبیبح ( ةسبضلا ) ناخ دل اکی یق ر باحص« وه وا ےغلاکی دنیا بایض

 هراوط لوشەدننزوروپص( بوب 50د منش ها دعا رز وق او تۇ دار هر ا

 كنس هغ هکر وند هنوبق لوش و ردبیع كب هدنم ق تآ رونل وا ریبعت نان آ كلدس هلوا ردبا لّوبت نکر ذر کس هکر وشد |

 ناسح یر رد دآ س رف یکیاهدننز وریب ز 6 بیبض) ردیعما یسرفكن هسک ان ینرام | ةناجج بوبض و هلوا هجراط یکیلد
 ناسا زوم هلیرمسک ؛لراداض (بضبضلا ) ردیدآ هرد ر و وص رب و ردکم مامن یمرمضح یرکید و كن هلظن>نب
 لابا الو شاف یخ دوب هدنن زو طب الع( بضابضلا )رون ده هسک زاردنابز و خاتسکو "یرج و شا ور ون دهناویح وا

 د م ریش وریا دو دیدش ورون د هرودوب خاتسکو نابزدب وشاغ لوق ىلع انا وتو یوق و روند هب هسک خاتسکو لوضف ۱
 هکرونبد هن غا كامل هد ز ز و بیبح((بیبضل اد دشدلج وا شاغریصق وا یوق یا بضابض لج ر لاق روند همدآ

 (بابض )و هلق ءاداض ( بض) ردیدآعضومرب هلیتعتف (بضم) هنح یا هفیس بیبضب ه رض لاقب رد ماچ |
 013 ز و باثک بابضلاةعلق لردندسان *یهاساهدن زو( بضم )و هدنن ز و باتک 6 بابض )و هدننز و تاس
 0 ط هض لاقي رد هنسنعقمروا هی وکسكنارو ىف لداض ( برضلا ) ردهعلقرب هدنتلابا هفوک
 هم قمرواییعب كلا عاقما هب هنسنر رخآ دنت ر ب رض لصا هروکهت اهن درفم ك بغار هکر د میس« ین

 0 م ندانسو لا املس قم وا ينل وقماصع ۇت ھالا دنيا رد جل وا عفو | 0
 ب رض یمانعمتماقاوردیم ال تاجر برض هتبلا یتلاح باهذالثمردظ وح” وج ردنم رو زمیانعمهدننعک كن ربره |

 یه شوف برضو یهتنا ردوب نالوا مهفنم یخد ندساسا تالذک قابل هیلع سف و ردیموهف» ضرالاب سفللا | 0
 رود براش هراشوق لواقزرا e اب وا ا

 هو وا ۱

 1 تبرضف اند تلاش اذا ةقانلا تبرض لاقب ردبا هدماکته یغیدل وا بلاط هبارض هکر د هنسانعم كفك ب وی روب
 ارد هنسانعم قمناق هرخآ *یشیب هنسفرب و رول واندنلیبفقالخا بوت هلغل وا مقا وین ذاب هد هن ضعب تشغ اهجرف|
 ققوص برقعو حس اذاءالا یف برض لاقب ردهنسانعم كمزوب هدوص و هطلخ اذا "یشلاب یشلا برمض لاقب |
 قدازوا و لر اذآ*یشلا برض لاقب ردهنسانعم قمانبوا بونءرپد و غدلاذا برقعلا برض لاق رد هنسانعم |
 ض مایا هنعبرمض لا رد هنسانعم ضارعا كمردن ود زو ند هنسفرب و لاط اذا لیلا برمض لاش رد هتسانعم |

 راب عو دعب یا اننیب رهدلا برمض لاقب رد هنسانعم كليات و راشااذا هدب ر لاش زد هنیانمم لی تزاقاو |

 ۱225 رب روم توتابهرب ندنفوخ هدر كج هد یدلیافوخ هلتنابج راهظا ند هنسنرب رار د ضرالا هنق ذب برمض |

 هش و لثه برضو یضم اذا نامزلا برمضلا رد هنسانعم كم بوش واصنامز برضو ردیتبم هنس هظحالم |
 رولل وارببعت سیل هکر وند هب هسک لا فیفخ و روند همدآ نال واذفان و راذکر اکو د مرش و تسج و ردهنسانعم 0

 یا ثلذ برض نم اذه لاقب ردهنسسانعم ولردو هنوکو  فنص و ردروصتم ندنسانعم بورضم برض هدن و
 [] روش دهرومبفیفخ ورول وا هنسانعم بورمضم برمض و ردندن وب یرال وق ل والا برمضلا كل رافنصم هع ون و هفنص نم |

 [ لسعلا یا برضلا انلک ا لوقت رد رهشا هلنیتصف هدانعءوب روند هلاب ولماوق ضای و فیفخ یا برمض رطم لاق |
 ۱ قالطاض و معهن قزجرخآ كعارمصم هکه تن روند ةن ۇز ج رخآ كتب ہدنحاالطص ا ضو صع لها برضو ضیالا

 راب صو هبلطب و هبسکی یادحلا برضب وه لاق ردهنسانعم طلا بسک و بلطتعفر و ردقو دحت برضو راردنا |

 (بیرضتل ) اوعم نا مهانعنمیا هک مهناذآیلعان رض و 9 یلاعتهلوق هنمورار دبا هبانکن دع ام منم هلا نذا برض
۱ 
 ۱ "بوت اق هرخآ "یش یهنمنرپ و ایرضق هرض لاقب ردنوج ریثکت یمانب رد هننسانعم قمروا قوچ هدننزو لیعفت |



 ۱ فل مو » ردن رد هللا همخخ یاز هکن دنس هلک زأایضو لؤق یلع روند ۵ یک نا ماقا و مادقا بو شیرک |

 | هرون اج یراکدبد رلکن دنا رشح هلبدیدشت كناب و یصقف كداض ( "بضل ) ردشمالی دا ربا هدنسهدام یه روب نم لک |
 | هلتاصف ر ولکه بضم و هدننز و نابشرولک نبض و هلی رسم لداض رولکب ابض و یک "فک ار واک بضا یمج روند |

 | لوق یلع هنسسانعم نالیس قغآ هاب رولوا ردصم بضو هلباه رد هبض یتنؤم یکه شو مش هاب دیدشتو
 قبرلاوا مدلا لاس اذا یناثلا بابلا نم ابض هف بض لاق ردصوصحم هنس ككركو تو كرابلاس ندزغآ و كناق
 | هدنسکو کكنءود هکر ديما مرو رب هتشب و رول وا ضراف هنکسربد كنف ود کردیتا م ر بن و هیق سا

 ریعبلا تا لاق رول واردصم هدرلانعمو بضوردباروهظ هدننابط كنهود هکر دیدآمر ورب رکید هن وردنا تل

 كچ ےب شابلوف یلع مناص بوبا ر واق یب هم هلج وآ بض و رک ذپس اک بضا راصاذا عبازلا بابلا نم ابض

 ندرب یتیراکز ما یکیا كن هم دوخاب قغاص هلیهج و كمر وتکب وباغیص یرغوطاک آ یراق رپ راس بوب وق هنکز مآ
 لمحتنا وا اهاکف کلاب اهیلحاذا یناثلا بابلا نمابضهتقان "بض لاق رد هنسانعم قاض هلیهج ویلا هجوآ بوت وط
 | ردهنسانعم كات وكس بویفط و بل" فكلا یفنیفلطنا عجج وهوا ماهمالا ىلع كعباصا دف فللنا ىلع كما

 سطل اا یلآتو ری ءو بولیروآ هرز وا هنسنرب و تکس اذا لجرا بض لاقل
 ظبغ بضو رددآلجر رب و ردعقا و هدننب دكنآ فیخ دج هدانم هکر ددآ غاطرب بضو یوتحا اذا "یثلا لع

 هلغمالتج ب وشیش هکر دیدآ تلعر ص وصح هغاد ود و ردنغل هد هل رسمك ک ك داض هدن ون رد هنسانعم ت وادعو هنکو

 ابیاصا اذا یناثلا بابلا نماب وبض وابض هتفش تبض لا یکب وبض رول وا ردصم هدانعمو ورد اناليس ناقندن ا اق اد
 لاق ردموسم هدناهما ضعب یغیدل وا ذوخأم ندانعموب قالطابض هزاکرد هنسانعم قعشباب هر بض و بضلآ

 | یراکهدننزوهح رف ( ةببضلا )و هلیصت كن هدد شم یاب وذل داض و كم ( ذبضلا ) ضرالاب قصلاذاابض «وشلا ص
 | قل وا قوجیرلک لری رب هدنز وهمارک « ةبابضلا ) ةبضلا ةريثكى ا ةببض و هبضم ضرا لاقى روند هر نالواقوچ
 | كنهزمه ( بابضالا إل ةبضم تراصاذا سمانا و عبارلا بابلانم ةبابض تببض و ضرالا تبيض لاق ردهتسانعم
 | لجرا ضا لاقت ردهتسانعم كلا ث وکسبویفط و تبض ینعم ضرالا تبضا لاق ردهنسانعم هنابض هل رک

 | قمرقیحو نر اذا "یشلایلع بضا لقب ردهنسانعم قملآ بویلابقیتمامت بولیروآ هرز وا "یشرب و تکساذا
 | رد هتسانعم كم هنفصاب و ملکتاذا لج رلا بضا لا ر رد هنسانعم كل ملکت و حاصاذ| لج رلا بضا لاق ردهنساذعم
  هجهدنک آر یسوروس هودو هافخا اذا *یثلا "بضا لاقت ردهنسانعم كل رک و اوراغتسااذا موقلا شا

 زکاذا رعشلا بضا لاقب رد هنسانعم قل وا قوچرالبقهدندب و رفت ف و لقا اذا ملا بضالاقب رد 5
 | مزالم هلیهج و ك مالا تفراغم ب هسکر و اهتابن کا ذا ضرالاتبضا لا ردهنسانعم قل واربثک یا لر كاك

 لاقب رد هنسانعم اسما كع رر ویلاص بوت وط كيهدلا یب هنسن رپ و هق اف لف هم زل اذا ان الف بضا لاقت رد هنساتعم قل وا |
 هرزوا قلوابایرفظ نامه هکر د هنسانعم قل وافرشم و بیرق هغل وا بانرفظ هن ولطم و هکسما اذا "یا لع بضآ

 | حش رت وصندنرارب شکیدكمولوط و كن هب رقو ه رفظب نا فرشا اذا بولطلایلع بضا لاقب ردن رابع ندقل وآ
 ردهنسانعمقل واقلنامودو قلص و اوه ونوکو هیفتز رخ نمامقبره اداءاقسلا بضا لاق رد هنسانع آب و |
 | ردهنسانعم قموق هدزاجآ ب ودنا راع ا هدنبلق تویغط الصا ی هنسنرب و تابضاذ راصاذا مویلا بضا لاق
  تکساذا هسفن قاق یلع بضا لاق ردشا رارکتفل وم یو و ردشلک هدهنسانعم ملکتا رز رول واذض هدنروصوب

 | موقلا بضا لاقب رد هنسانعمقل وا هج وتم اک !بودامایق و تکرح اتلج هدنننک تم رب تعاج وه ورکر و هبلع
 | دیص رک هکر وند هن دایص راک عب نالوا بض شراح هدشنزو ثدح ( تبصلا إل اعیج مالا ق اوم ا5آ

 | نالی اراک ند ورجا ردان وا یتیرللا هدنیغا كکیل د نده رشط د وخایرکو د وص هنسا و ك رلک اد !هدقدل وا كج هدا

 هلنیتعف ( بضالا ) ردا جارخا بوت وط ندنغیرب وق نام هدقد راقیچم رشط ییفی رب وق نوجا قمروا هلکلا نظ
 | بیضص) اندی یا ءایض ها و بضا لج لاق ردءابضیتنّوم روند هه ودتلکرا شما غوا هتلع مان بضنانل وارک ذ

 | اببضت "یشلا ىلع ببض لاقب رد هنسانعم كلا اوتحا نعوم ب ولی روآهرزوا هنسنرب هدنن زولیعفت ( بیبضتلا 3
 | یرومد لوق هبوبق و ةسبصلا هع !ذای ہلا تبض لاق ردهنسانعم كمر د هسبص هفج وج و هيلع ی وتڃا اڏا

 0 زونج كنامرخ اھت نو هبخ 6 سا )ها ديف لعجاذ | بابلا ببض لاق ردهنسانعم كليا عض و دوخاب قماب |

 | نیلاق و یصب لوش و راروق غاهنجما بونل وا تخایدهکرونید نشيد راکو روند هنشم نالواهدنخوهق بویل زا

 ۱ SS لا دن a تم وقف و وا دسوبق هلکنآ ب ونلوا عض و هنس ەق را كن بق کر ونبدءرومد

۳ 



 یه یلدا لسف حس

 f ۱۸۵ روی

 هب هچم وج و هب هم" هدنن ز وربنم (بوصلا ]) ر دیهنم كک | كب یشابهدع وکر هکر دندن وب یراکد ید یھنم ع, زایفسآرا|
 یادغبلوقیلع روند هنس هم وکو هننغب تن هنممذ ره هلبص ل داص ( هب وصلا  هنسانعم ةف رغم راررات وق ماعط هکروند

 نایحیربردیعمآ سرفیکیا هدننزوهبوت ( هب وص ) ماعطلا نموا عج لک یه وهنمةب وص لاق ر دص وضح هتنفی
 لآییعب رقشا د وخاب لزق یرالیق كشاب و كند هلنیتعف ( تهصلا رز یدبا كساد رم ن سابع یسیرب و كنه رم نا

 لداص (ةبوهصلا) و هلینوکسكناه و یعض لداص (ذبهصل ) رونل وا ريبعت لا رعوق ول واهدننکت ر بارش هک وا |

 هرعش ف لاق و هیفة رةش وا ةرج یهو با رلا بابل | نم ةب ومص و ةبهص وابهص هرعش بهص لا رد هنسانعم بهص هليع |

 ینعب رونید هه ود نابل وا ضای كن و روند هب یثکنال وا هرز وام وق رم فص وهدنن زو بهشا (بهصالا) ةبهص

 هدنرعشصاشمان هم رلا وذ ردیدآ هعشچ رب هدن ارت ن رع و رونلوا قالطا هنالسرا و هل وا لا موق لئام هب یزعرقیرابوت |

 * ج اوسلا نویعلا تابهص الا وا * هدر ونعم زاف حان نمنهاعد * ردن وبشادا رعهکییدروتکق رهلواتاسیهصایعج

 || هنضایب هکرونیدهرایوت و «رللبق لوشو دراب یابهصا موب لاقب کب هشا رونل وا قالطا هن وک قوغوص بهصا و |

 ق نالوا ضایبكی دوب هدننز و باغ (ییاهصلا) هل وا قآیرلفوج و یر رق ی راج وا دارم هل وا شمش راققلی عرق
 ] یاوید و هیلو ناصقنالصا هکر ونبد هئیش نالوا ناوا رفورفاولوشورون د هب ه ود لاس وق نالوا لئاسهلزقیرایوت یتعب |
 نایلوا راوج هف ولع ندنفیدل وایمانهدناوب درففد هلفمالوایتاد را و یس هل وقم هفیظ و و تاهجن ندب ريم فرط نعي نابل وا |

 هودشمافلآ یتاکز زونه و هلناویدال یا یباعص لجر لاقب هلوا ردیا شیعت ندننعطم انیسق نحن هکر وند ه یشک|
 < لابسلا تهص ) رج الا تولاکدندشیا ییامصتوملاقت رون د هئیشنالوا د دش وت ییاهصو ر وند هنسیروس |
 لا موق لابسلا بهص سپ رونید هغی هکردیعج كن هلبس لابسو ردیعج كبهصا هکه لی وکسكناه و یعض لداص |
 بهص نول و هد هسیازل وا بهصا یرلقی ولکدنره راردنا قالطا هادعا یریبعتو راب رع ردکعد ولقب لزق و

 بول وا هلیس هفت اطم ور یژکا یرلت وادع كنس هقناطبرع هدفلس هکر ید حراش + دابک الا دوس نولواک لابسلا
 (ءابهصلا را ردشغل وا قالطا هب ادعا اقلطملردبکن کیا رونل وا قالط اه رلنآلابسل | بص هافلوا بلاغ یب وهص ك رابمورو

 كن ول ردص وصخ هبهدابنالیتص ندمز وا ضابب یسهربش لوق ىلع هنسانعمرچ زونل وا قالطا ههدابدننزو ءارج |
 [ روتلوا رکذ یخدزسمال و فلا ردشذوا مسا هدنآ یکع ندهرکص هلغل وا تفص لصالایف ردهیعسآ ثعاب یتبوهص |

 . | لقیص((بهیصل ) ردیدآ عض ومرپهدن رقرییخمابهصو ضیبابذع نمة ر وصل اوا رفا ىاءابمص وءابمصلا وب رش لاقي
 " لا د دش رج عبق ر هلوا فص ون وب وغل رب اسیدلبا لقن یبا عا ن اینو هکر د ح راش * رون د هنندشكت رارح هدنن زو |

 كيتپاغب و روند هب یثک نوز وا وراحیا بیبصموبلاق رون دهن وک نال وا راح و یسا كب بص و رایدلیاریسفت
  روندهرب قلشاطو روده راو هو زودو روندهربك ولتالص و ولتدش و روند هبایفنیچلاب نالوا ولت الص و |

 | ناب رب بولیر واقهسنل وا عض وتا كج هک هل وا رأت و تباصا هددج درب كسمش ترارح ه ار وا هکر وندءرب لوش و

 با غ (باهص)) هیلع محل یو شنب یتح سعشلا هبلع یک ناک ادا بهیص عض وم لاق رول وا هد هب رب رپ یسلب وا هلوا
 ءا وشلا فیفص هدنن زو یظعم (بهصلا )ل رونل واتبسناک ا اص لج هکردیعما روغپ رب لوق ىلع عضومر هدننزوا
 هذاا رد هنسانعم طلتحم شح و و روند هنابر و بابک ش یش هرز وا شاطیب ساه دشن وک ی رک هم ردصد و ™ ۱

 ۲ ردبلاغ ظوحم قل وا هطفسو شبوشت يجن هلن رق نایت هدا روب ارهاظ هلغل وا رمسفم هلنا مکشلاپ طلتخم ملا بهص

 | لود قرهلوا نوللا بهصا لروغپاب رغبآ هلبرسک كنەزم ( بامصالا إل ردیشح و و دیعب طلتخم راز
 هدیسیکیا ( بهاصبهصا ) بهصلا هلدل واذا لعفلابهصالاق ردن وګا تر وریص یس هزه ردهنسانعم قغ وط |

 | 6 بهصالا نیع اإل ردندنلسف تاوضا رار ضاچ هفغاص ینویق یشید هلکنوب راب رع رد رام وزح هلیس هینب مما لعف |
 ص لاخر دراج هب رافیغخ كناب و هلباه (ةبایصل ال و هدننز وران ز (بایصلا) رد دآر اکی رب هدنسا را نیرح هلبا رصد |

 Ê مهصلاخنمیا هتایص وموقلا بایص نموهلاقب رد هبانعم وب ځد با وص هکهتن ردهنسانعم هدیزکو لصاو ممت و |
 مھدیسیا هموق هبايص وه لاقب روندهنال وا ردقلا مظع و ناشیذ و دیس هدننب یو هبایص و مهرایخ و مهلصاو ۱

 ادص بیصب باص لاقت رد هنسانعمتعش ربا بورا وی ضغوط هب هنسنرب هکردتغل هدنظفل بوص هدننز و بیع (بیصا | )
 ها بئاصیا بوہص مهس لاق یدنل وارکذ هده وا و هکه تن رد هنسانعم بئاص هدننز و روغ (بویصلا) تاصایا

 ۱ .[ا وكس كنهزمه و یرمسک لداض ( بنضلا ) به[ دما داضلا لصف ]س هدننزو بتک رولکب يص یعجب

 ٠ | "یوقو زواب و زوعم هدننز و نابع( نابوضلا ل روند هنس هنادوصا لوق یلع ردیدآ روناجرب ندنراروناح ایرد |
 اورپ ولاب ین واباحم یهرومانال وا لات رطخ و بعص هدن زو لقص بالا ) روند 4 «ودثاکرا نال وادیدش و 1

 ( بوشیرک)
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 ادب 2

 هنفلب غ وط هرزوا يح هب هنسسنرب و ردبنرتم اکب یرثا ردکع دنک باوص و اطخ هلشو یب نع ی وص و یاطخ |

 قلوب ورول وا زاحم ارهاظبا وا ًاطخاف با وصلا باصا مهلوق هنم و هدارااذا"یشلا لجرلا باصا لاق رمش |

 ا

 ید بایص و هبایصنالوا های هکدنن رد هنسانعم هدیزکو مص و صلاخ هلبدیدشت كوا وویعض كداص ( ةباوصلا) آ

 | ج رحدم (بهلصل ۱۶ هلباه روند ةابهلص هدنن قم ردن وچ ا قالا ءاي رون دهم ود دیدش و یوق ی دوب هلا هز وضقم

 كتکبوباز وا هنفلیرغ وط هنسنرب هدننز ورا رعشقا (بابهلصالا) روند هب یک د نلبالابو نوزوا دو هدننزو |
 نوزوا ینرق و یسهقرا هدننزو باتک هلو (بانصلا ) ابنهج ىلع تدتما اذا ءایشالا تیهلصا لاق رد هنسانعم |

 لدرخهن هدهدلب وب رونل وا داحنا ندمز وا یروف هلبا لد رخ هکر درسا قیناق عونرپ و روند هناونح و ناسنا نالوا ۱

 نوزوا یسهفرا و یترف دوب هدننزو هبانک ( ةبانضلا ) رونل وا لکا هلبا راشم راراتص هدناضم و ردفورعم وید
 نوکشود هنلکا ب و وس كب یغیناق یرلکدیدبانص نانل وارکد هدنز وربنم (بنصل روند هنا ويح و ناسنا نال وا

 لوفیلع یکتیکر وند هت ی زوط نالواهایسینی روق و یمیلی هلا هددشمیاب ( ییانصلا ) روند هبهسک نالوا |

 | كن هسک مان یدنهلا نابیش هدننز و ریز (بینصا) رقشال) واب تینا یا یان سنف لاق وند: 1نالوا 8
 | هدننز و هبهلم (ةبعنصلا) رون دهم ود تلکر انام زد و یربا هدنن ز و باس هلا هم یاځ ( باک لا ردیدآیمرف

 | رطملا باص لاقب رد هنسانعم بابصنا كمل وکو د هدنز وب وا ( بوصلا ]) ر ونده هقاننالوا یوق و بلص یلقنایط |

 لاقب رد ردصلاب هیعست ر وند هر ومغل نالیکو دهلتدش و هدولب ولر وځي هکر د هتسانعم ټیصو بصنا اذا ابوص بوص) ا

 لع و ینعد لوقت یکب اوص ردیلباقم ًاطخ هکردهنسانعم كالتسرد و قلیرغ وطو اببیص و ءا | بوص ےھاقس |

1 
۱ 

 ندلحكسکو رب دوخای نداوه و رحم واهدصقاذا ابوص ةيم ربا وح مهسلا باص لا ردهنسانعم كعث را بورا و

 رد هلمبقوبا هکرددآ لج رر بوص و لع نم ءاحاذا "یثلا باص لاقت ردهنسانعم كعا بوغآ یرغوط هبیعاشآ

 | كلنا لازنا رومغت باص و هقارا یا هو و ءالا باض لاش رد هنسانعم هقارا ققفآ توکو د ی هنسن قا و
 | كلوکود هکر دیف دا رهو هدننزو بابصنا ( بایصنالا ) رطلاب ابتداج یا ضرالا ءیملا تباص لاقب رد هتسانعم ۱

 | نالیکو دهلتدش وهدولب ول روم هکر د هنسانعم تیص هدننز و روث" (بوصلا)) بصنا اذا ءالا باصنا لاق رد هنسانعم
 ۱ لطاب قح هک ش ز دیلباقم اطخ هکردعمآ هنسانعم تسردو تسار هدننزو باحص ( باوصلا ) روند هوم

 | بورا وهنغلبرغ وط یک یکرک هبهنسف رب هلب رسک كن هزم (فباص الا ) اطا دض وه و با وصل | باصا لاق ردیلپاو+
 ۱ هکر دهنسانعم كمر دنا ی ضغوط 4 یغاشا یی هنسن رب ورحم مو اهدصق اذا ةيمرلا مهسلا باصالاقب رد هنسانعم كم را

 | لجرلا باصا لاقب رد هنسانعم كان وسز وس با وص ر اب كمل شيا شيا باوص ر و هدعص اد ض هباص الا ردیلباقهداعصا
  هلبا هدارا قلطمهدحابصءنکل با وصلا دارا اذا لج رلا باص الاقب رد هنسانعم كلتا دا مم باوص و با وصلابیتآ آذآ |

 ندکلیا الها هما یب هنسن رب هک ردهنسانعم كمعا لاصبتساو هدج و اذا *یشلا باصا لا ردهنسانع نادج و |
 مهسوفنب رهدلا باصالاقت رد هنسانعم كلبا هدرزآ هلبیصم و تفآرب یهسکرب و هحاتجا اذا هباصا لاق ردترابع |

 رد هنسانع«كلک بونا یرغ وط هن یعاشاندلحم شقو و هبکنا و كسکو  هدنن ز و لعفت (بوصتلا) معن یا مهلاوما و

 عیج هلا درد رباب تییصم رب ین هبمکوب هک دهنسانعم هب اصا هلرعص كو“ € ةباصل) لع نم ءاحادا *یشلا ب وصتلاقب

 یجدو هدنزوهأغ (ةباصلا )یک امر دهدیدش هث داح ندا تباصا هکرد هنسانعم تبیصمور دیه دصمر دنرابع ندکلنا

 ةباص هلقع یف لاقب رول وا بیرق هن ونج هکر وند هنتلاح قمل وا ناصقن و فعض هدروعش و لقع و ردهنسانعم تبیصم
 یکیدیدردبس هراصع ل رج یارب یره وچ زساه ردباص یسنج عج ردبدآرصیجآ عون رب هباص وةرف و فعضیا

 یک لظنح روند هنبزوب راق لهج و |ةصاخ و ردلماش هنعاونا نکلدوس باص هروک هن رانا هببط تادرفردمه و
 (بویصلا )رد هنسانعم تبیصم ځد و هلی وکس هلداص و یصق كم (فبوصلا ]رد رىىفمەد هلى راكد د یکلود هغرف و

 بئاص یا بی وص وب ویص مهس لا ردیلب اقم یطخحت هکر د هنسانعمبئاصهدنن ز وربما (بیوصلا) و هدنز وروبص |

 هب هک ج وا یز و لیعف نالوا وا ويعو جګ یمالو ءافهکیدبد ینج نیا هکر ردح راش + رد رانی یی هغلابم ران وب نکل
 یھتنا ردشمل وا یراج هنسارج ےسا رد هبلافتفص یسک صیوعاما رد رلهلک بیوص وع وق و لیوط هکر د رص حن

 | (باوصتسالا)و (فباصتسالا) مهمیصو مهبابل یف یا مهبایص و مهتنایص و موقلا ةباوصیف وه لاقب رارد هباتعموب |
 | (بیوصتلا ]ابا وص ها ریا هب وصتسا وه ار باصتسا لار د هنسانعم كم روک ل وقعم و باوص ی هنسف ر هرزوا یلصا ۱

 ۱ ردیلب اقم هّمطح هک رد هتمانفف كلیاتبسن هاوصود لدلشما باوصدوخاب دلی وس باوص هب هکر هدننز ولیعفت |

 | بیوصت كن امقف هضفخ اذا هسأر بوص لا رد هنسانعم ككا یغاشا یشاب و تبصا هللاق اذا انالف بوص لاق
 ۳۳۳ تم

| 



e ۲ 

 دارا هلیسهینب هشت مارا نزو تور بولا درفم هدننا ذاب یظفل نیبلص عقاو هدنعاربصم «انامصلاونيبلصلا ۱

 ندنفید) وا بلاغ هدن رب ره تب الص تفص بول وا عض وم یکیادا رعد وخاب یکی کیدنب د نیتما ر هدنظفل همار یدنل وا |

 بلص لاق رد هنسانعمقل وا دیدش و ته« و كب هنسنرب دنن زو همارک (دبالصلا) ردشغ وا قالطا بلص هنیرپزه

 ردهنسانعم هب الص هدنزو یا وتو و ناک ادا عیار او سمافنا ب نابلا نم ةبالص اوو ىلا |

 3 ا یا هلم لوقت هتسانعم اف ناتو كب

 3 س اب رد حالش اولس اعاد سه بلص لا ودنا ا رادیو قیصر بلص لس

 |بیلص یسهفناط یراصنو ردذوخأم ندنسانعم مظعلا نم لدو جارا دوخاي ندنسانعم كليا دنب هجاغا
 هکر دیعا راج ع ون رب صوصخ هناوسن بیلصت و ابیلص اوذخنا اذا نابهرلا بلص لاقب رد هنسانعم كلیا ناضنا

 ۳ ق روق امرخ هزات بیلصت و ردن وا مسا هدن [هدعب بول وا ردصم لصالا یف رول وا شوقنم هلبا بیلص شقن |

 هدنظفل بلص هرز وا روک ذم هجو هلنیتصتف (بلصلا ) سس اذا بط رلا بلص لا زدیم وزلم ین کر خەن

 دو روند هنغاب شب ورچ بلصو ررید هزاقشپ هدیسراف روند هن رلکیک هغروک وا نالوا هدهق را هکر دتغل

 ٠ | هکروشد هسهضرام اج نالوا یمترتد بلاصو روند هنکیک هقرا دوب هلبرسک كمال ( بلاصلا ) هنسانعم
 ۴ لاصتسا أر و زستفاضا و هلتفاضا هکر د حراش » ةدعر ابف یتلا یهو بلاصاج هتذخا لاقبرونل وا یبعت هقسا
 فدارم هللا ضفان فا ؤم ردرمسفم زاید رکبت هدیسراف هک لا نال وا یمهدناز ترارح هدهریاستاهماو رول وا

 دیدش هم راد هدضفان بول وا هجزا 7 هد دیش ترارح ها نالوا منفی یاب دا

 كلا ارادرب و قمصآ هلی وکس كمال ویعف لداص (بلصلا )یبتنا ردقل وا همی وب یرااضتقم د لر هدام و ردقل وا
 رد هنسانعم قلوایمادو د.دشیماج كموح و ابولصم هلعج ادا یناثلا بابلا نم ابلص /صللا یلص لاق رد هنسانعم

 هلرلکیکو ها وشاذا ملا بلص لاق ردهنسانعم كلتا نایرب و بابکیتا و تدتشا و تمادیا هاج هیلع تبلص لا
 . ] ابلص ءیشلا بلص لاقب رد هنسانعمقارحاققای و اهکد و جرضتسا اذا ماظملا بلص لاقب رد هنسانعم قم راقیچ یتغاب
 كص نالوا هدنزغا كنهغوق دارم هکردهنسانعم كمزود بیلص هب هغوق و هقرحا اذا لوالاو یناثلا بابلا نم
 ج ی راکیک دوب هدننزو لاعتفا ( بالطصالا ) نییلص املع لعجاذا ولدلا بلص لاقب ردجاغا یکیا هییش
 .هثیش دیدش و كب هدننزو ریما «بیلصلا ) اهکدو جرا یا ماظعلا بلطصا لا ردهنسانعم قءراقیچ یتغاب ها
 2 ؟بلصیعجچ هنسانعم بولصم روند هب هسک شلصاو روند هنغا نيون بلس و دنا وا کک و

 نوجر سيو ماظعلا نوع نیذلا یا 6 بلصل | باصصا هان ةكم مدقال 9 ثیدا لوالا ییعلا نف هدننزو بتک

 باصصا هن ران وبامه یایک اځ هدنرافبمشت هب هکم یرلتضح مس و هیلع هللا یلص ملاعرضف ینعب هب نومدنآیو اهکدو
 ] هلکنآ بوراقیچ یی راغاب هرکصندقدنانیق هليا وص بودا عجب یرلکیک هکرد هشاط لوش دارم رایدلکب لص

 هدنفلخ كن روص باقع مار ناز هدن رق یا بطق و ا روند هعاحص» بیلص و یدبا راردا یدغت

 تنها یراصن بیلص و ردمهو یکیدد هدنفلخ عقاو رسن یرهوج رونل وا قالطا هبکوک ترد عقاو
 ۲ ۳ ۱ لم تثیه كابو ترض هع رع زرو دابیلج هدیره کرونید هب هنس ی رلکد | ریبعت جاخ

 ههاکو ردعضومر هدنن زورپبز (بیلصل ال ردیسا افت و غاد هنوکرب ص وصخ هبه ود وردی رعم ابیلچ هر وکه نایب

 . |( (بیلوصلا) و هدننزو رهوج (بلوصلا ) رددآ شوفرب هدننزو درص ( بلص ) ردیعما كغاطرب هدنب رق
 | لوا شلرود قاربط بونلوا سطن هن رزوا هرکصندکدلیک | هبالرت هکروند هلالغ مضت لوش هلیسهدایز

 | ها و هکدود هدننزوروفصع (بوبلصلا) ردیبقل عاش مان لطخا ندنس هلببق بلغت هدننز وریما (بیلصلاوذ)
 | (بولصل )رد هرف ر هدنساضق لص وم(ابولص ر د )رد دا لح ر هدماشقشمد (اییلص ربدر) هنسانعم رام رمرونید
 ق هان هلیرمسک كنهزمه (بالصالا) ردیدآ وص رپ هدنراپ ددحن هدننزو رصنت (بلصت) ردعضومرب هدننزو روبص

 3 قعروطكید هبن میردق بوداز وا یراقو ینندرکك ره رکن وچ ارا ردا ید وس یکی کر کن کر رزما نسور وای
 ____ | هدنزو ركس (بلصلا) اهدهج اهدلول دن ءاعسلا وح اهقنع تدمو تماقاذا ةقانلا تبلصا لاقب رد هنسانعم |

 ___ | راسو نرم روند هب هنسننال وا نیکسکب ونلی هللا یکی یلص و روند هنشاطیکلی (یبلصلا) و (دیبلصلا لو |
 [ کرونده هسک ل وش هلن منک كل داص (باقلصل ال روند هام رخ شم روق هدنن ز و ثدح (بلصملا )ى کر ومد و ولمان |

 هدننزورفعج (بهلصل ) ضعب هلانسا ضعب نسب ناک اذا باقلص لجر لاقب هلوارروس هنیرب یرب یییراشیداُماد |
 ۱ فلا (یهلصلا اروند هه ود دندش و "یوقو ز وایو هنسانعهریبک تب روند هب هناخ وب و روند همدآ نوزوا ۱

 (هروصخ )

١ 



۱۸۱ 

 | (نابعصلا) هلن قل والم ندلامعتساو بوت وهتسانعم فن رون وا قالقا از رو مکس (بصلا)
 | ردرپب لا نب هللادبم.یرداربلوق یلع رداسپع ولغ وا هلا ريب زا نب بعصم یمیرب رد بعصم یکیا هلیس هینب هل
 | هکر دیس هریشمه كن راترضح لبج نب ذاعم ندیاعصا هکرد لبج تب هدننزو هرم ( هبعصلا ) ردشفل وا بیلغت

 | بحاص (بعاصلا ) رد راسا نوتاخ ررپ هقشب هبیعص و هبعص و ردهیاحص تالذکل هس تنب ةبعص و رد هيا

 | ردیدآوصرب هدنسا را نب رحم لا هماع هدنن زو باتک (باعصلا ) ردیدآوص رب هدندروب فافخ یب هلی وکس كنیع و

 | كچ وکی ثاب هدننز وروفصع (ب ورعصلا )ر دشمل وا هعظع ٌدعق وربهدنآ هکر دف ورعمموب رب ب رعل ا نیب (باعصل ا موب ]ل
 ۱ هدنزو هحرحد  ةبنعصلا ) رد هنسانعم ب ورعص هدنن ز و رفعح هلن و ( بنعصلا روند هناوبح و ناسنا نالوا

 | یکی شاب قج وچ ای وک هکر د هنسانعم كما ر ودم ین هپ بودل کوب پول زد ساتر وا لد رت نال وا هرچا باق

 E RENNIE ES ةدب لا بنعص لاق رول وا ِ

 ۱ PERHAPS هلی ی

 | هکرونید هنسب ر وا كن هقان ةقانلا بقص و یکن صغ نال وا ناترو لیوط روند هب هنسن راس و هناویحو هناسنانال وا
 هرداچ و 4 هناخ بقص و هلی ؛لداص رولکن ابقص و هل رسک ك داص رولکب اقص یعجج رونل وا ریبعت شوک

 | عضو هنطس و كرانابباسو هیځ كوي و كنهناخ هکروند هکربد لوش لوق یلع روند هکربد نانلوا بصن و عضو

 | هنسانعم قمروا هلق موب رول وا ردصم بقص و رولک بوقصیعجهلوا نوز وا ندرلکر ید راسو بونل وا بصق و
 ۱ E و زینب وب هنر ی

 تبقص لاقب هنتسانعم قلوا نی رول وا طور یا بقص ناکم لاق رد هنسانعم بیرق و نیقن هلیتڪق
 ینعلا نف دعباذا ناکلا بقص لا رول وا دض هلغل وا هنسانعم قل وا دیعب و تب رقاذا عبا رلا بابلا نم ابقص ءراد
 كنهزمه (باقصالا )ردت اث هقص المراح هکر د هعفشدا م هنم برش و هیلباع یا چ هبقصب قحا راخا ال ثیدحالوالا

 تنداذا مهراد تبقصا لاقب ردهنسانعم قلوا بیرقو هت رق یا هتبقصا لوقت ردهتسانعم قلق بیرق هل

 ( ةبفاصلا اپ هنسانعم همر ثكننکما و كئماند رار د دیصلا كبقصا هدکدلکه نکلوت بول وا نی كب هدایص راکش و

 اباقص و ةبقاصم قاض لاقم ردیم ال یانعم هکر د هنسانعمقل وا هزو زود هلا هسکر هلک ك داض (باقصلا )و

 "ینابقیصوهلاش ر ون د هراطعهدننز و ین الدیص ( ینابقیصلا )ی دنلوا رک ذ هکر د هنسانعم تاقس باقص ومهمجاو اذا

 بعقص وهتسنع لول رونید هب هنسف نوزواءدنزورفمج (بعقصلا)ردذوخ اء ندنسانعم مچچ و رها زا

 هدلب رب هدنساضف هیلقص هدننزو رفعج (بلقص ) یک و بق و یشید یزآ روند ه هنسن یجمادرق و ردیدآ لجرر
 ابیلاتا هد زکد قآ هکردب رعم ایلچچ هلا هففحم ةت یاب و یرسک كنهددشم مال و فاقو داص هیلقصو ردیدآ

 هل رسک ك داص (بالقصلا ردعقا و هدنسهق را كنا یمهطا هطلام ردلقشم یدالب هجن ردهطا كوبر هدنساذح

 مو روند د همدآ ولزکب لزقو روند همدا ولهرهچ ضا و روند هاویحو نان لوکا
 (ةبلاقصلا) روند هه ود كکرا نالوا لک الا ددشو دیدشیا بالقص سأر لا روند هشاب نالوا دیدش و

 ردرارونسمه هللا رزخ دالب هدنننب هبنیطنطسق هلبا یتکلم زافلب یراراید ردیدآ صوصخ موف رب هلی لداص
 ردندنلخاد هکل والواد نادغب و قالفا الاح هکردنیبم هلدالب سورکنا و هجو هل هبلاقص هدایفا رغج بت

 (بلصلا )ردح ورشم یغیدل وا یبرعم ینان وب یایلافت و نیبم __ِ قلوا یس هفت اط راغلب هدایفا رفج بتکض عب و
 | نالوا ددشو تضهویف هدننزوریما (بیلصلا) و هدننزو رک (بلصلا)ل و هلیاوکس كمالو ىع كداص

 | کروند هنکیک هقرا ردق هناك هنقوص قربوق ندینرغپ ردتفل هلنیتعف و هلیع ءلداص بلصو روند هب هنسش

 ۰ لص ےصق لاق هدن ز و هبنع رولکه بلص و رولکب الصا و یک سلفا رولکبلصا یعج رونل واریبعت هغروکوا |

  ریبعتروب هکر ونبد هر نال وا دیدش و كب ویتق تیاغب یک شاط یغاریط بلص و بل یلا لهاکلا ندل نم ظع وهو

 ute 1 6: رونلوا زی رب بوق بیپ یاد هنع رولک هبلص یعجج روئلوا



 6 ۱۸۰ روی

 ۰ | یضفلداص (برصلا) ه راوشی قد ر ناکاذا براوشلا بص راج-لاقن هلوا ردبا دیدرتهدرلارحموهدرارمط |

 . [ تلایا برصلا اناقس لوقت روند هدوس شچشک | كب هلغمروط قوچ هدمول وط ردنغل هلنیتعف و هلن وکس كنارو |

 _ | رلیدید ردیفعص نالیفم راضعب ردفص یزعرقو یحآ یراکدید اثیمادلا غم دارم هکر دما رجا غعص و ضما ا نیقلا
 . [ نوجا كلعاذاخا هش ونو دازینعب نوجم | د و زت ءاضتق الا بسح برصو ردشلنا هلطخت حراشیب را هست غبصل او هداروب

 یاثلا بابلا نمابص یشلا برص لاقب هنسانعم كممک ولوا ردطم برصو روند هد وس نانل وا عضو همولوط
 7 اذا

 رد هنسانعم كتشک | هلغم رد زوط قوچ هدمولوط یدوسو بسک اذا لج رلا برص لاقت رد هنننانعم كلغا تسکو هعطق
 موصع و لوبلا نفحاذآ لجرلا برص لا ردهنسانعم كما لوب سبحو برصلا ل اذا لج رلا برص لاق
 ]باما کرد ح راش« نمسا یصلا نطب دقعاذا نالف برص لاقب رد هنسانعمكم ردت | ثدح سبح ن وجا كمرومس

 یتثطب اضمب هلا هندن ضباق بویمردتا یعببط عفد قوچ نوجما كم روم” ب ونلت وق یه وصعم فیح هکر دندنت داع

 .[ ت راصاذا ضرالاتب رص لاق رک ذیساک هکر دهنسانعم قل وا ه رص یتابن رپ برص و یهتنا اردا ضبق ودقع

 بب رص هلی لداص (برصلا ) روند 4 هب واریقح هج را دقم رب ندبا عا یافعض هاب رسک ل داص (برصل ال هب رص

 بول هزات عون هرکصندکد ج بویب روق د وخاب بولیجهلیاصتف ( ةبرصل ال روند هد وس یک | هکر دیعجب كنظفل
 و رد هلا هبتحن یایو هم یاخ هک هلن رابع بشعلا نم ربتیام هد هس ضعب روند هتابن نالو امنو وشن ندیکی |

 عوار هب رص و رک ذاک ضرالا تبرص لاقبو هلبا هدحوم یابو میج ردقلواربتیام نالوا می ردطلغ هلغلوا |
 لک ب ور وص یک ی شماةرکش هلفلوا هنسن نیریش و ذیذلرب هیبش هرمکپ هدنجما بول وا ردق یشاب یدک هکر د هنسن |

 یتیز وا ولتذل نالواهدنجما بول واینق هکر اردا نایب هلیفعص كجاغآ هن وکر نوب ردندننایولح هنداببارعا راردیا |
 ۳ :ردهنسانعمقل وا قاط وز وډ یکی س هتخن هرهم هنسنرب هدنن زو باشیشعا( باس رص الا]) رار دا لک او بور وص
 . ۲ ردهنسانعم كلا لک |یفعص نالوا رکد هدننزو ليعفت (بیرصتلا) سالما اذا اب رصا *یشلا تارصا لاق |

 .  رولیدیشک ادوس هدنآ هکرونید هباقیمهلوقم مول وطلوش هدننز وربنم (برصلا ردهنسانعم كمحادومیثک او |

 | ناوسنیآ هدفدل وا لاله و یدارردنا بییست و دازآ ب ودنا قش یتغالوق هدقد غوط نطب نوا هکر دنرابع ندنوبق |
 ردشطا رک د ید فاتخ لوق یکیارب هدنسهدام رح فلم * یدمارردبا لک |یعسق لاحر نامه بولوا مارح هنسهقناط
 <( بارصالا)لردشغل وا قالطا ییرصندنغهدلاق بولوا عقم هدن راهم هلغلوا رصح+ هنام# نامه یدوسكن اویحلوا

 | هک لوش هدنن زو باتک «بارصلا ) هاطعا اذاالام هيلا لج را برصا لا رد هنسانعمكمرب وهل رسک تن هزمه |

 لا برد هنسانعم كکرب هلیتصتف (برصلا) هلو اعرز هرکصندقدل ردلاق بولیرید نیک | هدنعوم زوکه کروند |
 لمس و عبطلا فیفخ هدننز و هجرحد هبا هتم یاخ (فبخ رصلا ) عقحا اذا عبارلا بابلانم ابرص "ییشلا برص |
 4 لاق رونل واریبعت هفلشو ناوقلی هب هسک نالوا هد رشم لوا ردیلباقم نیکع وراق و هکر دهنسانعم قلوابرمث+ |

 | ج دهبطسا هکرونید هنسبتنارط ناتک هلیددشت كناب و یعض كناط و كنهزمه (نبطصالا ) قزن و ةفخىا ةبخرص |
 | و 3وي ضعب روند هنوشن نانلواریبعت یکسودس هلیرسک كم ( ةبطصملا) ر ونلوا ریبعتوبطس وا هل رحت هدیکرترارید |
 ] هلن وکس كنيع و یصق ؛لداص (بعصلا) ردف ورعم هلبا هبطصم هلرصتف كی رول وا هد رال ع یکه ناخهوهقو هدنغلارا |
 ۱ مع یا بعص سا لا رد همشم تفصو و ردیلباقم ناسآ و یالوق هک هنسانعم رسع روند هئیش نیتجو جوک

 فا یا بعص سرف ولجر لاقب ردیلباقم مارولولذ رونل واقالطا هناویح و ناسنا سفنلا یبا و شکر س بعص و
 | نالا ةماثج ناو ردبقل ءاعسا ءام ن رذنم ندب یارماو ردیعا لجررپ بعص و رونل وا قالطا هنالسراو |

 .(باعصتسالا) ردهنسانعم راوشد و جوک ی دوب هدننز و روفصع (بوبعصل۱) رددآ عضومرپ هدنع و ردیبقل
 ® :وسجوک بولو جوک یبهنسنرب و ابعص راص اذا مالا بعصتسا لاق ردهنسانع قل وا راوشد بونلجوک |

 "] جوک هنسنرب هلم كداص ( ةب وعصلا الابعص هدج و اذا *یشلا بعصتسالاقب رولوا یدعتمو مزال هلغل وا هنسانعم |
 ۱ ۱ هل رک كنه زمه (باعص الا )ل ابعص راص !ذاسمافنا بابل نم هب وعص مالا بعص لاقت ردهنسانعمقل وا راوشدو |

 ] ردهنسانع قلوب لکشم ی هنسن رب و ابعص راص اذا مالا بعصا لاش ردهنسانعم قلوا راوشد و جوک هنسنرپ

  بعصا لاش ردهنسانع» قلف شکرس هلکلیا لامها بویلش و یراوط ربو ابعص هدجو اذا *یشلا بعصا لایق |
 | ردهنسانعم قالق راوشدو جوک یبهنسنرب هدنن زو لیعفت (بیعصت)۱) ابعص راصیا بعصاف هبکر لف هکر اذا لما

 :هبعص عع هبعصت لاق ردهنسانعم بیعصت هدنز و لعفت ( بعصتلا إل ابعص هلعج اذا ابیعصت هبعص لاقي

O) 



 | ةا بعص لاق ردهنسانعم قلوا مدمه و راب بودباتفلا نسح هلنا هسکرب هلیعص هلداص ( ةب )و یرسک و ۱

 | ةباحصو حفل ابباصص و مسکلاب باصصو داصلا ضب نابعصو بیحاصا و باصصا مهو هرمشاماذا عبا رلا بابلا نم هبعصو |
 | خارفا وخ رف ردیعج كابعص باعصا هر وکه نایب هد ری اصب ردشلنازاحم | طارف اهن هداروب فل وم* حاب بعص ورسكلاب |

 كبحاص هن هل رسک كداص باعص و یک نابشو "باش ردیعج كيحاص ناب و ردیعج كیاعصا بیحاصا و یک ۱

 ۱ ردشغل وا لامعتسا هنسانعم باحصا ردراردصم لصالایف هل سسک و یضف لداص هباصص و یک ع ایج و عیاح ردیعج |

 ردموس ص ود ردقو یغیدل وا هلاعف یعج ثالعاف یربغ ندنو و ردبعج كبحاص هلیصف ءلداص هبا هدهباهن و |

 ۱ اک اب ودنا نارق و مدمه هنسدنکی هنسفر دوخاب یی هسکرب و زبعصا | یلا هاع دیا هبعصتسا لاق رد هنسانعم كس |

 ۱ داقنموعیطءو لیلذ نکیا بصعتمو شکر س هدننز ونس( بح )۱ ) هم زال یا ویصتسا لاق رد هنسانعم كا تمزاللم

 | فقوت هدرب رب الصا ب ودیکد نل و ی ضوط هکر ون دءورهر و كلاسلوشورک ذیس کر ونلوا قالطا هناویحوناسنا نالوا
 وهلاش روند هب یثک نالوامدآیکیدنک بول وان و وشنولغوا و رون ده وص شوط نوصویزو و دیطاماراو

 هد هلي كناح هدانعم و روند هب هسک ندیا ماکت یک نونج هلیسدنک ی دنکا مادو هلثم راصف هن اغلب ناک ادا صم و

 یردصمیانعم هدنرب ره ردلعاف سا ندیاعصا یس هلک بعکموبشا و هسفن ثدح یا بح صم و بم لج ر لاقت رد راج |

 وډ ولیقو یوت اج اج هدنرز وا هکر وند همولوط و هل وک ل وشو رونید هن ونح هدننز و مرکم (بعلا) رونل وا كيبست
 مده (تحاصلا) ر دشا بحاصاک | هلغ وا اقا بوبل ردیکه یلکلابیب وت هک اب وک ةبصصم ب رق لا هنهو هلاق قاب 1 5

 ۱ بصصم لجر لاق روند هلا ويح و ناسنا نال وا داقنم نکیا بصعتم و شکر سو روند ه یثکن ال وا تبصصمه و ۱ 

 قلقبحاص ه هنسنرب یی هسکرب هلبرسک كن هزمه (باصعالا)ل هخلس اذا ثلاثلا بابلا نم ابصص ح و ذلا ب لاق
 ۱ هظفح اذا اب الف بعصا لاش ردهثسانعم كلا هاکن و ظفح و ابحاص هل هتلعح یا "یشلا هنا لوقت رد هنسانعم

 هکر د هنسانعم قل وا یحاص مده و رایو هعنمیا هبعصا لاق رول وا نوجما بلس یسهزمش هکر د هنسانعم كلقآ عمو

 ظفح هدنن زاو لاعتفا ( باعطصالا) بحاص اذ راص اذا لجرلا بعصا لاق رول وا نوا تروربص یسهزم
 ۱ لا ردنوحما تک اق هکر د هنسانعم قل وا م دم و راب هلیرپ یر و هظفح یا رریطصا لاق رد هنسانعم كلتا

 , هلسبقرپ دعس نب بعص ردندیماسا هلین وکس كناح و یھ هلداص (بعص) اضعب مهضعب بعص اذا مولا بحطصإ
 هلیعص لداص (بعصون ال ردندنلاحر هلسقلوا "یصصلاتعشا ندا رعش رد رهتشم هلبعا یدنک یس هلق هکر دی ردب

 | ردیعسا لجر رب هدننزو نالس ( نابع آل ردبعثنم ندنسهلببق بلک ی رکید و ندنس هلسق هلهاب یرب ردنطب کیا
 0 بکا سرف لاش رونلواریبعت ليج هکروند هرفُشا نالوا لئامكب هب یزمرق هکر دیفدا مو هدننز و رها (بعصالا)

 | مدم* ورا (بحانملا )یب یا انم یه وهلوقت رد هنسانعماصصاقماتوا هدننز و عفت( بصصتل ال رصصا یا

 | ردبدآوصز هدندروب یس هلدبفریشق هلک كناح و كم (فبصصلا) ردیعم|كتآرب ندنلسن س رف مان نورحو رد هنسانعم

 هدننزو نارکس 6نابهصل او هدننز و روبص (بوصصل )و هدننز و فتک(بضصل )و هدننزودادش (باضصل)
 | رد هب قن م ران وب هلیعض كداص ر واک ن ابصص یعج كنظفل ناب ورون ده هسکندنادایرفو هه بورقیح ك |
 هراکیپ لوش هدننزو هرم (هبضصلا) هدننزو روبص رد وخص و هدننزو هلتع ردهبصص و رد هاځص و هدننزو هحرف |

 ةقفطصم ىا ةبحص نیع لاق رول وارببعت ناغلغاج هلوارونلسس لغاجلغاج نکیاراقیچ بوبانیق ندر هکر وند |

 . یدمكنهزمه “ىدا وذجاوما مطالتدنع تّوص هلیا "یذالا هبطصم و فتککی ذ الا بڪ ءام لاق و ناشیط ادنع

 ۱ هکردیعما قحنوب ع ون رب هبصص و ردهنسانعم شورخ و جوم روند هب هغلاط هد دشت كناب و یرسک كن همت لاذ و
 قعشرقبحهدننز و لعافت 6« بخاصتلا) راردب |لامعتضا هدن راصوصخ توادعو تبح تاحنربن بابراو نا راکنوسفا

 او راضت یا اوبخاصت لات ردیمزال یاسنعم هکر دهنسانعم قعشروا و اوحصاصتیا اوبخاصت لاق رد هنسانعم ۱

 باخطصا تعم لوقت ردترابع ندن رانا یدلفج هلناحا عاونا بوتوا ندر ك راشوق هدننز و لاعتفا (باخطصال) |

 نالواهدن زاغ وب ینیزا وآنکر ربک آ هکر وند هکشا لوش هدنن زو فتک برا وشلا بصع) امنا وصا طالتخاوه وریطل| |

۱ 

۱ 



۱ 

۱ 
| 

 | 6 ةبوصلا ) هنآ وص رک اذا هسأر باصا لاقت ردهنسانعم كفل کرس شاب هلیرسنک كنهزمه 6( بأصالا ال هدننزو

 ردندنیعپات بأوص نی دیدن ردندیماسا هدننزو بارغ ( بأوص ) راروق لالغ هنا هکر وند هرابنا هدنزو هعرج
 لوالا بابل ا نمابصهوحن والا بصلاق رد هنسانعم كک و د ی هنسن قی ویص هل دی دشت كناب و ینصق هل داص ( بطلا

 ودندیناث بابیم زال و ندل وا باب یسیدعتم هکر ید حراش* تصف هبص لاق رول وامزال هنسانعم كلک ودو هقارا اذا

 تضنکل رد هنسانعم كک و د یسهلج نسو نسو بکسو كفسو بص هکر دشلیا نایب سرو هدر تخار /

 ؟بص ویبنا یک ققآ ندرب زود رکو  كکود هبیغاشا ندیرفوب یبهنسن راس كرکو وص ك رکر دعا ننسهلجب ۱
 وح وردحن اذایداولایف لجرلا بص لا رونلوا لامعتسا هنسانعم كیا یکوصیرخوط هب یغاشا ندرب هبکنا |

 هدشنزو لاعفنا 6 بابصنالا ل قاذا لوهحا ءان ىلع *یفلا تص لاقت رونل وا لامعتسا هنسانعم كليا لمم و
 ببصت و بطصا و بصنافهبضلاه رد هنسانعم كلک ودهدنن ز و لعفت (ببصتل ال وهدننژو لاعتفا (بابطصالا و

 نودا وا ماعطروند هب هنسن نالبکو دزساه ( بصلا و هدننز و هبف (دبصلا 2 نوسل واهسفن لرک و عواطف كرك |

 رونید هب هنسف یم هل وقمهرفسد وخ اب راروق ماعط هل رژ وا هکر ون د ه هرفس هبص و هنسانع بوبصم نونل وا هنسنر اس
 | روئلوا قالطا هنس روسنآ ویحیسهلوقمنوبق وه ود و تآو هنسانعم هيف بوبصم یکی ست وربتالکو تېس یصی و هلبط

 .  تدناسنا ورونل وا قالطا هکولب نال وا صقان ندزوب ندنسنجءود ةصاحدوخاب ردق هسأر قرفندسآ نوا لوق ىلع
 ۱ سن یمهلوش دوسووص نالف قاب هداناو ضوح ورونل وا قالطا هلامهجرادقمر و رونل وا قالطاءدهتعاج رب
 رونل واریبعت ثالک ود ر هکر وند هنس هيه كنس هلوقمدوس و وص نالق داق یخ د و هلبعص هل داص ( ةبابصل لر وند هنس هی

 تساصتلوقت رد هنسانعم كما یب هبهنالق هدباقهدنن ز و لعافت 6( بباصتل | )دیش یا ةبابص و ةبص ءان الا ق قيام لاق

 [  نده و روند هننلاح یسُع |یرغ وط هب یغاشاندرپ هبکنا كل وید وخ ال رب هلنیتعتف (ببصلا)هتبابص تب رش یاءاملا |
 | بابصایعج یک, یلوریاب و یسیدنقآوص رون دهر هبکنا و شذاو روندهغاربط وهموقنتیابوقآ ی غوط هب یغاشا ۱
 دتا و شنا هللرسک كنهزمه ( بابص الا ) ضرالا نم ردحنا ام وه و ببص یف یثم لا هدننزو بابحا رولک |
 بیبح ( بیبصلا ) ببصلا یا وذخاذا موقلا بصا لا ردهنسانعم كعا یکی دنقآ یرغوط هیغاشا ندرب

 شيف هکرون دهن وطر نانل وا ریبعتوغارق و ردف ورع» تابنیراکدتبا ریبعت رویصا هلف رح هکردیعارفصع هدننز و ۱
 قرع رونل وا قالطا هرتناقیج ندهد وکو یکم درونل وا قالطا هناق بیبص و راغاب هدهامربت اص وصخ هدن ران وک

 1 كنغارپب مسع و ردروهشم یکم ءانس ردلهسم تابت فورعم هکر دیس انسو ردیدآ رصشرب هببش هفدس و ةنسانعم

 ثانغعاربپ مقب تعب مدنع ورا ردنا باضتخا هد هلکت آ ناوسنهکرد هنسنرب هببش ه هع" و و ردیسیدنفص هکرون دهن وص

 هنسانعم بوبصم ءام رون ده وص شک ود و ردیعما هو یزعرقعونرب و رد هو یزهرق ف ورعم هکر وند هنسیدنقص
 بیبص و هف رطب یا فبسلا بیپصب هب رض لاق روش د هنا و هنج وا كحق ورونا وا قالطا هلابالعاو دیج و صلاخ و

 | ید قوش تفرلوف یلع كلی وزرآو قوش هلحتفلداص (ةبابصلا) ردهدننز و رببزهدنو لوق ىلع ردىدآ مضومرب
 هکر د هنسانعم كلبا تبحو قشع هلبلق ترارحو شزوس و تقر ینعباوه تقر دوخ اب كل عاوز رآهلبهج و ترارحو تقر
 | ةقرواهتقروا قوشلا وه و بارلا بابل|نهةبابص لج راب هیلا تببص لاق ردت رابعندقل وا هتفیش وقشاعناح و لدزا
 ( بیبص)) هاه رد هبص ین وم رون ده یثکن ال وا لدهتفشآقشاع هد دشت كناب و یصف داص (بصلا )ی وهلا

 .[ هعسا و ضرا زب ینعیرفج رب ص وصخ هنس هلببق بالکو نب هدنن ز و بابخ هليا د دشت( بابص ) رد دآ سرفر هدننز وریبز
 | لج را بصبص لا و هقرفاذا "یشلا بصیص لاقب رد هنسانعم كللاهدنک ارپ هدنزو هلزاز ( ةبصبصلا  ردیعما

 : [ هدنک رب هدننژو لرز (بصبصتلا ا هقحهاذا هبصیص لاش رد هنسانعم كليا لسمض و وع و الام وا اشیج قّرفاذا
  بصبصتف هبصبص لاق ردهنسانعم قلوا لحم و وحو اوفّرفت اذا موقلا بصبصت لاق رد هنسانعم قل وا
 هدص وصخ رب و هک | بهذاذا لیللا بصبصتلاش ردهنسانعم كلبانارذکیتعاسرنک | كن همك و قسماف هقحم یا
 | لوقت ردهنسانعمقلق البتسا و تأرجاک !لصتمییعب قلوب تدشیسالبتسا و مادقا و تأرج هرزوا هسکرب كمدآرب
 دتشااذارخ| بصبصت لاق ردهنسانعم قلواذتشم ترارح و هفالخ و هنارج انیلع دتشایا نالف انبلع بصبصت

 | نالیکود ندهنسنرب لوق ىلع هنسهیقب كن هنسفرب و روند هئیش نالوا دیدش و ظیلغ هدنن زو باطبط ( باصبصلا )|
 سج لاق هبل وا یتواخرورونف الصا هدنربسو ىع هکروند هه ود نالوا مادنم ودج ویوفو روند هب یدنکو د

 | هدننز و بغبغ ( بصبصلا ) روند 4 هود نما وص نوک یحندرد هلبرسک كناخ سج و صابصب یا باتصبص ۱

 ( بصابصلاو )



WYتم  

RODENانوا )دمو خم وز رایج یش خا  

 | هنا همیار ( ةب رهشلا) صعب ین هضعب لخد اذا مالا بهشت لاق هل وا راوشدیعظت و "لح هکرد هنسانعم |

 هض وح كچ وکی راکد رب وچ هنس د كنجاغا ام رخ ور وند ه یراق هج وق نالوا هدروطناسو هنسم كبهدنن زو هبطصم ۱

 1 صلاخ هدنسیق رش دادغب هلبصف كنيش ( ناب رهش)) روند هب یثک هدروطناس وربهدنن ز و برقع (برهشلا» روند

 | قمراغا لاقصو جاص هلی كيم ( بیشلا و و هدنزو بيع ( بیشلا إل ردیدآ هب رقرب هدنسسیحاون هبصق مان
 |:بیشلا كفل قم + هرعش "ضیا ادا ابیشمو ابیشبیشپ هسآرب باش ولج زا باشلاش رده انک ندقماح وق هکر د هنسانعم

 ةد همت ضعب ردص وصخ فطع هکردندنلنبق ههج و و دیز یبا یترابع هضاب و رعشلا هدنل وق هضاب و رعشلا
 هح و بیشم و بیشهروک هننابهدرب اصب كل ّوم × هبغ وا تاغتلااک | هلغل وام وس رم هدنناونع هضاب وا هلبا دید رت فرح

 رد هنسانعمقمراغآ لاقص و جاص بیش هکیدن | یععصاو هنسانعم قم راغآ لاقص و جاص ردراردصم ءرزوا روک ذم
 هضب "یا + بیشلا هباشدق سر لا و * یعاشلا لاقاک:ردن رابع ندقمرا و هنس هل رک دح قل رابتخا و كلر بیشمو

 | باش واد قلیطم لوعفمشفخ الا دنع و رد ریت یظفل بیش هدنمب هم رک هب الا ابیشسرلاللعتشا و 9 وبشا و بیش

 ۱ ٣ هدننزو رجا (بیشالا ) یهتنا هلباه رولک یخ د هبیش یردصم یک ب یشم و بیشو ردهدنکبس ابیش سآرآ
 لاق الف ردشمال وا درا و ءابیش هدشؤم تعب ردقو ینزوءالعف ندتفص و روند هب یثکشمراغا اقص و
 چ ها یدل وا هتخ ود كسورع هکءابیشلا بل و یهتن رایدلیا افتکا هلا ءاطعت هدننم هکر د خراش + ءابیش

 رونل وا قالطا هد هنس هک رخآ كیا ره ءابیشلا ةلبل و یدنلوا دارا هدنسهدام بوش هلغل وا لصالایوا و ردت رابع

 هلظ لرون هکرولوا ذوخأم ند وش دو هرزوا ءالعف ین نکل ردشلنا تب هرزوا قالطا ینو فل وم هچرک
 یدور و بیشا ند رو نم باب هکر یدح راشو+رول وا یتبم هط التخا تهج رب یکی طالتخا هب ین اره كم اس رهشدوخاب

 ردط ورم هکلیا تلالد ه وبع ونا ولاهکرول وا غوصمندعبآ رباپههشم تفص هج رویا زز رد رز وا سابق فالخ

 رونل وآقالطا هن وکی توو قوغوص بیشاو یہتتا رلیدید بیش| هدنتفص هل ربا دع ندنلیبق بويع یتبیش نکل
 اسیشت فا و هسآر نزا بیش لاقب ردهنسانعه قعرافا یلاقص و حاص هدننز و لیعفت ( بییشنلا رک دیسک

 | كنيش 6 بلشلا ) ٌةبیش یتعع هثنأر و هسأر باشا لا ردهنسانعم بییشت هل رسک كنهزمم ( ذباشالا ) هضی یا ۱

 | لاقبردرلنچب ندنظفا بیشا هدننزو بتک (بیشلا )و هلیعق كنهددشم یایو یمض كنیش (بیشلا و هل مک
 | روتل وا قالطا هنوکقوغ وص ولتل و هلینوکسكناب و ی كنیش 6نابیشلا) بیش و بیش و بیش موف و بیشا لج ر
 درب هیف یا نابي و بیشا موب لا رد ینبم هنغیدل وا ضایب نیمزیوربوغاب یس هل وقم راق ووغارف اندام یک بیشآ

 اا واو ای دش كنابش یک کری دارصو ےغو

 | هلببق یکیا نابیش و ردشغل وا قالطا هلکمریک هنلکش راتخا و ریپ نیمزیورندغبش و مث هد رابآ لوا ردیناثنوناک و لوا

 | ردن دنلاحز كن هلنېق یصنکیا دج اماما ا ودمع ماما هکر ردح راش + رد لهذنت نابیشیرکیدو هبلعتنب نابیشیمیرب رد دآ ۱

 ۱ شم روا هدنج وا كنیم اق هل رسک ك نیش (بیشل از ردندناصصا تایشن هل دبع ردن دیماساهدنن زو دادش (بایشلا) ۱

 Fra ندنوص نال وا رهاظ ندنغاد ود نکر ا وص هود بیش وردیدآ كخاط رب بیش و روده هعصن شاک و و

 اقرب هه ږهاق هدنن ز و نینیس (نیبیشال راددآ كخاطرر هدن رابد سل دنا هل رسک كنیش هبیش

 هلناکر ح یج ردشیم وا میلسن هن دال وا كنآ هبعک باب حاتفم هکر د هسک ل وش یبجح | نامنع نب ةیشردن داچا. هډن زو هر

 یزد هوا و رد هلاوح هرز واه ورم هکر ذیعسا كغاطرب هده رکم ۀکم هبیش و ردبوښنف هغ رش تیب تباج
 هد ر لو سیکه دنن د الو نبح رد مبل باطما دبع نال وا مالسلا و ةولصلا هلع ینلا دج دج ةبیش هکر د ح راش × ردندیاصعا

 (بیاشلا)یبا رلبدل وا بلقم هل رز دج اة بیش هلفاضا هنظفل دج هلغل وا یحاصهدیج قالخاوبولوا دییسیوماحاج |
 تم ابورو قلت هفبرعش ثیداجا راز ندنب اص ا كنا هکر ڊ فل وم + ردن دنیثدحت یبا شل ان رکب وا ردنداعساءدننز وبراش ۱

 | کرکه کمک قوچ كن ندت مشاب ندوص هلیصف كنءزمهو كداص 6 بّاصا از ی[ ةل مهم اداصلا لصف ]وزر دشا |

 | كف كرس شاب و التماو ی و راد با لا بابل ا نمابأص با مش | نم پنص لاقب رد هنسانعم یتلوط یکم ولوط بوناق یک

 :(تباوصنا لرون وردک ناق و چابی وص هدننزوربنم ( بأصل ا )هب أوصژک اذا هسأر بنصلاقب رد هنس انعم

 هک دلمه داصل | لصف ]مس



 ۱1 رم فر ی وز زرا سرم ننام ااه ااا مفت لم تبلخ ادا ملا فرم ایشلا لب و هفاض الا ]

 دار ا هدنلیذ بیش ین هدام وب یرهوج را ر دة رح ةلیلب تتاب هسیا نم هبل اهلا زا ینتراکب رکا و هسرابا هلا زا یتتراکببولوا
 بهاذ هنفیدنل وا قالطا ههم وقم هليل هلت سانل وا هلک د ه یراق هج وف شهراغا ینجاص ء بیش لص الا یف هکر دشا

 || هنسهفطن كسورع یسهفطن ك جوز هک لوا هکابوکر دشلوا بها ذ هنغیدلواءاب وش نعي یو او یلص ا فل م و + ردشلوا
 | ندنفیدل وا هیها د بش هک ل وا هکابوک هلغل وا م وس رم هدنس هدام بیش هدساسا و ردینبم هنتنسانم قل واطلتحم وب ئاش
 ندهجک لوا هس ورع نکل ردینبم هنسهظحالم قلوا ء ابیش لاخاف سوع بوراغآ یرلجاص ندنتدش یشان ۱

 هلغغل واقالطا هد هنسههک رخآ كرېش هدنروض یغیدل وا یابمابیش هکر د جم و » ردراکر د ینیدلوا ہیک فلا
 (بئا وشلا) یېتا ردبن راکب بش رخآ كاتس ورع هکر دلقحم قفل وا قالطا هد هرو نم هليل قر هلوا نیش رع زاحم

 ]  لاقنوهیدل واطلتح بو شالی هن هنس یس هل وقم بو روند هساب وریک و هکل و ل رچ ردیعج كن هاش هلیصف كيش
 هغلقآ نالوا قسارقاصاح هدننزوهعرج هیشلا ) و هلنیتصتف (ببشلا) ساندالا و راذقالا یا هنع بئاوشلا لازا

 | یتعی داوس هعدصب ضایب وه و عبارلا و سمانا بابلانم اشو ةبهش بهشو بېش لامس و یکی نول كن ایق رونید ۱

 هبمشو ردصم بهشهدحابصهنکل رونل وارببعت لجربف ورق اک هدیکر ت یکر وب نم نول ردقلق [نادبا للا ءایس هنغل را
 هاب کت روند ىت نالوا هدروب هنول (بهاشلال و هان زو رجا («بهشالا) ردموس رم ہرزواقملوا مسا

 [] هدیسرافراربد یماط رق ب شا هیلوا یدا وس مج هکهنآ نانل واریبعتربق دوس و راربد بېشا هنریفنالواطلتخم دا وار |

 | لر د بهشاربنع بودا فص و دهربنع و راربد هعرج هدیسراف رون دقرزا ه آربق یر ومد ورد زلک ديد كنخهٍرقن
 و ۱ مو لاق هلیسهظحالم قلوا اب نیمز یور بوغاب ولوط و راق انداع رول وا قالطا هن وک ق وغوص تببلقاو ۱

 __ | هامیشتهبهشا ماع رونل وا قالطا هشيانالواراوشد و جوک تیاغب و رونل واقالطا هن ژلسرا بهشا و درابیا بهشا

 ا [ رکدیفیدل وا فص و هدنوب نکلرونل واقالطا هربنع نالوا قتمزوب عب نالوالئام هضایینولو ردم لج رر و |
 ____ [ هتسو ولتمضخ و ولت وط ر هنفلارآ هکر ونل واقالطا هبهنس قاروق یکیا لوش هلیس هینب همت (نابهشالا) ردشغ وا ۱
 E لدنابن ورطمهدن آ هکر ونل وا قالطا ه هنس قا ر وقوقلتبق لوش و ردي ؤم كږېشا هدننز ومارج ءابپشلا) هل وا شمریک |

 ةنس لاق ردهبانک ندنسل وا ضای یشاتندنتسوم نیمزی ور بویلوایتراضن رونلواقالطا ی دءاضب هل واب 1

 نالوا هدروب نم نول هکدنن رونید هیچ یشید نالوا لجربق یکنر ءابپشو رطمالو اهف ةرضخال یاب
 قرفتسم هحالساباترس یسهلج و بول وا نا وارف و عظع هدنتاذ هکر وند هننالآ رکسع لوشءابهش و روندءاحم* هن وقف

 ] هک لاتقءابهش و حالسا ةريثک هعظع یا ءابهش ةبیتکل اقب هلیبسح قمل وا نایامن یراهحسا و تالآ ضا وهایس هلوا |
 | هلواوص ینلثییا هکرونل وا قالطا هدوسلوش هدنن زو باح (باهشلا لرد دآ كنغا سمق ردنراح نم نیثقیقا

 | هدننز و باتک (باهشل )ءام هانلث یذلا نیللا یا ةباهشو اباهش یناقس لوقت رد هنسانعم باهش هلیعص كنيش < هبامشلا
 هدن راکدتنا دوعص هناعآ نوحارابخا قارتسا نیطابش هکر د حراش » رونی دهنسهلعش شنآ نالواناشخ رو عطاس

 [ لا لاقراردباریبعت هقآزدلپ اک |یقلخ ردشل وا بلاغ هدنسهچ راب شثآ ول هلعش یرلکدت | یر كن هکتالم نوجا عنم
 تسج و راذک راکو  ذفا و "یرج یک شت آ "هلعش هدطاصم و روما باهشو هب الا هک بقان باش هعبناف ال یلاعت

 . | ببثا و رکو یعط كنيش رولک نابهش و یک بتکو  باتکر ولکب ہش یعجج رونل وآ قالطا هب هسک یضامو

 | یدنل وارکد هکهتن ردقا وا قآقتما رفاحاح هکر د هنسانعم قلوا بهشا هدننز ورا رجا 6بایهشالا)هدننز و بلکا ر واک
 [ بهش ویدنل وا رکذ هکر دیعج كاش هدننز و بتک هلنیتعض (بهشلا) بهشا ناک اذا ابابمشا سرفلا بہشا لاق
 | بهش وا ندنآ رهو ردهرایس ةعبسن دارم زد راک و ک نالوا یا رب هلیسهدایز کرد هنسانعم یرارد |
  رذنلاون هدننزو براقا (بهاشالا) رددآ عضومرب ءدننز و لفق نی )د شخ یلابل دارم هکر ونلو اق الطا

 | (نایهشلا) ردشغل واقالطا هلغلواربلد و بوخو ضاب یراهرهچ ردیسابرقا لرم مان رذنمن نامعن هکر دبتعاجب |
 | رهوج (بهوشلا) ردیط بونرخ هکر د رسفم هلا توبن هدنادرفم ردبدآ رش رپ هیبش هرهش مان ماش لاف |

 ۱ iS نیس E نر e روت واب نانلوایمتیپرک هډننزو

 ( ییهنسنرب )



 هر ۱۷۵ ی

 | دمت یاح (بفطشل ا)مدف یا بش لج لا F2 اب رع لحا او هلا E ۳ ونده , یشکشارتان ولیقت ونادان :وظیلخ ۱

 | یناصو هاو رادبات ورادآ ی کو یا لراشید هليکف ك نونو كنيش (بنش) ۱ رد و نالوا ما و رد هنسانعمب رلش را |

 هنکلنکسک رشید دوخاب رون ده راهطقن قال راب ضاب ضاب نال وا هد راشد لوق ىلع روندهنغل را وه و فیطل و

 | ید برغ هکهتن ردشمالوا هدوسرفزونه هکرول وا ندنسلوا چک كنبحاص رون روک یکی غا جم هکر وند
 | راش لک اها رت برغلاک باینالا ةدحوا امف ضب طقن وا ةب وذعو درب و ةقرو ءامیا بنش هرغتیف لاق رده انعموب

 | (بینشلا )و ( تاشلا ) بنش رغ ىف ناکاذا عبا رلا بابلا نم ابنش لجر لا بنشلاقب رول وا ردصم هدانعموب بذش و
  هدننزوما رج (ءابنشلا) روند هب یشک نا وا هرز وا موس رم فص و یرلشید هدننز و رجا (بنشالا) و هدننز وریما

 یکدرکجالصا هکر ون دهرا یرلکدید هیسیلماءابنش ورد روم ردیتبا وره وبیس ماماوب و هللادبا هي" ینون (ءابع 2 و ق

 ۱ .اوهرول وا ردصم تالذک هلنيتصتف بنش و رول واشغ وا عاديا نیربش بآ نیکنر نامههرجما یرمشق هک ابوک بویل وا ۱
 | نرس (تناشلا)ل و هدننز و فتک (بنشلا) درب یارویزلا بابلانم ابنش انموب بنش لاق دنسانعم قل وا نش ٩

 | هدننزو ب راشم (بناشمل ا )ر وند هنتلاح تالب سس رد ندنآ هدننز و هع رج ( ةبنشلا) رونید هاوه ن رسو هنوک
 | یک ب رشم رالابنشم یدرفم یکی رازغآ بیباح هنسانع» هبط ها وفا روند هرلزغا نالوا ن ږیشو فیطل و بیط ق

 | نیسح نب دمو ردشلنا ثیداحا تیا ور ندهأطز |نب جاج رددآ فورعم ثدحمر هدتزو ه ورع (هوبنش) ق
 | هللادبع ندم و هوبنش ن میهاربا نب مسساقلانب "ىلع و هب وبنش ندم رنعجوبا و یناهفصالا هیوبنشن فسون ق

 | ردرلثدحم رد هلی كنيشوب هکهبوبنشن نج رادبع وب او ردبحاص كاتک مان نیعب رالاتلت هک هب وبنشنب صن

 | هنرارب كسک وب ولف رط یکی اكندن رغب هد هق را و روند هنس هبت لاج كغاط هدننز و روبنز هلا هم یاخ (بوضتشلا

 ۱ هدعض ومیغیدلوا لصتم هن رب یرب كنم راکیک هغ روکو انالک ندنناع ىيا هق را ۇر ونت وارھ یشابز وه 61 ۲

 كغاط هدران وب هلی مسک ث دیش (باخنشلا) و هلباه (ه وشل 2 رونل وارببعت هرهم هکر وند هکیک یرموب نالوا

 | دیدش و بلص هدننز ورفعج هلا هم یاز (بارنشل لر وند ه هسک نوزوا هدننز و بخ رش( بخشل )رونی د هست
  Eو هدننز و بّزش هلبا همم یاظ (بظنشلا) ردیدآ عضومر هدننزو روفصع ( بوشل روند هئیش نالوا قنفذ 

 أ روند ەماوليوب نوزوا یلغشقاب بوخ یادناو هینب هلصف ك نیش بظنشو ردیدآ عضومرپ هده داب ردتغل هدننز و ۱

 | رضج هلی" نیع (بعنش) هل وا وص دنیا هکرون دهروقچ یاری را ناو هدنلقورود ابو هدر ضعب و |
 | هدنزو باعنش هلبا دعه نیغ (باغتشلال روند یثکن وز وا هلبرسک كنيش (باعنشلا) ردیم- الج رر هدننزو ؟

 ۱ (بوغتشلاوهدننز وذفنف (بغنشلالرونید هنلادجاغا نالوا هن وک ل واو هناغرواو هبانوزوا ههنا وردیفدارمو ق
 | هلا نال واهدرب بوغنش و روند ها ويح یل وباي نوز وا هجا بغنش ضعبل ادنع و ردهنسانعم باغنش هدنز وروبنز

 | ردیعسا شوق عونرب هدننزو راطنق هلبسک كنيش (باقنشلا) وهدنن ز وذفنق هلفاق (بقنشلا) روند هرم نوزوآ
 | هدنز وباتک بایشلا)لردهنسانعم قمردشراق بوتاقهرخآ "یشی هنسنرب هلینوکس ك واو و ىم كنيش «بوشلا) ق

 رد ردصلاپ هیعسآ رونل وا قالطا هبابروچ بوشو هطلخاذا ابایشو ابوش بوشپ *یشلا باش لاقب رد هنمانهم بوش |
 || هکر وند هنس همطق ريج بوش ول الو قرمال یا * بورالو بوش هلام»لثلا هنمو نوچ غی دلو طلتخ هنسن راسو مر

 .[ هنسانعم لسع رونل وا قالطا هلاب و یکدوسووصرون.د هثیش نالیریدش راق بولیناق هرچا هنسنر و رونل واریبعت قمو
 | نیلاب لسعلا یا بورلاب ب وشلا ءاقس لاقب ردینبم هنسهظحالم قلوا ج وزم هلعع دوخاب قفل وا جم هبه رشا |
 ۱ عفاداذا هنع باشلاش ردهنسانعم قمواص بودا عفد هل اریسپ هجو ندیدنک ییهسکرب دوخاب ی هنسنرب بوشو ق

 | باتشا لا رد هنسانعمقعش راق ب ولبتاق هدننز و لاعفنا (بایشن الا )و هدنن ز و لاعتف (بایتشالا ) غلاب لف هنع حنو ۱

 | هروراق هنماب وديا جشند ریصح هکر ون د هنف الغ هشیش هلع لواو و یعض كم” ( بواشلا) طلتخاایا باشناو ؛یشلا

 هل رسک كوا و و ین كي رولکب واشم یعجج ردشغل وا قالطا یتبم هنعیدلوا كبشم رار دبا عضو یس هلوقم قد رب رولب و ۱

 ةعیدخ یا ةب وش هب لاقب ردت رابع ندنلاح نعت یطیلخت و "شغ هکردهنسانعم هعیدخ ورک هدنن زو هوت (فبوشلا) |
 | اوشن هنع ب وش لاق ردهنسانعم قمواص هلباریسي هجو یبهسکراب یبهنسنرب دوب هدننز و لیعفت (بیوشتل
 ناحر (نابیشل رد دآ كغاطر هدندالب دن لوق یلع هد هم هکم هدننز وهبات (هناشزا غلاب فهنع حن و عفاداذا ۱

 بلق هاب واو ردنیعلا یواو هکهدننز و نالعیف ردنابویشیلصا هروک هتناپ كحراش + رد دا هلسقرب ندب هدننز و |
 | هلآ زا یرکب كس ورع ردند ع تاحطصم ءدننز و ءارج (ءابیشلا )و ردشفل وا فذح یسیرب افیفخت هرکصفدقدنل وا |

 | ايش ةل لب تناب نول وقب راد هرح لل هب دیک نیفل وا هلازا یرکب هک س راردی فصو هب مک ید وا
 ]۳ ]۲۳ سس



e ۱۷6 

 FAVRE یعشلا إل ردب وسنم هندج ردقج هلوا تا سین لقب هلیض كنيش ( یعشلا )|
 .هدننز و رفهج هللا هل داض 6( بصعش)۱)ل ردرلژدح ید یج وا رد وسنم هعض وم ما بعش هكرد ىعشلارفظملا نب

 دننزو هج ر ځد ( ةبصعشلا رز هنسانعم یار رمد مشبک اوا دوو کور وچ ھور ناک یک هلیسهداز |

 كچ وف هدننز و هجرحد هلو( ةنعشل ) ىع اذا عشا بصعش لاقب ردهنسانعم قل وا هرزوا سیکادم افا

 بنعشم هچ وف لوار د هنسانعم قل ر وبق هرز وا یاب یرغوط هنف رط یراقل وق هدعب بوقیج یغوطادتا یرازونو
 8 وكس كنم نع و ىج ك نيش( بغشلا )ردلعاف ما و لوعفم عسا ند هبنعش کل رسکو یحتق كنون زارا نرقلا

 | ق شلاق رد هنشانعم مشلا جفت كما ادب دنتف و رش هدننیب سان ردن هیناث تغل لوق ىلع ردتغلا هلنیتصف و |
 ِ ۱۳ 9 دا جر بشوید ج اذا عبازاو ثلاثلا بابلا نمابغش و ابغش مییلعو بیو ميفش و

 و E هلتفو رش ید و هدننزو لیعفت 0

 ا اجا ومدننزو فی رک كنبش (بغشلا) و هدننز ودادش (باغشلا) و هدننزو

 ةشل لر ون د راکه نتف رش كب ندا داسفورمش كرو هنتف ظاقا اعاد هلیغف كهم (بغاشم وذ)) و هلبسنک]

 غم( ةبخاشلا) لاماذا ثلاثلا بابلا نم ابغش قیرطلا نع بغش لا ردهنسانعم قعاص ندلو :دشزو جاا

 زهر زاشاذا هبغاشلاق ردن رابع ندکل ار وشو مث لاصبا هنب ر یرب هکر د هنسانعم هراشم كعشد ارش هدننزو |

 ردیبسا نوناخرب هلنیتصف (بغش) ردد رب ندنسیلاها ء هرصب یغشلا ةبغش نب ىلع نب كلملادبع ردندیماسا لتا |
 كن آ ردیعما داوصرب یتعب لهنمرب هدننبب ماش هلبا صم هلی وکس كنیغ و ی كنيش 6 بغش )ل ردفرصنم ریغوب و |

 كنارو كانيش (ةيرغشلا) ردب وسنم هباروا یبغشلا یسیع ن ایرک ز ندنبئدح راردبا تماقا نیشن ماثح هدنفارطا

 رول وآ بت كمروتکه به راص هکر وند هغ بو ردش الو هنغای نمصخ نغایا ندنر ه وصن» تاج روک لح

 هیب رغش هلبا هم یاز < هب زغشلا  هایا هعرض و رخآ لجرب هلجر عراصلا لاقتعا وهو ةي رغشلاب هعرص لاق |
 قم بوروتکه بمراص هدشروک هدننزو هجرحد ( ةبزغشلا ل رد هنسانعم هی زغش زساه ( قیزغشلا  ردهتسانعم |

 ۵ زغش لاق ردهنسانعم قم وط هلتدشو فنع و رخآ لجرپ هلجر لاقتعاب هعرصاذا ةبزغش هبزغش لاق ردهتسانعم |
 لو هکروند هداوص و ه همزاڼا لوش و روند هب هنسن بعص و جوک هلتبسن یاب كلذک( ی زغشلا) فنعلاب هذن اذا

 موبهیق تونلا اذا مرا تبزغشت لاقب رد هنسانعم كمآ قشالوطلی هدننز و جرحدن («بزغشنلا) هل وا قشالوط |

 ج رر بونغشو هلوا كزا و مرلو هزانو رت هکروند هنغوبچو هنخاش جاغا لوش هدننزو رونصع (بونغشلا |
 دف ورعم عاش ر بنغش نا ردندیماسا ر نوه ی

 2 مت لاقب یدنل وا رک هکرد هنسانعم بنعشم ردززاج هل رمسک ك نون و هلیعتف كنون و كنيش و یعط كيم (بنغشملا) |

 روند هرب شوب نالوا هدنغلارا كغاط یکیا هلی وکس كفاقو یرسکو یصنق كنيش (بقشلا) بنعشم یا بنغشم |

 رول وا كچ وکن د هراغم هکر وند هغالتچ و هغ ووق و هفیرابنال وا هدن رار برص ر ەرد ول ثرباب و كغاط لوق ىلع
 ۱9 ول هبعنو هلم كنيش رولکب وقشو هدننزو بالک ر ولکب اقش یعجب رارونیدبا هوب راشوق هدنچما
 ره عونرب هلیرسک ك نیش لوق ىلع هلنیتصف ( بقشلا ) ردنا اویا یسهلوقم ناغط و شوق هرق هدرارب هلب وا یڑکا|

eرول وا تبان هدنلابجناتسب صر وب نم رج هکر ید ح راش +رد هبقش یدرفم رول وا هیبش هنن رم یس اغا ردس یر  
 نوزوا هدننز و رهوج (بقوشل ا) هب رسک ك نیش رار دیا قالطا بقش یمیلاها نم مد روک دن رازغا هرد ضعب هد

 كن رعس هود لړ هی هشلت «نابقوشلا و روند هنغنرط تکو رطاق و تآ ناوانو شیکک و روند ا
 ۱ [ ردیسا هبزقر و رددآ شوفرب هلتاخف (نابقشلا )) رولیراص پیا کا هکردجاغا یکیا نالوا هدنسهسک او هدنکوا |
 ِ | ماش قشمد هدننز و رفعج هلا هله یاح (بحعس) رذعض ومر هدنبرق دم کم ةکم هدننز و بابحا (باقشالا) |

 ق یرا یکیس راب نود وا یرازونوب هکر وند هچوق لوش هدننز و لجرفس ( ب طلا ) ردیدآ عضومرپ هدنبرق |
 ا رده و ندن ر هلک بطح یش هلک وب هلوا میظع كلذکی زون ویرهو بول وایلزون وب ترد لوق لع هلوا یظعو |
 | ضوع وءازجو هنسانعم شش و اطع رونید هیوکر و هلبمط كنيش (بکغلا ) رولک بطاقش و طحاقش عج |

 | هن رافرط یکیاو بوروا ندنغوبقام رخ و ندفیل هکر دف رظرب هدنز رط یغآ قلاب هدننز ونافع (نابکشلا )رد هنسانعم |
 | ردنداعما هلی رسک كنهزمه ( باکشا ) رارروتک بویق هنجما كىآ یرلت وا یرلکدرشود راباشع راردبا بلوف ررب

 هدنسلف رش سلدنا هدننز و رططصا ( برکش ثا )ل رد همت ارهاظ ردفمصنم ریغ و و ردندننیدجب باکشا ن دچا ۱

 هدننز و رفعج هلبا 448" یاح (بحطشلا ) ردهدلب رب هدنسپب ض سادنا هلبرسک كنيش ( بلش ) ردیدآ هدلب رب ۱



r 
 لوب وضنالوا هدلاسموق ور ون د هنجب وا كنلادجاغا و هال یا دنه بخش هذهلاق رول وا هخ هقشب ندنآ ا
 روند هلودجو هقرآ لوي نالوا هدراهردو هلوا ردا لوزن ندکسکو ب هکر وند هنسیدنقاوص كچوکل وشو روند |
 رولکب اعش و هدننز و درص رولکب عشیعج رهدما او راشوقهدن آ هکر وند هغالتج و هغیرانلوش نالوا هدراغاطو |

 ۱ | هلحممان رش ى ردفا دقت ا زا هلغل وام وس س هدنناونعرطمل ا هیلا ی وايه د هه شعب هدننز و بارق

 هب هبعش نالوا یدجیدنک "یبعشلا صفحن ةي واعم ردندنسیماسا هبعشو رد دآ عضوم ر هدنب رق عضوم مان لبلب بیرق

 بوعشلا هلفرعت فرح هک تن ردف رصنمریغ رد كن هینم و بوموردیعما هلسق ر هدن ز و لوس ر (بوعشا)ل رد, وسنه |

0 
 فرح ردندنلسق سابعلاو ثراحا هلغل وا تفص هنسانعم قّرفم ىح رآ لصالا یف ردیسا كن هنمو توم ید

 ردیدآ عضونرب هدنع بوعشو بوعشلا و بوعش هتضع یا هتطشن و ةبنلا هتبعش لاق ردلکد نخ یلوخد كافبرعت |
 برع رد هدنن ناضعر هلا بجر کردیم كبآ فورمه رو دیس عضومز هدماشوردیدآ هر هدنز و نالس نامش

 یعجج رایدلیا هیعسآهلبا نابعش هلبرال وا قرفتم و بعشتم نوجما تراغ و بهن دوخای نوجما یلطوص هدروب نع رهش
 رلکولب و قرفت اذا موقلا بعشت لاق ردهنسانعم قلوا هدنکارپ هدننزو لعفت (بعشتلا) رولکنیاعش و تانابعش |
 هنع بعشت لاق رد هنسانعم قعشلفا ربا و قرف یا بعشاذ راص اذا نالف بعشت لاق رد هنسانعم قل وا یحاص

 "یشلا بعشت لاق یکكفلدانك هساک هتسکش ردهنسانعم قلوا رب ذیحالص هنن نالوا عدصنمای دسافو دعابت اذا
 كمل واو قرفتاذا موقلا بعشنا لاقب ردهنسانعم قلوا هدنک ارب حدون هدننزو لاعفن (باعشنالا صفا یا

 دساف و دعابناذا هنع بعشنا لاق ردهنسانعم قعشلفا ربا و تاماذا هسفن تبعشنا و لحرلا بعشنا لاق ردهنسانعم

 كنهزمه (تاعشالا) ی یشاا تعقل لاب رد هنسانعمقملوا متلم بول وا رب ذبح الص هنسن شلوا عدصنمأب 1

 قرافاذا هنع بعشالاقب ردهنسانعم قملرآ هلا یدنا قارفو تاماذا لجرلا بعشا لاق ردهنسانعم كلوا هل میک
 ابیعشت هنع بعش لا رد هنسانعم كما تقرافم هلنا هدا تقرف یدو هدننز و لیعفت (بیعشتلا) عج رال اقارف

 روند ه وغ رو هدننزو ربنم (بعشل) هنسانعم قیرطروند هلوب هدننزو بهذم (بعشل۱) عج ربالاقارف قراقاذآ م
 | هبعاش لاش ردهنسانعم قعشلقا ربا هدننزو ه راقم( هبعاشلا) ردقج هلوا یسوغروب یج.دانک دا رع که نسانعم بقثم

 وش )را هب رقرب هدنع : لصف كنيش ( "ییوعشلا) تاماذاهسفن تبعاشلاه ردهتسانعم كل وا و هدعاب یا |

  هندشاط لوا هیلیا لیضفت و ججج رت هرز وا برع یم یعب هلوا ردنا رافتحا یب ص رما هکر د هسک لوش هلی ك نیش
 دک لئابق واب وعش انلعج و العوبشاار زرار دیا جج رت هرز وا ب ع یم هکر درا و هشاط ر هکر د ح راش »رار د هب وعش 3
 هب هفناطل وا هلتهج وب ردشخا وا ع دقتهرز وا برع حج هلغل وا بعدا م ندلئابق و عدا م ندب وعش دنع رک ظف هالا 3

 هدنس هم رک هالا هکرونلاو تالظلا لمج و هکد تن ردلکد مزلتسم ی یترمدقتیرک د مدقن نکل رونلوا قالطا هب وعش

 هنع دقن هلغل وا مدقم ند ع یراتقلخ كمحم و رد برعلا ادعام دارم ندمح و ردشفل وا مدقت هرزوا رون تل

 نیم اب هدننز و لفق (بعش) رد. دا وصر هدندروب بالکن رکبون هلرسکك نيش (نابعش )رول وا هتکن ځد و [
 ۱ یکیا ردیعا كن هیتر هلبعض كنيش (ناتبعشل لرد دآ ه رقرب هدنساضق هماع هلیصف كنيش (نیبعشلا تاذ)ژردیدآ هر درب

 هدننز وبا (بعشا) ردشلنا را رکت ین وب فل وم و + ردشف وا هیعسآ هر | ناتبعش هلفاوایرانکر تسکین و 8
 | موق هکر دوب یرب ندنناتساد بعش | نم عمط ا لاق و+ بعتنف بعشا نکتال+لثم ا هنمو زدیم اكن هسک راکعبط فور
 هداعلا یلع هن نوکر یدیاراردیا هبعالم و هفطالم هلیس ودنک ام ادرهش لافطا هلغل وا حا رم و فی رظ نزاوم هنعم |
 هد هناخ نالف هد هلع نالف نوجگا عفد یرانآ هلیرالثا الیتسا كب هنس ودنکل افطا هعفدوب نکل بوشا غوا هللافطا |

 ندنشاب هلببرقتوب و هتفرف یلافطا وید یمزلوا زکسلیا منت بورا و ردنا وارف تابورش و تالوک امر دراو نوکو د
 *یدبا*هداتفا هک دید ور و هروبمثناخندنق را هغ وا ضرام نم و هېبش هد هنسپ دنکهرکص ندکدلیاعفد

 ندنارشح ( نابعش لازغ ) رددآ هردرب هدننزو هنیهج ( ةسعشلا ) ردیدآ هبرقر هدهماع بعشا و ردشل وا لافطا |

 | كحراش + رایدلیا جی وزت یتبرل هم رکه یاس وم ترضح هکر دیعماناشیذ رپ ر هدننز وریبز (بیعش)لردیدآ كج وبر
 | ردعضو مر بیعش و ردینبم هنغیدل وا بعشلا كرابم یتالطا بیعش یدا اقع نب نوغض نب نوربب یماهرزوا یاب

 یسیع نب لوالادبع و بیعش لضفلا یبا نب دعاص و بیعش نب هاربا ن, دم نب رفعج و بیعش نب دجحا نب دو
 ۱ ]عضو هدننز و یبرا هلیعص كنيش (یعش )ر دعض و مر هدننزو لجرفس (بعبعش) رد رلثدح نویبیعشلا بیعشنب ۱
 | نالا نب و هن قرافلا هشرط یا قلا بعشم هنم و یدنل وا رکذ هکروند هلوت هلبصتف كيم ( بعشملا )ل رددآ

 اردب وسم ردنطب رب هکهنبعشی ي ناد وه یا ماع فورس ماما ندنتسا دا رم کلی ۵ یش

 ( هفیطا )



 سگ ۱۷۲ وی

Eا ره هبطشمو البلق لیسلا اهیف طخ دق تناک اذا ةبطشم شزا لاشن لوا شفکب وراب یدازوا نوزوا  
 ol هلیس ودنکهدنن ز و باتک ( باطلا ) روند هنلوچ نالاب شفنمشل وا شقن نو هدنکن |

 .ناترم ( ناتبطشلا ) رددآقلامرخر ص وصخ هنتعاجب رکشیون هدننز وبارغ (باطش) ردنلآقج هل وا شقنا
 رو اف وب رغص ویتزصندنفیدل وا ول واط هلیسهدایز هکر وند هنآ لوش (بوطش۱)) ر ددا هرد ر هد همام هدننز وا

 رد هثسانعمقآ هدننزز ولاعفنا ( باطشن الا ) انعس هلفکو هانتم تا اذا لفكلا ونتلا بوطشم سرف لا هل واش هم

 نوزوا هرکصندکد لم وجل وا یتیشیم هکروند هرانوتاخ لوش ( تطاوشلا  لاس اذا هربغ و ءالا تطشنا لاتش

 رهلوا راردیا تجاح رب هرکصندکدلید هلی وا ردندنراتعنص برع ناوسن ارهاظ رهلوا راید یک هعصت نوزوا

 عج اذا ثلاثلا بابلا نم ابعش *یثلا بعش لاق رد هنسانعم كمردکرب هلن وكس كنیع و یصف كنیش( بعغلا)
 توکس هدارو بودا حرصت یتغیدل وا نددادضا هدراصب فلوم * هقرف اذا هبعش لاقت ردهنسانعم ققغاطو

 زلوا یلباقتیدض هدنرس هدنروصو هلغلوا بهاذ هنفیدل وا یتغل كموقرب یررهد ردنا هدحابصم و ردخلا 0

 هابتو دسافو ریلصا یا هبعشلاش , یکتا دانکی اف رظ قالتحو قنص رد هنسانعم كالا حالصای هنسلر بعشو

 م قلربآندنرب یرب وقلغاط و هعدصاذا هبعش لا رد هنسانعمقم رای وهدسفا یا هبعش لاق رد هنسانعم كالا |
  یر راک شابو همان لبج روند هاو روی هشت سو لر تا

 ے5 هروب نمبعش رونل واقالطا ته را 7۳ یرنآ ردت رابع ندای تو ادا ا
 7 هلال وا بعشنم ندنآو ردیوتح یسأر لئابق KII میر

 هکر د نطبهدمب رول وا مشم هلببق باستا هدنآ ردقح هلوا ردص هکردهراع هدعب رول وا زی تعش ناسا

eا ردشاوا قبلا يو سب ردایصفهدعب زدن ددمب رول حشا  

 ۱ لا ب لس هنسانعع قمل وا ناق و رهاظ یرفا فخ تو قطب زا دات نادمه و
 رو هالعانم رجلا مضتها اذا ربعبلا بعش لاق ردهنسانعم قمر وق وزرا ندنسیرقوب یا ءودو

 وسر بعش لاقت ا نرد رک رل درو هافقادا الف تعش لاقت

 سرفلا م ماحملا بعش لا رد هن انعم قدوقبلآ ندتهج یکیدلبا هجوتو دصق E هلسزا یا 0
 ae واذا هبعش لاق ردهنسانعم كلا لیوح و فرص هتم رت و هدصق ةهج نع هفک اذا |

 بنا هبصنرو مبا عزن اذا ملا بعشلاقب ردهنسانس كلا مابثلا و وزرآ هیارخا قزف اوات واھ | 0
 لوق لع روند هلو وص نالوا هدضرا نطب و هقرط یا لبطا بعش ذخا لا روند هنل وب خاط هرس ك نیش |
 افت و غاد عو رب صوضخ 4هودو ردقج هلوا یسارا كغاط یکیا هکروند هرب نانا هدنغلارآ غاط یکیا |
 |[ یت (بعشلا 2 روند هه ودشلاب افت یرلکدندبعش نانل وا رک ذ (بوعشلا ) ردیدآعض ومرپ تعش وردیا |

 .هدناوبح تلذک رونل واریبعت ول رغب یصب هذبحاص هکردهنسانعم قلوا ولنادیم یغلارآ زوما یکیا هدشزو
 ناک اذا عبارلا بابلا نم ابعش منغلاو لجرا بعش لاش ردهنسانعم قلوا وانادیم و هداشک ی غلارآ كرازون و |

 E ۱7۳03 زو درمص (بعشلا ) رووا قالطاهزوما یکی( نابهاشلا) ادیب هنرق وا هنبکتم نیبام |
 ۹ هک ک ك ئآ سرلا بعشو رک ڈیم اکو وا عج ندنظفا هبش ٹاذکدنسمانعم عباصا روند هل

 یرافجالا ویرلشاب لر وکو ینو ردت رابع ندنساضعا نال وا عفت رم لوق یلع رونل واقالطا هنفارطا ویحاونآ
 1 د لسفلا هیلعبج و عب الا ایعشنیب ةأر لا نم لج لا دعقاذا 3 ثیدح این و ردهبعش رب ندنسهدوکی رب رههکابوک
 هرو رم لح رد راقاد ود یکیا كنجرف هل راقایا یکیا دوخاب رد راقایا و یرالا كنوتاخ دارم ندعب را بعش هداروب

 هدام روند هغجراغط قجه وف قزا هدنزو ریما (بیعشلا ) ردشف وا هانک ندهفشح بییغت هلا سولج
 ؛نیشبم یکیا هنزو یکیا نمی ندنزوب یکیا دوخاب شملکید ندنیشیم هعطق یکیا لوف یلع هنسانعم نادهشوت و |
 ( هبعشلا )هدنن ز و بتکر ولکتب عشیهجیروند هب هب رق شع رپ و یکسا ببعش ور وند هنال وا شهکید هلیهج وقع البق |

 ۱ هب هفت اطرب ودکولب رند هنسنرپ ۋو دفا زا اتادى لات ید اف یا یر شده امون کیا هدننزوهعرج

 ( کروند)



 عبارلا بابلا نم ابوسش وابسش بسشو لج را بسش لاق رد هنسانعم قل وا بساشهدنز ود وعق (بوسشلا )و هدنز و |
 بودیکی راق وبق كنجاغا ندقفالل وق قوچ هکروشد هناب لوشهدن ز وربما ( بیسشلا )) ابساش راص اذا سمانا و
 هللاش یسودنکب وربعا یسورواب هکر وند 4 هقان لوشو هلوا شلاق هد مفا هدننشیه كنکد یروشوق هی وا

| 
۱ 

 | روند ه هقان نالیکچیدوس بودیارورمیآید ندنعض و هّئاشو هل وازول وا لاله یسورواب هدماکنهیخیدل وا | ۱
 ۱ روبص (بوسشلا) روند هاب نالفیک ك نک د ی روق بو رب ندقلن الل وق قوچ دوب هل رسک كنیش (بسشلا) ۱

 ۱ بکو کھ لبا همت نیش (بشوشلا )هل وا زل عاص دعب نم یسیدنکو بولوا لاله یدلو رج | شیق هکر دهقان لوشهدننز و
 یمهداما هدارو كفل وم یدنل وارکد ځد هدنسهدام "بش هک هنسانعملةرونید هب هلهکو روند ه رقع هدننزو
 ردهنسانعم تلف و طق و تدش هلبنوکس كداص و یرسک نیش (بصشلا )رد نبع هفالتخا نال وا ندنتهج یب هی

 | ردهنسانعبدج و طق و تدشیخدون هدننزو هبیحم (هنیصقلا لرد هنسانعم بیصن و ظح و روک باصتا 6

 (بصشلا )رون ده یشکر ایدلا بی غو رد هنسانعم بیصن و ظح هدننز و بی غ (بیصشلا )ر ون د هن د كنه وق و ۱
 | ابصش ةاشلابصشلاش ردهنسانعم طعم كمردیکی نیوت بویلشخ هلباوصیما یناویحشغ وا مذ ہدننز و بصق

 | س قعروق واهس اذا ةاشلا بصش لاقب رد هنسانع لس قعوص بوزوب ییرد و اهط اذا لوالابابلا |
 | هدنن ز و قنع (بصشلا )رد رازج هکر دیفدا ص و هدنن ز و باصق (باصشلا )ردزیاح هد هژنیتکفمدن وب رده

 | دانساوب ور وند هکل ر د ولتقشم ولتجز هدننز و بصاغ (بصاشلا )رونی د هنسهدوکنویف شا وص بولیزوبیسیرد ]
 | قل وا ج وکی صوصخ كمنک هدنن ز و دوعق (بوصشلا ) قاشیابصاششیعلاقب ردهرز وا تبسند وخاییزاحت

 | بوی وط نکل بوشآ قوچروغب ه هقا و ابصاشراص اذا لوالا بابلانم اب وصش شیعلا بصش لاس رد هنسانعم
 هجو هلیرسسکنهزمه (باصشالا) ملت و اہبارض رک اذا لحفل ىلع ةقانلا تبصش لاق رد هنسانعم قاق سف ]

 + هج رو كکرا هدنز ونابسیس (نابصبشلا ) هددشیا هشیع هللا بصش ا لاق رد هنسانعم كما د دش وكنت یشاعم

 ناطیش هکر د حراش + رد ناطبش و ردندآ هلبقر ندنسهش اطنجنابصیش و روند هنا هڪ رق لوق ىلع روند

 | ردلکدعوعسیدرفم هر وکه ناپ كحراش *رون د هن راجاغا كن رع" هود هدننز و بئاتک (بئاصشلا )زردی مجر ۱

 | دین هلن وکس كناط و صف كنيش (بطشلا روند هلا ويح و ناسنا نال وادیدش و یوق هدنن ز ورفعج (بلص ثلا |
 امرخ لشی هزات و قلنا نسحلب وطیا بطش م الغ لاقب روند هب هسکدنلب الاب نال وا فیطل یمادنا و بوځ یک رت و

 | هفرطرب و هعطق اذا لوالا بابلانم ابطش *یثلا بطش لاش هنسانعم كسکرول وا ردصم بطش و روند 1
 | هنع بطشلاَس ردهنسانعم كلی فارحا و لودع ندهنسنر و لاماذآ بطشلاقب ردهنسانعم كلا ليم بولیک |

 | ةبطشلا )رد ذآ غاطربهدنن و فتك( بطشلا  دعباذا لج لا بطش لاقب ردهنسانعم قملوا دیعب و هنعلدعاذآ
 هبطشو ردهلب رابتعا هفعسوب و هلبرابتعا د رج یس هلک بطش نانل وارک دروشد هنلاد امرخ لشی و هزات هدننزز و هر

 نینزان وندب ك زان و هزات نال وا تماقن وز وم و دنلب یکی س وسسلاهنهلبرمسک كنيش (ةبطشلا)رونل وا قالطا هج ]
 ىك شود ندبلاق هکروند هغا رمق ول وط هنت! ل وش و ةلبوطلا هضم ةنسحا ىا ةبطش ةيراج لاب رونید 4 4 وب |

 | كجلقولغاز هبطش و رد احهد هلبصف ك نیش هدنون هل وا ېکق لاب هکهل وش هل وا ن وکز ود یا دنا و یتا ونو غی وا ی ړږ ره
 | فض رولکب طش و رولکب وطش یعجردقج هل وای ره وج وی وص هکر وند هب هقيرط نوز وانوزوا نالوا هدنزو

 هع رج (ةبطشلا ) روند هب هعطق نالیسکه نغلن وز وا ندنکر وا كنود هبطش و هدن ز و بتکر ولک ب طشو هدنزو

 هدنترص كحق ضعب روند هب هش رطنوز وانوزوانال واهدنزو كحق هد ران و هدننز و هزمه ( ةبطشلا )و هدننزو |

Êر هقبرط نوزوا نوزوا ید هدنرازوب كحق ولره وجو ولغازو رارداا رله رط نزوا نوزوا یکهزهدنازو و  | 

 هدنح رش صف باتکیتحرونب دهراهق رطوه راهز نال وا هلهج و یکیاوب هبطش زدقج هل وا یرهوج ویب وص هکر ول وا
 كم اضح هلغل وا نیبم هلبسهرابع هدنرف ءافصو هام ناب رج ةدشنم هنتم یف علم قّئارط و طوطخ فیسلا بطش

 ( بوطشلا ) و هدننزو مظعم (بطشلا ) رول واشل وا ییاوص یراکدتاریبعت رهوج نوزوا نوزوا هدننرص
 | بطش هيف. یآ| بوطشمو بطب فیس لابقبا زون ج هلق ولرهوج نالوا یسهقبرط نوزوا نوزوا هدنسهقرا |

 ه هقان نال وا ملیب و یروق یم هد وکو روند ه هچ راب شل سک هنغلن زوا ندنککر وا هود هدنن زو هبيبح ( ةسطشلا و

 | فلت شل وا عقم ندلئابق وفا رطا هدننز و بئاتک( بئاطشلا ) ردبدآوص ر هدلبج مان آجا( ةيبيطشلا ) روند 1
 | یبطاش رددا هدلبرب هدننهز برغم 6 هبطاش  ردهنسانعم یادش بئاطشو رد هیطش یدرفه ارهاظ روند هراهقرف

 ۱ یوصلیسقیزو هکر ون ده ر لوشهدنز و همظ ع( ةيطشملا )رد دآغاط رب هدننز وریما (بیطش)ردندار وام وحرم

۱ 

 حس سس سس سس لا



 مک ۱۷۰ ریس

 رد هنسانعم كلا تیارسهرخآ *"یشرب هنسنزپ هدننزو لعفت (بشنلا) رونا واریبعت قاچلاب هدیکرت رولی رک هرانآ |
 كامح | بوکچ هنسبدنکی ی وصدوخاب یاب وب هنسن یسهلوقءضراو بوث و یرساذا بولا یف غبصلابرمشت لاقب |

 [ قلواووت هلبسهدایز یکنر دوخاب یسایو كیشر «بارتشتسالا) هفشن اذا قرعلا تولا برش لاق رد هنسانعم

 [  «ةبرمشلا) و هلبصف كنار وكیم (هب ملت یا هنول برم لقب رول وا شم ماغاب یکن ز رکاب وک رد همان 0
 ١ کا تابن هدنآ ندنفیدل وا ردنا بذج یب وص و یرومغب هکر ونلوا قالطا هرب معالم یغاربط لوش هلی كنار |

 : هنفیدل وا ترمشع و برشلحم اندام رونلوا قالطا هناوا و هفصو هنیشنهش و هکشوک كسکوب هب رمشع و هیلوا |
 8 هجا وص هدننز و هسنکم( هب رشم ا )لهنسانعم هع رمشه ر ون. د هرب قج هرا وص ناوبح و قج هلآ وص ند رېن ورد ینبم |
 | ق هکردهنسانعم قاروماچ یتجما نوجما بییطت سهڪار كن هب رقد دج هدننزو لیعفت (بب رشتلا )ل روئید هبق

 3 باب مش الالةدیدجتناک | ذاللذ و نیطلاباهییط اب رشت ةب رقلا ترش لا رذت رابع ندکلیا ملا هکمجصا وص |
 . 1 بوردلاق هنشاب یب وص هکر د هنسانعمققاب بوقلاق یرفوب لوق عقاب بودازوا نوی ه هنسنرب هدننزو رارعشقا ۱
 ۳1 0 ننام € غبار ) عفترا وا رظنیل هقنع دم اذا هیلا بارشا لاقب ردشفص كندننك نتا |
 ات دشت كناب و هلنبتعف ( ذبرتشلا ]ل زوند هلام قفاب بودازوا نوی 4 هنسن ربا |

 اک ر هدنزووبادعام نده رجو هب رش وبشاو هیلوا هنسن راد هراجشا الضا هدنآ هکرونبد هرازغ رم قلتواو

TET)۱ رش ىلع نالف لازام لاقب رد هنسانعم تالسمو شورو هن رط اه نشو ردیدآ عض وم رب  

 رلا برش لاقت رد هنسانعم قمەص وص هلنیتعتف €( برشلا ) دحا و ےن ىلع و ةدحا و ةَش رط یلعیا ةدحا و |

 ۳ ضاذا لج ر لا برش لاق رد هنسانعمقل وا نو زو فبعض یسهود كنهسک رب و شطع اذا با رلا بابلانم ان | |

 1 و تک و هلا تشطع اذا لحرلا برش لاق رد هنسانعم قلوازس وص یسه ود كنهسکرب و هربع) |

 ۱۳ 1 رک كني (ترمه) رول وا ندذادضا هلتهخ و ا تنور اذا لع را برش لاقت رد هتسانعم یھ |
 ۱ ۱32 1 نب وع هلی کندز وپ غ( بیست )رد ومر مذش رقم زکم کم لطف نیش تبرمش )راه دآ ّ

 ق هدلب مان شک هدن رف دنفرعس هلبصف كنارو یم كنیش 6 نابروش رو ردیعسا كغاط رب هدنسهکل وا دحن و
 زوروهج بو شال و هدننز وذفنق(ببرشولهدن زوربنز(«بیرش)لوهدنز و فتک برش ال رد هبرق رب |

 و قیص شلراص هنب رب یرب هکروند هنابنلوشهدنن زوذفنق بب مش ورد رادآ عض ومرربهدننز و هنرت( هب زث)وا
 ۰  یوص و روند همدا نوزوا هدننزو رفعج هلیج (بجرشلا) ردسبقل یعاشربهلیس هینب رغصم(برپ وشلا وذ )هل وا |
 E ا رو یابنردجاغ مون هم ویھف ك یجاوی غف كنیش (نابج علا ) رونىدەت آمدکو |

 | بحرشو روند ههښک ولیو نوزوا هدننزو رفعج هلا هلم یاځ (بحرشلا ل رونل وا تغابد یرد هلیسهویم و |
 : (بعرشلا) هنسانعمراقفلا ظعر و د هن راکیک هغر وکو اهدنن زوروفصع هلا هت یاخ (بوخ شل ا ]اردن دیماسا |

 ا اورا نانو هدننزو هجرحد (ةبعرشلا))ر وند همدآ نوزوا هدنزو رفعج هلآ هل نبع |

 i ندهیناعدورب هلتبسن یاب( یبعرشلاژ الوط هعطق اذا عدالابعیش لا رد هتسانعم |

 .بوع رشلا ]ردن دننثدحم هکر دنقل "یصمطاةدبعندنیعبات وروشدهمدآ ولی و نوز وا ولعشقاب و بوخیمادناو نت ۱

 ترس هلا هم یاز ( بزاسشلا  ردعضومرب هلباه ( ةنبعرمشلا 2 رد ذآ هویم رب دوخاب تاب رب هدننزو روبنز |
 3 رو هاوو ناسنانالوا قبرا هجنلاو یروف نبونشخ یابزاش ناک لقب وند هیشنالوانشخو تشردو

 . ] هدنزودوعف (بوزشلا رز وهلینوکسكنا زویصف كنيش (بزشل ار ولکبزا وش وهدنن ز و مکر رولکب ّرش یعج |
 5 ابزاش راص اذا سمانا و لوالا بابلا مابوزشو ابزش بزش و لجراا وا ناکلا بزشلافیزد هنسانعم قل وا بزاش |
 هو زش و رولکب وزش یعج هلوا شمال وا حالصا زونه هکر وند هغوبچ لوش هدننزو بی غ( بیزمشلا 1
 ۰ 7و قیرا ورد هنسانعم بیشه زومر4 ( بزن ) هوا قشع هن واچ دج هن کرونید هب اب شان الل وق لوش :

 بروچ (بزوشلا) هتصرف یا هت زش یضم لاق رد هنسانعم تصرف هدننزوهعرج (فب ز شل رونی د هبکر ع یشید |
 اب زشت سرفل| بّرشلاقب رد هنسانعم قم ردنلق رایتآهدننز و لیعفت 6 بیزشتلا )رد هنسانعم ناشن و تمالعهدننز و | ۱
 نو زاشنممهلاش el ظتنم هن راهصح رارادهصحهدنن ز و لعافت( بزاشتلا )هر یا هّذاذا |

 !یدوعتو بول واقیرآ هبا یسهش هلنرمسک كنيس ( تساشلا je هرظنذب هنم ظح منم دحا و لکل یا الثم هما ىلع |

 ,بزاشیأریلع و هنسانعم لوزهمرون د هشم وا نویز و قبرآ ند هرکص لوف ىلع رون د هناویح و ناسنا نالوا سباب |

DE AAا ) یم لای رولکبسشیعجب ردلکد مولعم نادنچ قرف نو با لوا لوفنکل  



as rT > تیر جو نا 23 ee س mas 

 ارش مالکلا برش لاقب ردلهعتسم هنسانعم كل ےھفو هیلع ب پذک اذا هب برش لاقن رونلوا لامعتسا هنسانعم كليا |

 رون د هبیصن و هصح نالوا اع ندوص و رونل وا قالطا هب وص هلبرسک ك نیش (برشلا]) هاذا ل والا بابلانم |
 موقلا برش اذه لاق یکداوص ویشابوص روند هعض وم كجهدبا د ور وه وص و هنم ظح یا ءاملا نم برش هل لا |

 قالطا هبوص و یدنلوا رک ذ هک تن رد ر دصم هدنن زو دعقم (برشلا آل رونبد هتقو كج هجما وصو مهدروم یا

 رولکه رشا یعج روند هب هنسن نالوا خاص هکلگاو بول وا ندنناش كلحا هدننز و بابک (بارشلا) رونل وا
 | لوق یل هنسانعم بارش روند ه هنسن كج هليچلا هد ران وب هدننز وروبص (بورشلا ) و هد ز وریما ( بیرشلا را

 | بسح بول وا باروش هجرادقمرب هک یک یراوص ییوف و یبوص هما روند ه وص نالوا بذعلا نود راتوب
 | هکرونل وا قالطا ه یشید نیغزق ندا بلط تاکراو روند هنال وا ب رشلاریثک بورشو رونلوا شو هرورضلا

 FRR E PEE نوچ ا قمرا وص ناویح بیربشو رونا واریت كنسوک ۰
 هک نا پیش تمن مع ربازب هلا هسک رب و روند ه یشک نالپ راوص هجر ارب هللا ويح كن هسک رب ناوی

  قمرا وص وابا رشا انا هت رشا لوقت ردهنسانعم كمر ا هل مکن همه ( بارم ) هنسانعم بار رود

aیسهود كنهسک رب و شطع اذا لجرلا برشا لاش رد هنسانعم قعهصوص و هاتس اذا هب رشا لاقب رد هثساب  

  هفلوا هنسانعم قمهص وص یسهود كن هسک رب و هلبا تیور اذا لجرلا برشا لاقب رد هنسمانعم قاق # ۱
 تل دیک زا ها تامعا دا لج زای کا لا رولوا مولعم ناعمالایدل یفیدلوا داضت هبش نکا رول اک 2

 | دوخابیابو ه و و ب رشت نا هل ال ناحاذا لج را ب رشا لاقى رد هنسانعم قم اچ بولکی تق و كج ەچ ا وص كنب را هود

 e و و هعبشا اذا نوللا برشا لاق ردلمعتسمهنسانعم كلنا عابشا بو رجما یک یکرک ی کنر رخآ ۲هکنروپ

 ۱ جرم و هته بولپ رج ا یتبحم و قشع كنالف هنن ورد كنالف هلیس هی لوهح اربد نالف بح نالف برشا

 | افا ندنالپ هدنفح هسکرب بارمشا و للا پح یا ¥ للا بب ولف او رشاو یلاعتهلوق هنمو هنسانعم یدل

 | لعفا ملام ىلع تیعدا یا برشا ملام ینتب رشا نول و و هيلع بذک اذا هب برشالاق رونل وا لامعتسا هنسانعم كلتا : 1

 0 لکل لعج ادا هلا برشالاه یکی زوکوا تفحرونلوالامعتسا هنسانعم قش وقنا وبحر رخا هنا ویحرپ بارشاو

  اهقانعایفلابطا لعج اذا لینا برشا لاس رد هتسانعم كمر بیا هندرک راوط دوخای كنهسکوب و اس رق لب

 نالوا علوموصبرح كب ETRE بد سشلا# هقنعق هلعج اذا نل وعفملاب لب اا الف برشا لاقبو

 | 6ةب راشلا روند هب یرکب نالوانوکش ود همکجما رجخ ریخهکهتن نوسل وا هسرول وا بارش هن وک هن روند ه ه کا

 | هنجاغاامرخ شعب ندکدرکچهدننز ورم ( هب سشلا ز)ل راهل وا نکاس هدنرانک مربا هکر وند هتعاجو موق ل ا
 .لاق ردشفل وا بارشا هنس هرشب هکایوکر ونبد هفلی عرق نالواهدیناسنا هرهچ هدننزو هعرج ( ةب رشا ) روید

 قجهناق هکر وند هب وص مار هب رشو ردعوعم هد هلن كنیش ردیدآ عض ومر, هب رشو ةرج یاب رشههج وق ۱

 نود هلال وا برمثل اریثک هدننز و هرمه هلیعص كنیش )ب ر ,هفغ کنن یک وسح ردب رادقم ۳

 ترش ةک یا ةب رشوذل هنا لافت رد ةنسانعم برش ت ژ که لاح ( هبرسشلا) رد هانعم ل واهدننز و ناتک با فلا

 افا یب وص هکرون د هض وح كچ وکن الی روچ ندقاربط دوخاب نانل وا رفح هنسهروچ كنجاغآ ام رخ هب شو
 اندر ندل ودج هرلناتسب و غاب و هرلالرتو راردیا ځد هند راجافا راس هدر هجتاب رول وا ردق كچ هدا بارس

 ۱ راناوجتاب کهن هليل واو و یمحم فاکر ونلوا ریبعت ر وکه دراید ضعب راربد ځد ةاقسمر ون درکدکجهررویلاص وص 4

 | دب شود موب لاق ردهنسانعم ترارح تدشو رد هنسانعم شطع قلزس وص هب شو راردبا جد هرهتخت و حرط

 | قصالم هموقلح هکر ونل وا قالطاهرارمط نالوا هدزاغوب براوش و ردیعج كب راش («براوشل | را دیدش یا
 | كلاجر براشو ردقجهل وا یرم هکر ونبد هن رلا رع وص نالوا هرجا زاغو ور ولو لصتمهرکج قآیراجوا رب بول وآ
 0 : لوق یلغرونیدهرالبنبا ز وا یوخ طه هکچندنفرط نکا كنه زا نا راس رخ وب نغآندنغادودتسوآ
 0  هزوک نی ریسفت كفل ومهلبس و «رونید تور ديس رافرونل واریبعتقی هدیک نرونلوا قالطا ب راش هنعو كنهلپس

 | هد هراس تاهما و ردن رابع ندرالیق نوز وا یضوط هغانب هکرونید هنب راج وا كفي هروک هننای یرمشخمز ردفلتحم
  نیفرط هدننفل بالک ی بورد هی ثعاب یغیدلواهدننتیهردببرمش ندزغآ هکایوکر دریغ هلبارلیق ناقراص هرقآ
 | لوا تلاح لوا هک ًایوکر ونل واقالطا هنتلاح قلن وب ز و فعض نال وا هدندوج و كناویح براش ورول وا هینقت هلی ابتعا

 | تەل ین هش ( نابراشلا زل فعض و روخ یا براش ك ریعبیف لا ردا بذج و برش ینتوقو یتناق كناویج " 
 . یتسوک نفر دبا ندشموکو ند رومد هکونل وا قالطا هنب ران ورب نوزوا ولفرط یکیانالواهیییفاشآ كنسهضبق |

۲۲( 



 طلا

 HINES ینغاربط وینیزو كرب هباتلآی و لب Fe زو برض (بعلرفس وا عوج وا لازھ ن |

 هلن وکسكن +2 یاخ و ىعط و ىح كيش (بضألا) ةاح هاه رشق اذا ثلاثلا بابل ا نمابص# ضرالا بصش لاق |

 [ رولوا ردصم و هنسانعم مدروندهناق هلبصف كني بش و روندهدوس ناقیچ بون وس یک لت نده نکر ولیغاص ۱

 ۲۳ ۲ )والا و تلاثلا ثابلا نه اش قلا بم لايق ردهنسانعم قغاص هلبهج و هبضش یآ یرکذ یدوس ندع |
 ناقیج ند هم نکرولیغاص هدننزو باتک ( باضشا ) رددآ راصحرب هدنم هلنیتعف ( بسا إل طش هیلحاذا

 رواکباهیعجیرونب د هد وس ننیا بورفشفندرب یشانندنن کن کر ولیغاصهدنن زو هبخن ( هبضشلا ) رون دهد وس
 یکه تشر ردقه هم نداق هکروند هدوش ناناز وا بون وس یکل تند هغ نکر ولیغاص هش لوق لعهدننز و تاتک ۱

 اب لاق هنتسانعم قلغاض هلیهج و هبعش نانل وارک ذندهم دوس هدننزو لاعفنا 6 باعشفالا ) رول وا دم |
 ( بوضالا 2 رتا یا امد هفرع بلا لاق ردهنسانعم قق آ ب ورقشف ناق بولیجا رمط و بشناق نیل
 | بد( ةب وخ شلا) و( بوشل )رون واریبعتیدرشف هکر ون دهزا وا نال وادی نک رولیغاصدوسهدننز و بولسا |
 ندضرا تارشحهدننزو ذغن ( فدا  رولکب یخانش یعج هنسانعم لبطا سأر روند هنشاب غاط هل راه |

 | روند هب هنسنددشو ظیلغ هدننز و طبالع (بزاضألا لو هدنزورفعج هلا ههم ئاز (ب زط ا )رد دا كج ور |

 ۲ راکت د وجا یحنالب راقیجندایرد رد دآ قح و ر هبیش هب وځی هلنوکس كنيش و یصتف كمال و ءاخ و كم( ة بلحم ا 0
 دنرز وا هکرول وا هاکو راردبا ذاا ندراقحنوب و ندفیل هکردتف ز عون رب ندننایلح ناوسن لوق ىلع ردقجهلوا ۱

 داب قاع لها هکرید حراش * ردلکد هرزوا هییعءاب ردهبقارع هلکوب و راردیا قالطا هبلنضشهدءرتزبق نانلوب |
 | كموح م ینتع هروب نم لک هکرید مجرم * هلمرا زوم هلمرح ج وزت ةبلط دام هبلطاب نول وق ردهلوادتمو |
 یدحاوناویدح راش * هلغل وا عقا وهدنتدب ٭ الشم "ردلاكرظفل ردو + ةکلاح سعشلاك رب هج و ضابت * وبشا |

 < بذشلا 2 یهتنا روند هفحن وب یراکدید ویا یحنالی ردهیطبت تغل ردب ولقم هک ب لشخحم و بلخ هروک هنا |
 3 ۱ لب ىلع یک یسیدنادو هصارونند هراقادو یرلکدسک بونادو هلکغ اعانندجاغا هلیصف كن همخ+لاذ و كنیش 0

 _ | روشدهناپسا وا و روند هنسهیش قلتوا نالق هداع رهو یک ةانسم روند هندن وص بذشو روند هنغوبقكجاا |

 | نو وا هکروند هن رهراب جاغا یروق قرفتمو هدنک ارپ و نوسل وا هس رول وا هنرهیکت یبلا ثاثا و تببلا عاتم |
 لا بذشلاق رد هنسانعم قم وص یتغ وبق كج اغا هدننز و ب رض( بذشلا )ر ولکب اذشایعج رار دنا هتسارکو
 ]1 اذآ رجلا بذش لا ردهئنسانعم قمادوب ننیرللاد اعا كجاغاو هرمشق اذا ىاثلاو لوالا بابلا نم ابذش

 » ودنکب وقیچ هنادیم جافا هلکلیا هلازا بوبادوب ینیراخاش اج ان كجاغایتعی ودب یتح ناصغالا نم هیلعام
 ."یفلا بذش لاق رد هنسانعم لعسک و هنع تذ یا هنع تذش لاق ردهنسانعم كما عفد یهنسنر و یدس وک

 هرمشق اذا اب اسدشت هایم اب" ذشلاش ۵ زد هیات قم وض خونة كحجاضا ید ون هدننزو لبعفت ( تیذشنلا ) هعطقاذا

 ردهنسانعم كا حالصا و عطف قیرالاد نالوا ناز كحاغا و هدرط اذاهبذش لاقن ردهنسانعم كما دیعت و درط و |

 ١ ۳ سم توی و اړ ډ پیذپت ا هنسینان لع هکهتن رارید بیذشت هنل وا لع راغ یراقدانبوا هلبا قوا و
 | 5مو هقرف اذا لالا بّذش لاق رد هنسانعم كلا لولب لولب بوربآندنرب یرب یلام بیذشت و رارونل وا لامعتسا

 تس (بنشلا) رولیسکیرلقادو كجاغا ور ولی نیک |هلکنا هکر ونده هرهد و هغاروا هدننز ورم (بذنشملا)) |
 بکوک بذوشلا) روند هلآ و همدا نالوا فظل وبوخ یمادنا و تقلخ بول وا نوزواهرز وا لادتعاهدننز و

 .هب هسک یکم ورود ندننط و( بذاشلا قلا نسحلیوطیا بذ وش و بذشم لج ر لاق ردهبانعملوا هدننز و |

 نالوا عطقن» ندنجاغا هلوا سوآمو ديمون ندنحالفو ريخ دعب نم هکر ونید هب هسک اهنتو كنز کلا لوش و روند |
 رج ك ولم نانل وا قالطا ءآوذا (بذوشلا وذز) هحالف نم سو اهدرفیا بذاش وه لاقن ردشفل وا هییشت هخاش
 € قورعلا بذش) اوقرفت اذاموقلا بذشت لاق ردهنسانعم قلواهدنک ارپ هدننز و لعفت (تبذشتلا) ردمبقل كنم
 | قورعلا بذش لجر لا روند هب هسکنالوا هراکشآ ورهاظ یک یرالاد جاغا یرارمط هدنسهدوک هدننز و فثک

 هدننز و راک ذت (بارشتلا لو هدننز ودعقم(برشلا )و هلی وکسكنا ر و یالث یناکرح كنيش (بمشل ا )اھ ر هاظیا
  كنیش لوق ىلع هعرج اذا عا بابلا نم ابارمشت و ابرمشم و ثیلتنلاب ابر ءاملا برش لاه ردهنسانعم تامکا

 قالطا هموق نالوا براش هلیحصف كنبش برشو روند هکمحآ ردرلعما هلی رسکو هلیعض و رد ردصم برش هلق |

 ردیعجج كب راش ځد بورش کد تن یک ب حاص و بعص رول وا مجد وخاب یکل حر و بکر رول وا عجب مسا یتهبرونل وا |
 فا ریمآ موز دد نتت هک و دو و e نول وا یابعم هل طناب بگو یک هاو وک

 ( كالا ) ۳



 بشنم ینتییعا لوقتیدنل وارک ذ OEE هکهتنرونل وا دا یارک خان هکر ددنسانعم تاک سین

 هدنام ورف و زجاع ردق هک هنماکته كم روب كر هیلکعا بول وا ریپ وبشا ندننامز مکلتکی و تالصنک کک یب ینعی بدی |
 رول وا ځد ه اکا قیرط ىلع هدنروص یراقدلوان ونمو رونلق هدنل زنم مس هلیلاخ دان ونت هکر ول وا هاک و كدلیا ۱

 نوزفا وهدایزیتقن ور و نسخ كن هنسن رب هدننز و لیعفت (بیبشتلا )یکی رابع + لاق ولبق نع مالسل | هیلع ینلا یهن# |
 هدنسهدیصق علطم عاشهکردشغ وا لامعتسا هنسانعم ءاسنلاب بیسن هدنایعبدب ح الطصا هلتبسانموب ردهنسانعم كمع 0

 فص وو حده یب :وبح هروک همورو مچ یارعشو یس وبع دی ردترابع ندکلیا لر هپ م بو ۱

 یتسهدیصق هلبرک ذكنس هب وبحت هک اب وک هلکطا داب ییارج ام و لاوحا وداومضعب نال وا راکرد هدن را هنایموب ودا

 * لوبتم مویلا یلقف داعستناب * هدنلوا یسهدرب نعصتع ینبرش تعن كنیراتضح بمک الثم ردیا نیس و نیز |
 (بئابشلا )امك ضررع و لزغلا امف لاق یا ءاسنلا بیس یا ادا ةنالف هتدیصق یعاشلا ببش لا یک یرات

 كحراش» تا وشیابئابش ةوسنلاق رۆ دەنا وخ هزان و چکر ردیعجج كن ةباش هکر د هنسانعم با وش هلی ك نيش ق
 كلا مات بوریدشرا هلاک ی هنسنرب هدننزو هبکبک ( ةبشبشلا آل یدنل وارک ذ هکر دیعج كن هبش بئابش هر وک های | 1

 ( نابشلا و هنسانعم لغ روند هت وروندهب رقعهدننز و بکو ک «بشوشل) هم اذا ی شلا بشبش لا رد هتسانعم ق
 راطعلا دمع ن زر زعلادیع هدننزو ناتک ( نابش إل ردببقل لرسج ن, رفعج هکر دم وسر هدنسهدامنش هدننز و نامر

 هدننزو هاه (هبابشا وهدنزوبیبح (بیبش )ل وهدننز و دادم (بابش) وهدننزو هبح( هبش )ر دقل كئدحممان

 مان ةارمس ردنطب رب ندنتعاج مهفون هب ابشو ردراثدح فورعم راوسن ةبابشو رقعلا نب ةبابشو ردندیماسا ق

 | رد راما تعا ر هل دی دشن كناب و یخ ك نیش( ةب وبش )ر دتعاج ر ( هابش نبا )ی دنا رایدل وا لزان هش اط د وخ اب هل ۱

 نب یلعیو ردشلیا تیاور می | عماج ندنرلتمضح یرب رف ردیوسنم هنیدج هک ی وبشلا هب وبش ن رع ندم |
 ینعی رددرفو ردبحاص تیاور هکردیعما ءانیمنب کلا نیا هدشنزو ریبز ( بیبش ) ردندنیثدحم ییبشلا دیع- |
 لاش ردهنسانعم قمل وا اله هلنیتعتف ( بجا و هدننزودوعق هلیج ( بوجلا )ر دقو یریغ ندنآ هلعما و ||

 روند هبهصغو هودناو نزح بهش و كله اذا عبارلاو لوالا باسبلا نم اب واب وجت به و لجرا بج

 (بجا)و (نیجاشلا)رولوا ضرام نددندشتالاح یل وقم لانق و ضرم هناسنا هکر وند هتتم و و :

 یوک هزره ولزوس قوچ و ردیدآ ءردرب هدلح مان هم رع بجاش ورد هنسانعم تلاه یحل وا كاله هدننزو فتک مآ

 یعف كنيش ( بلا ال روند ه هغرف ناغ رغ اج كبو راثکمءآ ذه یا بجاشوه لاقب روند ه یثکر اتفک واو ق
 یعج روند هن رب ندنراکر د هناخ و هوخ و ردهنشسانعم هصغو مه و ردهنسانعم هم و تحاح هلن وکس كيج و ۰

 بویقلاح نوجا قققروق یهود بووق یراشاط لقچ هدرخ هنا هکروند هعول وط یروق لوش و ردبوح 1
 هکرونید ه هب رق لوش و هنسانعم لیوط رونید هب هنسن نوزوا بصشو ردیما كن ردب هلدبقرب بو رارالغرا [
 اب بش لاق هنسانعم كلنا كاله رول وا ردصم بحشو راهدبا یسهغوقوص یتسیغاشا بودنا عطق ندنفصف ]
 زدهنسانعم قلث لوغشم هلا هنسنرب و هز یا هح“ لاق ردهنسانعم اتع و نوزح و هکلها اذا لوالابابلانم :

 تام ولو اقا ىزا و ین ا عیمش ته د ااا تک نشف هلفشیا هبحش لاق
 هما وق ضعب ناباف مهسب ہامر اذا یبظلا بجش لاقت ردهنسانعم كلعا لاصت هنتکرح هل ربا یتلصاش ق

 یس هطناچ و یتسهغوقاک | ناب وچ هکروند هبهنسن نانل واریبعت یاب هس هلنیتمط ( بجلال حرب نا مطتسب لف
 ماج و لرلیوش هماح هدننز و بانک( باصشلآ 2 رونل وا قالطا هاب هسیراقدنال وق دهد راعماح و هد رار هش راضآ

 باوثا هنرزوا و راردبا بصن هرب بوتاچ هن رب یرب ییاشخاجاقرب هکرد هنسنیراکدشا ریبعت صفق كنب اروطات |
 صققو هکبشیسازجاكن هنسنرب هدننزولعافت 6( بجاشتلا )رد هننانعم باش هدنز ورم( ییا )ارس

 ضعإ یف هضعب لخد و طلتخااذا "یشلا بجاشت لا ردهنسانعم قلا والخادتم و طاتحت بوق وص هنر یرب یک ۱

 هدنن ورد هکر ونید هنوتاخ لوشهدننزوروبص(بوجل ار دذ و خم ندنوب بج ثم و باج نانل وا زکد هکر د ح راش |
 لاش یک هببلقهقالع و یتشعنال وا هنف رط هسک رب , هل وا قلعتم و دن وب کا هشيم یلف هلغا وایه ودنا و هشیدنارب ق

 [هرضیاهیجت لا دوو قفلهصع هدننزو لعفت جانا هب قلعتم اهلف مهتاذ یا بوج اما

 ما وهدننز ود وعق هلا هم یاح (بوصتل لرد ناطق نم برعینا هدننزورصن(بصش)
 قم دهیم قناری یشان ندهض راع یسهل وقهدیعب رفس دوخاب قلخا دوخاب ندمارآ ۱ 3

 نناگا و و لوالا و ثلاشلا بابلا نم ةبوصت و ابوصت لوهجحا ءانبلا ىلع بت و بت هلول بع



B~و ۱۱  

 1 اهر ل اناملك زد اچ راش رود تابع ب زارادم و اھا راس مو هک روت دا زادوا هقیرط تاشنوکو |

 1 | بوب ۇش ه هشرط نانلاص یک لت هدنندب رب هلجاغا بوق آ ندصوب نالو اهرزوا جاغا هکردم وسره هدنسهدام رفغ |

 1 | بوب روش و یه ون وا قالطا ید هب هیسعط وطخ نانو ریبعت عاعشلا طیخ هلتهجوب سپ روش وا قالطا غعصا | |

 1 بوشتب ردراردصم هدننزو هبیبح < هشلا لو هدنن ز و باص (بابشلا  یکب بلا رولت ی

 زولوا مجندنسهلک "باش بابشوانفراص اذایناثلابابلا نم ةيبشوابابش مالغلا شلاش هنسانعم ء اف یل وا ا

 ۲ یکلهزات و هنل وا كئيش ره بابش و هددت كناب و یم تابش ر ولک د نابش یعجب تاشو همان نانا برات
 . ] (بابثلال ردبقل طایلنان ةفیلخ ندظافح بابشو هل وا یفیا راهنلا بابشیف كتشج لوقت رونل وا قالطا هنماکنه |

 | بوردلاق یراقو ند رللا کیا تآ رولوا ردصم بابشو روند هغورتوط قجهریدشتوط شت آهدننزو باتک|
 |( بوبشلا) و یصف كنیش («بیبشلا) ردشلنآ رارکت ینوب فل قم رد رابع ند هیطاشن تاکر ح هکهنسانعم قفلحاش
 گن نىن بو هبدبعفاذالوال و یناثلا بابلانمابوبش وابیبشو ابابش سرفلا "بش لاق رد هنسانعمبابش هدننز ود وعق |
۱ 

 ىف اداز یا ةأرملا نول رعشلا و راجل بش لا رونل وا لامتسا هنسانعم قمرترآ یتتفاطل و قنورو نسح | 0
 دا یدلبا راهظا یک رک ینلاجبنو نورنا نقاط و نسم لب وبح لوا فلزو باقن >مب اهلاج ارهظاو ۱

 وبشلالردشل وا یلصم و نایامن لامك اقف و هلبارانآ لاج قن ور یس هفشاک اهدادضاب فشکتتءابشالا هلغم وا ایس
 !بوبشوه لاقب رون د هثیشنرب و تفاطلوقنور و نسح ه هنسن رب ورونبد هغو رتوط قج هر دشتوط شآ هدننز و روبص |
 ۳2 روش واصیر یقیدصاب كن رالا یم دآ كن راقایا یتعی هل وار وش واص یني رللایراقایا هکر وند هنآ ل وشو نسسح یا |
 5 نس وولشایلوق لع روند هلو نوبت کو هرفص جک و هدب هالج رز وج ناک اذا ب وبشس فلاش ردندنساحم | ۱

PREG SA۳ ر ردهنسانعمقمرب دشت وطشتآ هدننر و وتو هو و  

 تبش لاق رول وا مزال هنسانعم قعشت وط بوناب یدنکش ناو اهدقوا اذا لوالا بابلانم اب وبشو ابش رانلا "بش |
 ھت زغد هتاش رونید هب وبشم هشنآ شفلولع بوشتوط و تدقنا اذا لوهحا ىلع تبشو مولعلا ءانب یلع راتلا | ۱

 شو وا 2 فاق رد هنسانقلوا دناب بولسکو ی دف راتلی بش و ةج اش لا ال و ةب ویشم رات

 ضوب هکرید حراش + ردیدآ نا بشو رولیزود جاز ندنآ هکردشاط عون رب یتعپ ردیعما حاز "راج
 نادری زده یریضتهجاز "هراج یشاكفل قم هکیدلاق رداطخ هلغل وا م وسره هدنن | ونع ءآد هد هم ۱

 هک بشو رارداروهظ ندندعمرب هلبا بشو ردموقم هرزوا قلوا یربغ كبش و فانص الا رثکو  ندنداعم جاوا

 ر باش انو رز وط وراجا زن[ هکر دند هعب را نداعم نایل وا لماکی تر وص رونل وا ریبعت باش هلفیرحت هدیکرت
 .هبنرا ردپبرق هجاز هدلاعفا کا لوا و رول وا یشکا هدایز جاز اما رولوا ىکا رادقمر و هیبش هجاز لواو |

 یر كنالوا لوادتمو دوجوم اما رونلوا دع یعسق یدب نواو ردبا روهظ ندهرباس دالب و نم و ناتسجروکو
 ردوصرب رول وا دمج” بودا رطاقت هدنم دالب رارید ینام اکا ردلکد یراص نکل لئام هترفصو فافش و ضیا
 2 یکیدید ءاود كفلؤم » رونلوا لامتسا هدنا وادم یمسقوب رولوا هحاراهبرکو راسکنالا عیزمسو قشموب یعسقر وا

 1 نویپشلارفیبا نب نح و مساقلا نب دج او لالب نب لاله ندم ندنیلدحردبدآ عضومرب هدنم بشو ردقج هل واوب

 | ىلع *یشلا هل بش لاقب هنسانعم قفل واریسبت و هثیهت هنسنرب رول وا ردصم كلذک "بشو ردراب وسنم هاروا
 ۱ عفرودبزاذا لوهمبلا ىلع *ی *یشلا بش لاق ردهنسانعم كفلتعفر هلا لضف و هدایز هنسنر و جتا یا لا

 وند هالوا نسم لوق للم روند هب کچو هنوبق نکو هرغص نک هبرسکك وم (بشلا)و نیت (ببشلا)
 2 هلبقف كنبش ( هبابشونب ةباش یا ةبشةأرمآ لاق رونبد هتروعو هرقهزاتو جنکدننزو هبح (ةبثلا

 كمردشت دال وا ناوج و تکی ینعب قلا ناوج بوشت یدل و كن هسکرب هلبرسکنهزمه (بابشالا ) ردتعاججرب
 ءان ىلع هل بشالاقب رونل وا لامعتسا هنسانعم هشت و ریست و ریدقت و هدل و بشاذا لجرلا بشا لاق رد هنسانعم

 | ةطقس هداروب هرزوا یغیدل وا مهفنم ندهرباس تاهما اضیا لوهح ىلع یالثلانم هل بش 2 لاتباک آیا لوھجلا
 | عب ردهرزوا لوهح ٌهغیص هن هکردقلوا هدهلیسهرابع دزو عفر یا بشاو ده لصا ردرا و حاف
 | یناونع اف هدنل وف اف مضلاب بشک كملوم یتح ردلمعتسم هد هنسانعم قلوب تعفر بونلهدایز هنسنرپ بابشا
 یا سرفلا تببشا لوقت ردهنسانعم كمروتک هطاشن و هولج ب ودان وا یتآ بابشا و رد هن رق هه روک ذم ةطقس |
 ( يشمل )و هلیس هینب لعاف مسا ( بشلا ) "نسا اذا روثلا "بشا لاق ردهنسانعم قلوب یتشای رغصو هته |

 ۳ یماب ( بش)) روند هنالاسرا هلیسهیب لصاف مما "بشمو رونبد هرغص شاو یتشاپ هلیس هینب لوس |

 ( هلیس هی )
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 | دهیم هک هب ونيس هدا روا تحور ولوا شل وا یمکح بکر م ندتوص هلا هر وک ذم ظافلا یک ی را هلک ه ولاځ وه وطفنو |
 كنس هلک هن وییس هدن اي تایک نه هج را هيلع یماح یتح ردم وسم هن وکو ب ید هده وحن بتک فت الذکر دشلخا ليث |

 حافتلا ذحما ر یا كفلۇم هدا روب سپ ردشلبا عرصت یتفیدل وا ییکح بکر م ندنظفل هب و نال وا ندناوصا هلبا بیس ۱

 | هدنج رش فاشکی ج دد را هیلع ینا زاتفتورد رشا ریسفت هن وکو حد مالعا ضعب هت ندفآ مردن یریسفت با ۱

 4 هکیدلاق ردشلیا تد ود رد هنسانعم حافلا ةحار ردنک رم ندنسهلک هب و هلا بیس ردیس راف ظفل هب وییس |

 | هګار ید هبوب و روند هالابیس ردففخحم ندنرا هلک هوب بیس یسهلک هب وبیس هکردح ورشم هع" روب هدهسراف |

 | زونه هیلایموم یروب نم بقل رول وا كم دول وق وف املا هبوبیس هلغل وا بکر م ند هص رص ءاه هليا یوب نال وا هنساتهه
 هباربغیلا بسن نی هی الا ةف فل ومو یدناراشخ وا بووس هلکنآر دشا بیقلت یمەدلا و نکیا هراوخ ریش لفط ق _

 هد هلی قو وا ونوکسوءاه ض ورد هل يخ واوو كنه ه وها ر هکر دشم د هدنس هدام هب وهار ن, قحا ءدنس هلاسر مات

 یکه بورګ و ه ورع و هب وبیس ردتغل هج و یکیا ون هد رام! نال وا مونځ هلیظفل هن واقلطم وردلبلق و نکل رول وا ظوفلم ق
 هيو بیس هر وکه بینا ورولوا شل وا قالا هنظفل بیس بول وا ت وص هب وهر وک کو سيرد راح با او ءان هدن و و ق

 هرزوا رسک ی نیرخا وا كناسسکر ت هلوقمو ةاح رنک | و ردغئاسج د هج ویکیا لصاخ ار ول وا فق و بک م ندیش راق ق
 هکه لس هلک یس هب وبیس هدندنع راضعب هکر ید ح راش + رایدلیا برعم یکی رخآ كنس هلک كبلعب یراضعب و رایدلق یتبم

 یحاص هفیطا هح ا رزوت وا هلغل وا بکر م ندتبسن ءاههلبا یوب هکر دکر م ندنس هلک هبوب رون د هددعز وت وا هدي س راق ]

 تادرفم لوق و سپ رار دبا ملکت هلیفق و كناهو یصفكناب و یدم و ےض كناب نیئدحم و رد هبانکن دنژکه کر ول وا كد
 شار ویلاص هناس شوب یشاب (ذناسلا) ردنبقل یس وم نب دمش نده رمصم ءاهقف هب بیس و یهتنا ردقفاوم ه هيس راق
 اع هنسالوم یسالو هکر وند هلوق لوشورروب بوزکه در یکیدتسیا هنشاب یدنکه که نسانعم هلې بادر وند هرا وط

 | ح راش رول وا هبلقند وخاپ هلب رابتعا هبق ر ثدن تان هر وکه کوب هلو اهدا زآ هرز وا قل وا عطقنم یکی نجاایاک ب ویل وا

 | عطقنم یبکب سف یی ال وړسو هيلع هللا یلض مرک ۱ لوسر ترضح ردشل وا دراو یعرمشیهن هدنقح كنوپ هکرید

 لامها و بییست هدکدشت هندل و كنندلو هکیدبارونل وا قالطا هه ود لوش هدتیلهاح هّناس و ردشلف ههل نابلوا ق

 0 هلسیس تلاح یسهلوقهرذن هکیدارونل وا قالطا هن هقان لوش كلذکی دناراردنا دازآ ندلامعتسا و بوکر بوتل وا

 | یوم بو ضوط دلو نوا یعب نطب نوا هکر دهقان لوش لوق ىلع یددا ازلنا لامعتسا یخدرب بولیر ویلاص هنا ]
 هکرد هاد لوش هّناس یأر یلعو یدا راردا دازآ ندلیمح و بوکر بور ویلاص هنشاب یدنک یا هسا وا یشید

 هصالخ نده راحاب ندهرطاحرا یسودنک یسهباد دوخاب بولک اسو غاص هننط وندرفس قار ارب هک وب ۱

 د وخای هغروبقرب ندنرا هغروبق كنس هقرا هکردهقان لوش ضعبلا دنع و یدبا رولب ربویلاص ارکشت هسلوا ببس م
 لو و بوش اک | هسکربو بویلوا عونم ندقالتوا رب و ندوص رب الصا هلبرب ویلاص بودنا جارخا كيک رادقم رب
 كج هن هلک لا تراغ و بهنیسادعا نیر ندنا عا هکر د ځ راش + یدنا مارح لامعتسا ین آهدنردنع یاران لی

 هدکدلیا مول وید نسروبنیب یعهمارح هلي سه ويش ناجعتسا برعرب یدیشع ه هباسرب راچان ندنغیدملاق یسه اد
  ناتک (بایسلا) وهدننز و باص (بایسلا ) ردشل وا لثع برض روب نم مالک دعب نم هلک د هل الح ال نممارط| ېک ر
 ردرا و یس هبت رم شب ردق هحل وا دیسر هلاک كنامرخ رد هنسانعم رسب لوق ىلع حب هدننز و نامر(بایسلا )وهدننزو
 رونل وا قالطا رمت هرکصندنآبط ر هدعب رسب هدعب ملب هدعب لالخ هدقدل وا قوروف یکی هدعب ز رب د علط هنکچچ ادا

 هلک كنيس (نابیس) ردیعما نوتاخرب ند هیعبات هایسو هنسانعم رج رون د هبهداب هدننزو هباش(هبایسسلا
 ورع یان ې و هللادبعنب ورع ءاجتلا وبا ندنبثدح ردن ردپهلمبق رب هکر دیم اث وغلا نبا ردلامعتسالا لیلقیرسسک و

 (ناباضلا رید)ل ردیعما كغاطرب هدنسار و یرقلایدا و هلیص# كنيس نابیس و ردندهلسف لوا ینابیسل اد وسن بوبا و
 | هدنن زو مظعم (بیسلا) رددآ هردرب هدننز و لیسم هلی كيم (بیسلا) ردعض ومرب هدننیب هیک اطنا هلبا بلح
 | ماما ندننعبات هدنن زو تدح بیس ا ردن د اصعا هکر د صاع یا هدننز و هن اتک( هايس اردن دارعش هکرد سلعنا

 | كنهعبس ءاهتف نال وا هدهندم هبلا یموم دیعس ردل وقنم هدهلبص# كناب ردیعما یراردب كن راتمضح دیعس لیلج

 ب دملا نیشلا لصف Fp یلاعت هللا هجر ردشلنا عج یتدابع و دهزو ثیدحو هقف ردندنیعبات رابک ردن رب

 لاق رونی دهر وغ یلقنافاصناغابندرب هلتع رس یکر وناشوب ندم ول وط هلبن وکس كنهزمش و یعض كنیش(ب و وشلا)
 كرظان و روند هثیش ندا روهظ هلتدش ةعفد و روند هب هنسن ولتدش و ولتدح اقلطم و ةعفد یارطملانم بوت ۇش ءاح |
 | روند نت رارح تدش كشن وکو رونل وا ریبعت تعلط هکروندهرثا نالوارهاظادتبا ندنلاج و نسحلروظنم هنیرظن |

| 
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 هب دما نیشلا لصف ]ومس



 e ۱۱6 زی

 ۱ یدنلوا رک ذ ی دهدنسهدام بدس هکهت روند هه ودثاکر ا نالوا نامو بلص وناقنایطهدنن زولحد رج بأدنسلا)

 | هدننزو هبت هلا هلم6* یاط ( ذبطنسلا )ل ردشغ وا رک ذ هدلحم یکیا یتبم هرابهذم نیید ردهشاز و هیلصا كنون |
 لوط یا ةبطنس هب لاق ردیفص و یناسنا تماق هکر وند هننلاح قلن وز وا نالوا برطضم و یکلس زسهشفاب ۱

 هروناجنانل وا یبعت كجخاک دنن ژو هذفنق ( ةبعنسلا ال رون د هنیگچ یس ر ومد هلب رسک ك نیس (باطنسلا) برطضم |
 رون دهزکحنا هدن را دقم ثكج  ناقراصبومویرف وط هنغآ هدنس هت روا كغاد ود تسواو یک سمعنا روند 0

 دیعب رفس هلنوکس كناب و یعض كنيس ( ةبسلا ) و هلیع كنيس ( ةبوسلا ) ردیعما لجررپ هدننزورفعج (بهنسا) |
 ضراربدوخاب غاط رد وخایهرد رب هدننز وناف وط (ناب وس آل دیعبلا رفسلایاةابسلا وةبوسلا هل ت دب لاق رد هنسانعم |
 بېس ورود هنآ و لنادیمو رکو ب وز وایو یک ةالف هنسانعم نابابب وتشد روند هب هوا هدنن زو بهش (بهسلا ژل ردیعما |
 ردا كر قاروچ فورعمرپ و هذخا اذا ثلاثلا بابلا نم ابہس *یثلا بہس لاقت هنسانعم ذخا قلا رول وا ردصم |

 ۱ [ا یرنکكناهبپس وزون دهن لرکو و زواب ید وب رد راج هده رسک كناه و هلة كناه و یعط كيم (بپسلا |

 جراش + ریثکمیابپسم و بسم لجرلاق ردندناپسارلنوب و روند هب هسیک ناز وا و راثکم ولزوسقوج هلبعف و 0
 نکل ردلکد دراو هلبرمک ك ناه ردند ردا و هکر دهلیعق كناه لعاف مما ندن وب هروک هننابپ كنها لوصا کرد |

 . | راومش هکرونید هر لوش هلبعف كنيس («بپسلا لردشلوا درا و هدیسیکیا ارهاظ ردشلتا تدث یخ د قش یکیا فلؤم |

 یه الیتح عمط و هرش اذا نالف بسا لاقب رد هنسانعم كلنا طارفا هدعمط و صرح هدنس هجهرد كمالتا هلاسما و

 ندهضراع یسهلوقم ضمو فوخاب قشع لوق ىلع قملوا دوخح هلسبس ققوص نالی بابسا و “یش نع هسفن
  بح نم ه ولریغتوا ةحا غدلنم هلقع بهذ اذا لوهحم ىلع لج رلا بپسا لاق رد هنسانعم قاواریغتم نول یشان

 :وزاقیوفدوخابقلوب راکزور هلغلجكيلد هدنحما لوق ىلع كعثربا هلاسموق بوزاةیبوق و ضرموا ع زفوا
 فا ورفحوآ مرلا والمرلا ىلع اومح۶# ارب اورفح اذا مولا بسا لاق ردهنسانعم قلوا بئاخ هلغمالو وص

 | یتسانایزوف و اهولمها یا ةبادلا اویهسا لاق ردهنسانعم كمرویلاص بیسم هنشابیدنک یرا وط و اریخ اوبیصی

 ا اق نام كير و وکر او قوجو اهتخر ادا اهدل و بصنلاپةاشلا بسا لاق رد هنمانعم كما
 لا7 روفلاةدیعب یا ةبهس رب لاق رون ده ین وق نال وا نب رد كب یید هدنن زو هرم (تبهسلا  ءاطعلا نم ثک | اذا

 | هنجارخا وص هلغلوا قوچ یغاربط دوخاب بول وا هد رد تیاغب یب وص هکرونید هی وق لوش هدننز و همرکم
 قطع قوج هدننزو لاعتفا < باهتسالا إل ءاملا ىلع ردقنال تح اهتبهس كتبلغ اذا ةبهسم ب لا هبغ وا رادتقا

 ( ءایهسلا ) رددآ ارصصرب هدننزو یرکس ( یهسلا  ءاطعلا نم کا اذا لجرلا بهتما لاقب ردهنسانعم كمریو ۱

 ردنداعمآهدننز و باتک (باپس) ردیدآر انغ مم فو رعمر و ردیدآ یوق رب ص وصخ هنس هلسقدعس ونبهدنن ز و ءار |
 وکر و هدننز و بیغ (بیسلا) ردق وب هسهک مان باهس هلبا هلم نیس یریغ ندنوب و ردروهشم صاش باېس نب دشار
 هرانک دوخاب هدقد روت وا هرب غیص یکو هواطع یا سانلا یلع هبیس ضاف لاقب ردعما هکر دهنسانعم ششخ و اطع |

 | هشرالبقیفبربوق كنم تآ بیسو رارید ید ید رم رونل واریبعت ردن وک هکر وند هفیرص كج هیلیا عفد هدقدناچ |
 | ردهنسانعم كع روب كباچ یکن ا ور بآ و یرجا دا بیس بیسیءاملا باس لاق رد هنسانعمقهآر ول وا ردصم بیس وروند
 او مصیشماذ| باسنا لاقت رد هنسانعم تيس ذو هدننز و لاعفنا (بایسنالا )اهرم یشم اذا لجر لا باس لاقب

 ردترابعندلا وماناقیچ ب ونل و ندنتآریهکر ونې دهرا هنیفد هلبعض كنيس( ب ویسلا )رار دا لامتساهدنیشم هبح ی ژکا
 | شرامازضا (بیسلا تاذ یبتنا ردد رفم بیس ردشمل وا قالطا نوچ غیدل وا هیهلا ةبطع هکر د ح راش + یکزاکر
 ات رد دآ ق مربا رب هدنس هکل وا مز راوخورون د هنل وب وص هلبرسک كنيس((بیسلا لر دیدآعساوءاضف رب ینعی هبحر رب ندنباحر
 [ ن حابص رداع هژیعما رهنلوارد راوهدلب رب هرز وا قم ربا یچچ وا رددآ قمرا زر هدننناهنتارفرهن و هدن ارت هرصب و

 ىم كن هفبلخ هللا مال تم و هللادبع نب هللا به نالوا یلعم كن هفيلخ هللاب ردتقمو یرفلادجا نب ی و نوراه
 ردشلنا در فل ؤم هل راغ در در د ك دج ایی د ۇم كن ۀفیلخ هللا رم ال ییتتم راضعب ردن داروا ییسلا باهول ادہع نب دج نالوا

 هب ورعه ویس هلکل يانا هرزوا قلوا ضا هک ندناوصا یظفل 4 و هدنباب ءاه فا وم * ردکمد حافتلاذحار ردسفل



| 

 | هنعومج بوط رد قرهلوا شغل وا عضو هنیرارب ولرب كن راتلآ ینجهچ هدننزو هزم همول و اردبا لاخدا هنکیلد ۱
 روند هئیش نوز وا هدنازو فتک (بل سلا ردراو هحاسم هدنمالک كفل وم +ردلخاد ځد یر ومد نابص هکروند

 | ردلوعفم نەم لعف روند هبهنسن نائل وا بلس هلنیتعف ( بلسلا ) روند هناویح و ناسنا ایکس و كاج عیرسو |
 الت لتق نم  ثیدحلا هنم و ح راشلا لاق رولکب السا یعج یک ت اودا و باوا نانلآ بول وص ندنس هقرا كنب رب |

 بلس و ردیدآ تابترب و رول وا نوزوا تیاغب هکر دیعما رجم عونرب بلسو ةباد و حالس و بایت نم یا  هبلس هلف
 | كشماق هبصقلا بلسو ر ول وا قالطا هنس هبنکشا و هنس هچاب و هنسیرد نالی زو كناوبح نانل وا مد هال

 ندنآ هکروندهنغوبق لرجش رب صوص# هنع و روند هفیل نالوا لضاح ندنجاغالقم بلس و ردنرابع ندنغ وق
 رد هنسانع ك یک پب السر ول وا ردضم بلس ور دندن و نیب السلا قوس نالواهدهرونمهندمرونل وا ذاا ناف ر وا و ۲

 | هقنرط نال وا كولم هلیعض كنهزمه (بولسالا) رک ذیساک بالسلا سبل اذا عبا رلا بابلا نم ابلسلج را بلس لاقت
 | روطییعی هنایکح ےکح بولسا رونل واریبعتروط و زرط ونف هکنوسل وایونعم رکو نوسلوایسح كرک روند |

 | نونفف یا لوقلانم بیلاسایف.نالف ذخنا لاقب و هتقنرط یا هولا كلم لاقب ردکنر و باوج هرز وا |
 | فنا خوعش ردهبانکن دنوخ وربک هکر وند هنتلاح قلوا یرقو نورب و روند هنندرک كنالسرا بولسا و هتم | ۱

 رد هنسانعم كلا تعرس كب هدکع روب هدننزو لاعفنا ( بالسنالا رول وا زلیا تافتلا و لیم هفرط یکیا هنسانعم

 .عرسا اذا لچرلا بلسنا لاقب هلوا هدندح راقیچ بولیوص ندنسیرد یثان ندنتعرسو دج لاک کل و |

 | كيك یمابل مام هلتنیز كرت بوتوط سای هلیبسح كليا تافو یسوز نوتاخ هدننزو لعفت (بلستلا) ادجریسلاق
 | عروس نوید هنتلام قان و وچ نیت رر و زی و ىلع تدحا اذا ةآرملا تبلست لا رد هنساتعم

 هدنن ز و یظعم (بلسم را ردرا و یغنلن وه وص لزوک هن كنه وبع لوا ینعب امتد رج یا اهتبلس نسحاام لوقت هنسانعم

 | يج ردقج هل وایسابل مام هکر وند هسابل هايس هدننزو باتک 6 بالسلا  ردیدآ عضومرپ بیرق هدیز رهش هدنم

 ردیدآ ی جلق كن هنسک مان لبهدوبا و ردیدآ یجلق كم واک ن ور هلیس هی لعافیسا (بلتسلا ) یکب تک ر ولکب لس
 | عقتسم وی رغ وط هدنن ز ول عع لب اهل یاح 6 بیس ا )روند هروب قوج هدننز ول عع هلا هزم ( بئل سما ز و

 نب حط ا ویا بحسم قیرطلاقب رونید ههارهاش نوزوا ندیکب ولیکچیرغوط یکم قتسم طخ و روند 4 هنس
 ادنمانب ناک اذا ق رطلابحسا لا زد هنسانعمقل وا هرز وا روک ذ م فصو لوبهدننز ورارعشقا (باب الا )

 | نیشو لوق ىلع یک یرالاج- كرت ەدراب دوب رونید هب هسیک نادانو ظیلغ و لیقث هدننز ورفعج هلا دعم یاخ )بغسل
 ؛ نوزوا هکر دص وص هلاحر لوق ىلع هنسانعم لیوط روند هب هنسن نوز وا هدننز و رفعج (بهلسلا ل رد هلا هک

 0 (فیهلسلا لرونید هن [ن وز وایرلکیک و ولع رکو ل هثجیریا وردیدآ بلک بهلس ورولک هبهالسیعچ رون د4 یث
 | روندهت روعهچسجو دنمونت و هماظعلاط و ظعاذا ةبهلس و بهلس سرف لاقب رونی د هت نال واهن وک ل وا دو هلباه

 | دم نیغ( بابغلسالا )لر ونل واریبعترکشیپ هکر ون د هنوتاخ همدقمو هئ رج هب رسک ك رانيس(باهل سلا )و( باهل سلا
 ٌبْغلسا لاقي رد هنسانعم كب بول وا نکیننکی هح دقا ندزهرارق زونهیرلبوت كنسیر وای شوقهدننزو رارعشقا هلآ

 | كلذپ انشع لاقب روند هتدمرب ندنامز هلبن کس كنون و یصق كنيس (ةبنسلا ا دوسي نا لبق هشير ك وشاذا اطل
 | نال وا هلتهج قمل وا بضغلا و لاعفن الاعب رس و بشم ریت و دنکب ونک تدمر, هلکنآ عب ةبقحو ارهد یا ةبتس
 رون ده هد ودڅ ريغ تدمندنام ز دو هلبات هدابز ( ةتبنسلا )ردزناح هد هلل سسك كنيس هدانعمو روند هغلي وخد

 | ردراج هد هل رسک ك نیسر وند هغلی وخ دب نالوا هلمښېج قلنغراط كياچ هلی وکس كنون و ىح كنيس (تابنسلا )
 | دوب هدننزو ءار دص (ءابنسلا )رد هنسانعم دعقم و تسا هلک و روند هب هسیک هرضمل اریثکو رر رش عبطلاب یاس نکو
 1 لاعفن الا عیرس و نی راط عبطل اب هدنن ز و ت وربج (توبنسلا )و هدننز و بونج (بونسلا )رد هنسانعم دعقم و تسا

 | باذک ی جالب بونس و هعیرمس بضغلا ریثکی عب بضغتم یا توبنس و بونس لج ر لاقب رون ده یشک ب رمشم ریت و

 | مشیا بانسیف اوعق وا یبک لاتق و هنتف ر ون د هد دش رش هدنن ز و باه (بانسلا )ردیدآعضومر ورونید 4 هسم

  (ةبنسلا )روند هناویحو ناسن نالوا وب وسونوز وا یترقو یم هق را لبه( فبانسلا )و هدننز و باتک (باتسلا و د دش
 | فتك (بنسلا و هترش یا هتبنسم هیلا قلا لاق رونل وا ریبعت قلاضف رش هکر دهنسانعم ترش هدننز و هب رقه |
 روندهنادماح و هبکه نال وانیتمو مک هدننز و هقنح (ةتنسل )روند هن | ولنادبم و ل رکو ندرکس قوچهدننزو ۱

 قلنا سلا یا بتنس لجر لاق روند هب هسیک ب رشمدبو یوخدبهننز و ذفنق (بتنسل)هنسانعم هم یع |



e ۲ روح 

EEوال بیبش بکسو هلنیتعنف ىدا رر دید بکساکاو ىدا لیکس  REAدیا یسرف د  

 ۱ هد هلنیتصف و هنسانعع صاصر روند هوشروف لوق یلعرد هنسانع»ساحت روند هرفاب تکیمو

 لاعفنا (باکسن الا ) بصانا اذا اب وكس وه بکسف ابکسءالا تکس لاقت ردهنسانعم تاک ر زا دوعق

 ۱هدنازو روبص (بوكسلا]) و (بک اسلا)ل بصنا اذا ءاملا بکا لاقب ردهنسانعم كلک ود وص دوب هدننزو

 ت روص لعاف هکر وند هبوص یجلبک ودو نالیکو د هدننزو ب ولسا 6بوکسالا و هدننز و لقبص (بکیسلاو

۱ 

a 

 ےک و بوکسو پک اسو رک ذاک بکس ءام لا د رول وا كم دشلک ود هکرد هنسانعم لوعفممسا دوخاب رد روصتم

 | دوند هب یجنوپاب ورونید هرومخیماد نالیکود عباتتم هدننز و بولسا بوکسا و بوکسموا بکسنم یا بوکسا و
 3 رونید هکشعت نالوا دتم بوناز وایرغ وط هو. و هنسانعمنیف رونبد هیر ومد لوق یلع هنسانعمرکشفک ی کف اکسا

 1 ,ردیعا یزاج رج عوار هلن هلنیتخف (بکسلارل رونیدهنراج اغاامرخ نالواهرزوا رطسم فص فص ولبناحیکیا و

 ی آق هکرونید هني صو هیقطلوش هدننز ورم (ةبکسلا هنسانعم نامعنلا قیاقش روند هنکچچ كن و
 9 رد روم هجسس هقتسس نکل راربد هقتسس اکا سرف لهاهکربد حراش + هل وا شمکید یلکتهزوک ندزب یمرکد

 زوب هیهاکهکر وند هب یردهفوب یراکدتاریبعت وص و شا ناتیچ ریارب هلبادل وهبکس و روند هب یل واح و هب هعرقم
 ربه رونا وارببعت قاکوف راو منی یبک ك ېک نالوا لصاح هدشاب هلناصف (ةبكسلا] رداروهظ یلیراص

 [هیکسالا ) روند هیجش واب هکردیف دارو هدننزو فاکسا (باکسالا ردندیاصصا ثراخا نم ةبکسو راربد

 هاب کروند دغش ضا لوش هلیرسسکكنهزمه + اکسالا) روند هنکشاتل | كنوبق هکردیفدا رم و هدنن ز وهفکسا

 el هتح لوش هدنزرط لوب لوف ۍلع راروف هن رازغآ دوو اقدر دین سر

  ردهنسانعم هباکسا هلص كنهزمه (هبوکسالا ) ررکید بوبریص هلشناق ندنرزوا هدعب ب ورک هنکیلد و هنغترب

 ردیدآ یسرف تلکلامن عدجا هدنن ز و باح (باکس)
o RE RRS۱ در  

 دو هدننز و ناتک 6 باکسر) ردیعسا یغارصق كناطق نب ةعيرنب ةدمبعدوخاب كنهسکرب ندنسهلسف بالکونب

 اچ وقلآ بواقندهسکرب یی هنسنرب هلنیتحف (بلسلا)) و هلنوکس كمالو هلبفف كنيس (بلسلا ) ردیدآ سرف
 ک ر بلس هروک هاب هدراصب كفل م * ةسلتخا اذا لوالا بابلانم ابلس وابلس هبلسلاه رد هنسانعم قعاق

 دوخای كنیمارح و قلا بوباق یبهنسن رب ندنلا ردع وضوم هنسانعم قلآ بوکج یهنسنرب هللاربج و رهق

 لس هلی رط رود جد یسالتخا وریسفت هلا سالتخا هچرکو یک قلآ بووص ینسابل كنل وتقمو بول
 دح رشم ود رد هنسانعم قلآ بوباق هلتعرس ةلفغ یلع ی هنس رب نددسکاپ سالتخاهدحابصم نکل ردشلنا نیس

 ۳ ۱3 2 وا داتسا هدیز ةغلابم لعف نکل بول وا دز بوت تبلس یلصا و موسم نا ونع بو هبلسو

 : هدهب وج بتکن کل ردموف م ود رد راج یفذح ینبم هبانعم ماهفنا و ردشل وا بوصنم هرزوا تی ریبمت وریخأت
۱ 1 

۱ ۱ 

 وا قالبج شنک یرفاپب و یرافادوبو یربلادو رک ذ یس اک هلوا شمرشود ینیدل و نکیا مامان تقلخ زونه
 اوا رک ذ هکهنن هدننزورپما (بیلسلا) و هدنزو روبص («بولسلا) و هبسمک كمال (بلاسلا )روند

 4 تافو یدلو هکرونید هنا ويح یشیدر اس و هنوناخ لوش هلیتع (بلس !) وهدنننویدح (بلسلا) و
 E ا ادا و تلسم و پیلط و بولو لاس هان و اما لاقت هوا شمروش ودكسک ا دوخاب

 ! | بیلس هدننزو نح (بلسل ا) یبکبثاج رواکبثالسسو هلنیتمط رولکب لس یعچچ كنس هک بیلسو مانربغ
 .  كعرشود كسکا دوخاب كلبا تافویدل و كناوبح یشید راس و نوتاخ هلک كن هزم (بالس الا ردهنسانعم
 هلکلک ود بولوا نازخ یرلقارپپ و بویلاق یراشب كجاغا و بلسم یهف ةقانلا و ةأرلا تبلسا لاق رد هنسانعم

 ایچ ج هلب رسک كنيس (بلسلا) اهقرو طقسو اهلجب تهذ اذ اذا رها تبلسا لا رد هنسانعم قلوا قالبح



 | وار نزول( [) دزو زود زد يس ید شف دن مایا بنیاعس هف لاسس لا | ۱

 ۱ نیش نیاز وابونوس قلط هلن وکسكنیع و یف كنيم («بعسل )لططعاذا*یشلا بعیت لاقب رد هنسانعم كيف وس |
 | رد هنسانعم قق هح تنها وص هدننز ولاعفنا (باعسنالا ) نوسلواندهنسن ولتج وزا راسوندهب سشاولماوق روند |
 ۱ هژتتسانمو ردهنسانعم ققفآ ردل وعفم مس ندنظفل بیعست هدنزو مظعم (بعسلا رز لاسادا ءالا تعسنا لاق |

 | بعدم وه لاق هنم و ردت رابع ندکلیا ۰ ز وب وروک اور هب هسکر ین هنسفرت هکردشفل وا لامعتساهدنسانعغیوست ۱

 | هلن وکس كن هم نیغو یصقف كنيس («بغسلا)) رد اراوکو اجو اور هحل وب اکآهنسنلوا عی غوسم یا اذک هل
 قمتجآ هدنزو ه رشم (ةبغسم )و هدننز و د وعق (بوغسلا )و هدننزوهمالس (ةباغسلا]) وهلنیتعف (بغسلا) و[

 ۱ ابوغسو ةبافسو ابغس و ابغس بغس و لجر لا بغس لاقي ردص وصخ هفیجآ نورتم هبعت و جر لوق ىلع ردهنساتعم
 نکل ردهنسانعم شطع قمهص وص هلنیتف بغس و بعتعمالا نوکیال وا عاحاذا لوالا و عبارلا بابلانم ةبعسمو |

 روند هسک جآ هدنز و فتک «بغسلالو هدننز وناشطع «نابغسلا) و (بغاسل ال ردلکد ضیفتسم و لهو
 | هک تن رم ناخب الا ) هلن بیک کانتر یک امت یا چای وک رون د یغسهدنن وم هنسانعمناع وجو عاج

 0 هکر دبف داو هدننزو تعسم (بغسلا ةعاح این لخداذا لحرلا بغسا لاق ردهنسانعم قل وا لخاد هفلجآ

 | ردهنسانعم قم ردقج هکردل وعفم سا ندمیفستوب و غوسم یا بغسمو اذک هل بغسم وه لاق رد هنسانعمغ وسم

 | ردشل وا اراوکو نابسجو اور هنسیدنک یکه حط قفاوم اکا هلغلزدقجآ نوجما هنسنلوا هتک لوا کا وک |
 ۱ | ینیدغ وط زونه لوق ىلع رونل وا ریبعت كحوک هکرونید هنس ر واب كنهقان هلنوکسكفاق و ىف كنيس (بقسلا |

  بقسا یعج رونل وا قالطا هبقس دوخاب زغد هبقس هنسیشید ردص وصخ هنککر ا دوخاب رونلوا قالطا هدتعاس |
 | لیقورونید هب هنسننوز وا بقس و ئکن ابقع رولکنابقس و یکبویس رولکب وقس و یکبالکر ولکتاقسو ر 4

 | ردیدآعضوم ء  هدفشمدهطوغ نابقنموهدنز و ناب غ ەلىك ك نيرو نابقس ىچجبر ون دەنى د هواوى

 نیل وارکذ دنن ژو با رح (باقسملا) و هدنز وربنم (بقسمل ال ردنداروا ینابتسلادجاخ دیبع ن دچا ندشنند |

 | هنیتعتف (بقسلا) ردمالم هرخا لوفو و هلوایتداع قمرغوطدل و هتوکل وا هکروندهندقان نالوا ییا 1
 | ابقس ءراد تبقس لاقب رولوا ردصم هنسانعم قلوا نیقب و برق یا بقس ام لاقب ردهنسانع» برق قلتیقب
 قمل وا نیقب هدننزو دوعق (بوقسلا) بیرق یا بقس لازم لاقب رولک هنسانعم بیرق و برقاذا عبا را بابلآ نم

 روند هنکر ید رداچ هکرول وا مجندنظفل بقس بوقس و تب رقاذا ل والا بابلا نماب وقس رادلا تبق لاقت رد هتساتعم ۳

 رد هنسانعم قلوا نیش هلی سمک كنهزمه (تاقسالا )رد هلدتهج هببشت رونل واقالطا هن راقایاكنهود کلب الاب وقس و

 هکر دیفدا رم و هدننز وب راقت («بقاستلارپ ه رق یا هبقسا لاق زد هاتم تالعا امن شو تب رفاذا رادلا تبتْسا لاق |
 ردهنسانعم بيرق هدننز و ناس (بقسلا)ز ةن راقتم یا ةبقامستم مایا لاه هنمو نوتات قلوا نیش هنن رب یرب

 | بقاسلاقبو بیرفیا بقاس لّرم لاقت ردنددادضا هلغلوا هنسانعم دیعب و ردهنسانعم بیرق دو (بقاسلا )|

 | قلوا ندنسهروت تیلهاح دنن زو پاک اغلا رون د هنساب وص بک یشید هدنن ز وەر (ةبقسلا ر دیعبیا ۱

 | كنشابیدنک نوتاخ ناڵواراچود هتیصءر راس دوخاب نالوا توف کوز هکرون د هنسهچراب قوما لوش هرزوا |
 شا ییفرطربو عضو هنشاب هرکصندکدلیا هدولآیغوماب لوا هلیناقبودنا لااچ یتسهرهچ وشارتنیراچاص ا

 "قلاچهرهدننزوهجرحد (ذبلقسلا )را هلب ینفیدلواهدزتبیصهرلنروک هکاتردیآ جارخاندنناجرب كنوتروانالوا
 | رد هشاط سنجرب ندسان و ردیعنا لجررب هدننز و بلعت (بلقسل از هعرصاذا ان الف بلقس لاق ردە

 | هلا سور هکر د هلبا هل ٩٩ داص هکردهبلاقص یروېشمكنوب رواکهبلاقس جر وند یلقس هدنتبسن یکی عور "
 | راکذت (باکسلا) و هلن وکس كفاکو یصق كنس (بکسلا) ردموسررم هدننسهدام بلقص 46 ه را

 | فصو ةغلابم بکس و هبصاذا لوالا بابلا نم اباکست و ابكس ءاملا بکس لاق ردهنسانمه كود یو 2

 | قالطا هرومغ؛ ناغاب یناد اعباتتمو رونلوا قالطا همدآ نوزوآ بکسو کیسا تیک ام لا 8

 | یلنکشا یکن اور بآ و رد شما وا هببشت هبوکسم ءام هلغل وا كزان و قیقر تیاغب روند هو عونرب و رونل وا
 | روند همدآ لکنشو خ وش ولطاشنو شینج حورلا فیفخ و هشال وا ریس یراع دآ لوق یلع هنآ یوص |

 | تلاسر ةطخ هاش هکر دیعما كسرف لوش بکس و مزالیا بکس ما اذه لاق زد هننسانعم موتو مزال او |
 یروط هایس یعیر وق و یسیلی ردشل وا یرلکلم "هبوط لخاد لوا لا كنب رات مضجب مالتی او ۳

 .كنغایا لوص هلبلا لوص هکیدیا نا قلم لو یدیاراو یسهرخ نان ارت حابص هدننآو بولوا

)۲۱( 



۳ 
  پرسنا لاقبرد هنسانعم كمزپک هه راو ها نالوا هدننع ریز روناج هدننزو لعفت (برستلا لو هدنژو لاعفنا

 | تو كلوب و یروس یروس ینس هلکر خ راوط هدننزو لبعفت («بیرسللا) لخد اذا بست و هرج یف شحولا
 هنغاص هسک ندیا رفحرب یهلوقم ییوفو ةعط ةعطق اهلسرایا لب الا “لع برس لوقت ردد ھام قعاللو

 رددوخأم ند سم نالوا هنسانعم هب زا و نا هکر د هتسانعم كلیا رفح هجهدایز هدن زرط مغلیرغوط هنلوصدوخای ۱

 _ ] كکودوص هه رق ییود نوسل وادس بوشیش یرارب شکیدو ةرسیوا ةنع رفا یفذخا اذا رفا ا برس لاق
 | هدنسیحاونهرب زجهدننزو یرکس (یبرمس)) دننتفز رلنا نویع لتبتل هالاامف بص اذا ةب رقلا برش لاقت رد هتسانعم |
 8 لیونوزوا تیاغب هدننز و بذصم (بسضلا لرد هب رق ر ندنلاعا نا ردنزام هلی كنيس (باروس) ردعضو مر |
 ۱ هدنن زوفتسا هلیاب ددشت و هدننز و ذفنق ( برسالا ) ردشغ ک بولیکچ یرغوط یرقوب هکایوک روند همدا نالوا | ۱

 روشدهنآنالواولم رکو نوزواهدننز و بولنما ها هلم*یاح ( بوح را رار د ځد كن آر وند هل وشر وق ردتغل |

 بوح رس و رد رسفم هللا تآ نالوا نیشهرب و ولم رک نوزوا یب وب هدناهما راسو ةلب وط یا بوح رس سرف لا

 هغارصق راضعب هدل وا یانعم هکرید ح راش * لی وط یا بوحرس لجر لاق رونلوا قالطا همدآ ولیوب نوز وا
 ا زکلا هدر یاتسو نیدلبا میم زازا نکل ردشلوا عبات هرلنا فلؤم هلکلتا صیصخت

 اج یراکدد لاقح بوحرسو یبتنا روند همدآ نالواء ءاضعالابسانتم و مس ا نسح ولی و نوزوا هکلب

 ۳ "و رول وا نک اسهدایزدو بولوا روک یرازوک هکرذیعما ناطیشرب بوسرمو رازبدیخ دیوآنبا روند
 SE ةلتیراترضح هابآ نع و هنع هللا یضر رقابلا د ماما ردمبقل دوراطاوانال وا یرلم هاما كنس هشاط هند وراح

 [  هدنراید اعنص هدنم الاح ردرلرهاح هلیپس كن راتمضح نیمرکم نیس ردنده دز ةالغ هروب نم ةشاط و ردشلنا

 ۱ ی وبقیشید هلکنا هکرد هلک رار رکم ب وح رس بوح رسو رد راد وج وم
  كحراش * ردب رعمندیس رافوب ورون دهر یک ن رح نانل وا ذاحنا نوجا م ارآ هدرانق ویسا ین وک زاب هدنتلارب هل رسک

 اوص رد هلبقت كنيس هکر رعمندیس راف ۀباد رس ردف راعتمهدن رهشدادغب الاح رونل واریبعت ه زبا ونیمزربز هر وکه نایب

 ۶ وموردوب هدرارایدوبالاحیدارونل وا عضوی وکو ص هار وا نوچ اد رت لصالا فر دکع درب كج هیلبادبربت
 روت تمالع هدنوب ردشل وا رونل وا ان ولفاکت هل رال مارا ید رایدنکه دفبضصترارح تدش هدعب ر ونل واریبعت

 رس هللا ه4 نیع (ب وع ربا ]ل ر واک بیدا رس یعج ردشل وا قم هنس هل وقم ساط رق هکر دب رسک كنيس
 دآ هدلبرر هدناتسدنه هلصتف كنار و كنيس (بیدنرمم) یبکس ع نبا رونید هروناج نانل وا ریبعت كجا هدننزو
 ها رلبج یغیدل وا لزان مالسلا هیلع مدآ ترمضح ردهریثک رب زج هدناتسدنه یاصقا بیدنرمس هکر اد حراش

 زاخدنموتولناح ولتا یلبو نوز وا هدننز و هبهلس (ذبهرسلا) ردرودندناکما "هلح عج ورع هنسهورذ ردهدنآ
 بوش ولوکاهکروندهز فیکس ونادانلوشهدنن ز و بلع (بهمسلا ال لب وط ةي سج یا ةبهرتمةأرما لاقت روند
 بس اب وزىش لوكا ا|یئامیا بهرسلج رلاش هل وا زلمب هنسنیریغندنآ و روشا غوا هل زاغو مان اد بول وا

 اسپم نوجعا ترورض فون هدنرعش جات نب ةب ور ردیدآ رج عونرب هل رمصق كفلا (یپسیسل )و هلی ءلرلنیس
 بسح رول وا یناتسب ویرب رول وا مق یکیا هکر دم وسم هن وکو ب هد هدبطتادرفم روب نم رجشردشابادا ربا هلا ونع
 یتراص یکچج و شعشعصهرزوای رب یرب وهج او ضبع قاروا رول وا ردق هعارذترد ندعا رذیکیا نک ام الا

 | مصمنوهمدل وا رظنعموخ ردهدننیب ترفص هادا وس و ردقیمخم یوبیرا هنادنال وا هدملاس و رظنعفوخ تیاغب و
 7 .هدننز و بلب ز(بسیسلا )و هلی نیس (بساسلا )رای دد یمخندنآهن راهناد ویجاغا دنا | راضعب رارکید هذن را هجا

 رد ونریبک ك نجا یاس هکر د رس هلبا تخرد دازآر جش وب هدنادرفم رارز ود قواندنا رد رش عور دوب

 روندهنسروا یبرومد هلی كناط ویرسکو یف كيمردمج ندنظفل هبطسم هلص كيم (بطاسلاو

 وقم ز ولوم و قاربط و بونلنوص وب یرزوابول واریغتمهلغمروط هدندمتدم هکر ونید هبوصلوش و هنسانعم
 هلع كنيس روند مدس هدنفج هک نسانعم مدس ءام هل وا شمالاق یتیحالص هلایعتسا بوبار هشیا الصا هلغعص اپ

 ق راردبا ان نوجا قمروت وا هدنرلکو ا ناکد و وبق و هدنراقلاراوبق هکرونید هر نانل واریبعت هطبصم الاح هبطس و
 : هنسیتارط ییعب هنس هقاشم ناتک هدننز و هبط رط (فبطسالا)ل روند جد هشو هتخن رارد جد هفص و یکسودس

 1 ولنج وزا یکی مطخ وزمکپ و لابهدننز و بږب اځ لب هل نیع ( بدر اع {J رونل وا ریبعت هب وطصا هلف رګ هکروسد |

 دما لاقب ردا اضتقا ندماوق.هکروند هرات نایاز وا بونوس یک تای هدنراقدآ لبا قمر ندرادندن كل
 | رردپا لامتسا یخد هدنآ هلغل وا تلاح لوا ید هدرایلاس ناقا ند نغا و هط ویخ یهو یبطخا ۳ لسعلا يباع



 كن راس برس هروکدنناب هدر اصب كفل وم و * ردندنلسف ردصل اب دوست هکر وند ترس و روند براس هناویحلوا

 ردف راعتم هدنعسف هود نکل رونل وا قالطا هب یشا وم هلمجاب هچ رک برس و یکی غیدل وا یعج كيك ار بکر ردیعج |

 تءاش ثیح بهذت و یعرت اهکر تا لب تالبا درا ال ی دنا ندن رل بانک الط هدتیلهاح یلوق كیرس هدنا الف یهذا یتح |

 قمل وا هيف بورسم هنسانعم قیرط رونلوا قالطا هلو برسو یهتنا رد هانک ندنسانعم كيف ةجاحال هک هنسانعم ۱

 نايتس و نیشیمو هنسانعم ردص روند هسکو کو ههج و یا هرس هللخ لاقب ردهنسانعم ههجو و نو و هلیبسح ۱
 كنهسک ند را نوشروق و شموک و هن زرخ یا ابرمس هب رقلا تب سس لوقت رول وا ردصم هنسانعم كىكيذ هنسن یسهلوقم ۱

 عیطف روند هب یروس هلي رسک كنيس ( برسل ال رک ذیساک ردهنسانعمیلاکو ب یسفن هلغلّوط نوتوت هننروب هن زغا

 لکوکو هنسانعم قیرط رونید هلوب و اهنم عیطق یا اهریغو ریطلاو ءاسنلاو ءابظلانم برس یی رم لوقت هنسانعم
 برعلا ناسلرول وا رارکت یظفل بلق ارب زردقلوا لام نالوا با وص ا رهاظ هکر د ح راش + ردهنسانعم بلق و لاب

 سفن برس و هنل وا هدارا روب هللا بلق بول وا دا مم رطاخ هلا لاب رکم ردم وس م هدننا ونع لام هلوم هداه ما راسو |
 هل یاح ر رګ ح راش + هنسانعم للا ةعاج رون د هنع وم و هن وط كنب راجاغا ام رخ ك ولب ر و رد هنسانعم ج ورو

 هبزیا و غل شازاق هدنیمز ر زو روند هننبا روناج یشحو هلنیتصتف ( برسلا 2 ردشل عا هثطحت ینس هست لت هلا

 ه وص نالیک ود هرزوا هبرق ددج لوشو روند هکنکق ج هقآ وص هنم راحما هاب و هناخ و روند هرب یسهلوقم |

 ناقآ و رارکو د نوچ كماللا فشذوص ندنرازرد هلغل وا فتم یرارب شکید بونلصا یم رمصو یشیاق کروند |
 یذلا ءالا وه و ةب رقلا برس لاس لا ردص وصخ ه وص ناقآ ندنرزرد كنه رق هز وکه ناب كاسا روند ه وص

 لا دبع تذب ءوض یشادنرف زق كعوقرمو ظعاولا دهازلا یابضالادجا ن لا دبع ندر و اهزرخ سم
 وص ندنرازرد كنسهلوقم هرهطم و هب رق رول وا ردصم برسو ردرلثدحم نوي رسلا دو ن دعس ن شبهو
 هب ه رق ناقا هدننزو هحرف (فبسلا إل تلاساذا عبارلا بابلا نم ابرس ةدازلا تبرس لا ردهنسانعم ققآ بو ریص |

 هنسانعم هت رط روند هلو و هنسانعم بهذم روند هر كجهدیک هدننزو هب رت ( هب رمسلا ]ا روند 4 هرهطم و

 رونل واریبعتنارابهد راراید مز هکر ون د هنسهرص كنک اکت مزواهدغاب ورون د هنسو روستآ هج راو هز وتو | ندیمرکی و

 رواکب رس یعج روند هن رلجاغا امرخ كولب رب و روند هرالبق نتب هحنرا و هنرف ندنساتروا كسکو ک هب رسو
 روند هرللبقنتب هح را و هنطب ندنطس و كسکو کی دوب رد اح هلبعض و یصفكنا رو یصق كم 6ةبرسلا) زساه

 هن رازردو هن رارب شکید كرل هنسن شملکید ندنانتم و ندنیشیم راسو هرهطعو هبرق هدننزو هبرح ( ةبرسلا )
 یعجج هنسانعم یع رم روند هغالتوا هدننزو هبرشم (ةبرسلا) ردهنسانعم بيرق هرفس هرس و یکهزرخ روند
 هدرلارهص قاربا هدنتف و رابن فصن هدرلنوکی سا هکر دق راصو لوش هدننزو بارش ( بارسلا ) رولکب راسم
 * ردا ناعلیکوص ندقا ربا هلغم ر وا یس هعشعش كشنوک هرارب قاروچرونل واریبعتغلاس غلا ه رک ر رون روک یکوص

 رک که د ران فرط لآ و رون روک ق صالم هرب یک ص هدنتق و راهن فسقن هرز وا روکذم هج و بارس هکر د جزم
 ردقراص وب نان ر وکه دنلکش ردبا ناغل ءام لا و ضرالانیب هکای وکو  عفترم ندرب نوسل وا لا وزلا دعب رکو حابص |

 یلثم* بارس نم ماشا × ردیعا یس قان كتر وع مان شو سپ دنن ز و ماطق بارس وقر هل وا هف رعم یظفل بارس و یبتنآ |

 ندیارعا نانیعتم نوکرب یسهروک ذم فان كنهرو نم هکر دوب لثم لاججا هلیسانب هرز وا رسک و یصن كناب ردندنآ |
 هیلهاج تریغ بیلکه لکا لاعاب یتسهط روم كنش وق راغیوط رب ناف وبا ەن 1و لوخد ەن ۇر رق

 بور وا ندنس هغ كن هقانهلبا قوا وید ردسومان اکی كلا تسکشهحب وب نس هطروم كشوق نالوا هدمراوج رب زمن هلب

 یرب یرلهلہبق كف رط یکیا هلکلیا لاله ییلکبوروا ید هسک مان ماسح نکی كنهروب زع سوسپ یدلبا لاله

 كلا هم وس ص هان هیلعءان ردشلو لاعتشا تدم هنسقرف لاتق و برحشت 1 هدن را هنایم بودا مایق هکنج هلی رپ ۱

 ردا بوذ شموکو  نوشروق هدندعم هکر د هسک لوش هدننزو بورضم (تبورساا ز ردشل وا لثم هدنص وصخ

 اذآبورسم وهف لوهحا ءان یلع لجرلابرس لاق هلوا شلاکوب یسفن بولوط نوتوت هنن ورب هنن زغا هلغل وا

 ندب ورس هروک هنناب كحراش + ضرالا یف ههجو ىلع ابهاذ یا اب راس هتأر لوقت روند هناویح و ناسژآ

 | اب ورس ربعبلا برس لاق رد هتسانعم كقک بوتوط زو هغالت وا زاوط هدنزو دوق ( تورا ) ۱



۱۰۸ J~ 
 [ 3م لبا لا روند هرادود بختنع و هدیرک دن ز وهمظعع (دیسلا ) کیاسب نمیا كىلىس و كذا كوه لوقت
 شغل وا بس هکاب وک هلی ربع د اه ردجا ام هّلااهلتاق ب ودیا اعد دضق یب هدنعق وم ناسصتسا و باتس راب ع رابخ یا

 م لا هتسانعم بسلا هام رونل وا مانشد و "بس هلکنآ هکردهنسن لوش هلی کنه (هبوبسالا) رول وا |

 1 نالواتلآوهلبس و كليا صوت هنسئرپ و هنسانعملبح روش د هناغروا و هبا و و

 ۱ [] الثهرونل واقالطا هتارقو جر هقالعو ةعيرذو ةلص ویا نالفیلا اببس یلانالف تلعجلوقت رونل واقالطا هثیش

 ۱ ] نویضورع ببسو رول وا لصاح هلتدالو بانت کەن رول وا لصاح تبارق هلیس هقالع كنآ هک لاح جاودزا

 ق ندنک اسرب هبا لرحص*رب فیفخ ببس ردلیق بیس و فیفخ ببس ردهرز وا عون یکیا ندرعش تاعطقم هدنحالطصا

 .  ببسلا هللا عطق لاقت رونل وا لامعتسا هنسانعم تایح ببسو ردنرابع ندکرص فرح یکیا لیقث ببسوردترابع
 . ] قارهردنرابع ندنرلرب كج هیلبا ج ورع ثاکلف ءاعسلآبابسا و ردیعج كبس هدنن ز و بابحا (تابسالا)ل ةابحا یا
 E ون ردت رابعندن اوا دوخاب روناوا قالطا هنسدح | و وفا رط | لوق لع هنسانعم

 ق تآویدنلوا رکذ هکر ردهنسانعم ماشم هدننزوریما (بیبسلا )اهباوباوا اهمحا و نوا اقا رم یا ةيالا د تاومسا

 ءاوذا (بابسالا وذ) روند هنکولب جاص و روند هج رپ نالوا هدننلآو روند هن رالبق تانسیلب و كنغبر وق كنمسق
 ص ردي دا وص ر هدند روب لس ون هدنز ویتح (یسا) ردنبقل ك ورع نب طاطلم ندریج كولم نانل واریبعت
 ۱ قب رد هنسانعمق تقی وص هدننزو هلزاز 6 ةبسمسلا  یرجاذا ءام ا تسست لاقت ر ردهنسانعم قق ا وص هدنزولرلزت

 :(بسپسلا) هلسرا ادا هلو بسس لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم كمردکوح بور ویلاصیلو و هلاسا اذا ءامل ا بسس

 یارو قاچ تشد روند هوا زود نالوا روغلا ةدیعب لوق ىلع هنسانعهزافم روند هنابای لوچ هدننزو بغبغ

 [] کرد هنسانعم نیناعسلا مایا بسابس و هوعج مث ابسبس هنم ءزج لکا ولعج مهناک بسابس و بسبس دلب لاقب یکت اھ
 نوکیا عطق یرلبوقرع ردیبل كملف (بیقارعلا بابسا) روند هنبرنوک هیلقسپ كنا راصن اطا
 س قحا نب دمع ردندباقلا و ءاعما هلا هدحوم یاب هدرخآ و یعض كنهددشم یاب و یصف كنيس

 ی مس (بتسل )ردیبآ زب زعلا دبع ن, نج رلادبع ندنیدحم هب وبس و رد هلبا هم نیش وب لوق ىلع ردندنیئدحم

 هدا ورو یراکدید قنع هکر دیع"ا شیو روب عون رب صوصخ هنم هاد راس و هود هلنوکس كن هيقوف یاو
 6ء رک كنه یاجو یصف كنيس (بحعسلا) ردكم روب نیکشا قرانا كلربس كريس یراعدآ هلنیتعف قنع و رول وا ۱
 شو ضرالا هجو ىلع هرجاذا ثلاثلا بابلا نم ابصم هبصسلاقب ردهنسانعكع روس بوکچ هدنزوبرب ین هنسنرپ

 با ال ) ادیدش ابرش والکا برش و لکا اذا لج لا بح لاقب رد هنسانعم كما وص كبك و ث یكی
 بوس كب كي هلتدش هدنن ز و بولسا («بوحصالا)بصساف هب لاق ردهنسانعم كم روس بولیکچ هدننز ولاعفنا

 بصسو رولکباصیعجج نوچخیدل وا "رم" هدنزوبا وه روند هدولب هلیعتف ك نیس (ةباصملا )رونی د هب هسک نما
 بولیکچ راردیا هبانکن د هبوط تدم و ندتدم ل وط هليا بام راب عو هدنن زو بیام رولکبیاصمو هلنیتعط رولک
 | نوت رارید یرابن ةباحص*هدنع تا و راردبا هدارایتسانعمیموب لوط راربد یو هبا“ هلعفاام الثم نوا یکیدتیک
 ا و نالس (نابصسلا لر دا یملق كن هسک مان باطلا نب ارا رض باصس و هنسانعم مدلیاتماقاهدنناب زدن وک |
 ] فرح فارجیا نابص لجر لاق هلوا رردیک ب وریص هلکلاب یبک بالیس یی هنن یفیدارغ وا هکر ونید هب هسک

 , وبشا ردلثم برمض یتغالب و تحاصف هکر ديما ر ون و غیلب و جج روهشمرب ندنسهلبق لئاو نابصمو هب مام
 بافرشو بودا لا ردایتیلهاح ردندنراعشا*هلج یتس × امیطخ ینا دعباما تلق اذا × ینا نونا یا لعدقل + ۱

 هکرونید هب هدیشوب و هب وتر وا هدننز وهعرج (فبصلا) ردیعما كنآرغیآرب هدننز ونابعت (نابصسل 1 ردشن وامالسا
 هدننز و همام (ةباصسلا) روند هنسهیق وص نالقیب هدنجما هرکصندکد لکچ لوکو رولیکچ هنرزوا ثكنهنسنرپ
 لجرلاق ر ونده هسک نالوا مدنمو*یرج هدننز ورفعج هلبا هیقوف یات (بتح  ردفدا رم هدریخ |یانعم هلا هبه
 رد هنسانعم هطاعشو دایرف و كناب هدننز و بعت هلبا هم یاځخ ( بلا ) ردیعما تالجررب و مدقم یرج یا بتصم
 | ندلفنرق هلبیط بیک ت نانلواریبعت كس هکر د هد الق عون رب صوصخ هب ع ناوسن هدننز و باتک( بالا ) ېک ب ص
 | هدننزو لحدرج (بآدنسلا) هدننز و بتک رواکب ضم یمچج زاغلوب هنس قلعتم هرها وج هدنآ ر رز ود ندبلحمو |

 لا هم لاذ 6 باذسلا )اد دش بلص یا بأدنس لج لا روند هبوود ثاکرا نالوا دیدش و بلص ولقنایط
 6 ةیذسلا) رد وسنم اکا ردئدح هک یاذسلا دج نب رع یک نجف ۶ روند هکچچ نانلواریبعت فدس هدننز و بارس |

 و نوید رونی هنجقهیسام هاب دننزو برم ( برملا ) ردیس فرظ عور نانی زو ور |

E 

 (رشو)



 نانلوا ریبعت ییرکو ةوادع یا بیزا امت لاق ردندنلسف لکفا و و ردهنسانعم تموصخ و توادع بیزا و |

 ملو روندهرودو ولعدآهدرخ و روند ه هسک ناداش و دنمطاشن و ردهنسانعم تراطش و طاشن و روند هروناح

 | ینو راطعب هنسانعم یعد روند هصصتنالوابستنم هتریشعرب نکیا هناکی و هغللغوا و روند هسکان و هامورفو

 | ناطیش بیزا و روند هشیا یکج هیلنا لوبق كعبط و لقع بول وارکنمو رایدلیا ناب هلبهدا نمارح و حب زمسی وص |
 كوي هدننزو بشرق هلیسمک ك ن هزم ( بیزالا) روني د هب هیهاد و تفآ و ردهنسانعم عزف و وقروق و ردندنسانسا

 هدیدشیا شطبلا "بیزال هلا لاق ردهنسانعم ددشو مظع یا بیزا بکر لا روند هنجرف تروع یراو "
  قیصعک یلکن رد یتا كنهدوک هدننز و لعفت( بیلا )ر وند هبیراق نال وا هسیسخو هلیخ هدننزو هبشرق( هب زالا)

 هبصق ردیدآ هبرق رب هدنلحاس موررح هدننزو بیع (بیزلاال عقجا و لتکت اذا هم بیزت لاقب رد هنسانعم قلا ۳

 کما نیسلا لصف ]9»- أ ردهنمانس ققلاکوب و قوب هل وكس كن هزم ویصق كنيس (بآسل۱) ی ةلمعلا نیا لصف ]وه ردهدن رقاكع ك
 هقنخ اذا ثلاثلا بابلام ابأس ان الف بس لات رد صخا ندیکل وا هکرد هنسانع قغوب ردف هن ردلوا لوفلع |

 ءاقسلا بأس لاقب ردهنسانعم ققلالوب یمولوط و یوزر اذا بارمشلا نم بأس لاقن ردهنسانعم قعاق و هلتق ی وا ۱

 عضو مولوط هنجما رول واندنیشیم هکروند هفرظلوش دوخای روند هنکو يب لوق ىلع همولوط بأس و هعسو اذا
 با رشلا نم بس لاقب رد هنسانعم قماق ځد وب هدنن و بعت ( باسل ) هلنیتعض رواکب و وسیعجب یکف الغ راردآ
 لاب ةصاخ بأسم لوق یلع ردفدا رم هدریخا یانعم هلبا بأس هدننز وربنم (باسمل ال یو راذا عبارلا بابلانم باس
 ندروبمرعش ردهدننزو باتکه کر دشملوا درا و هدنناونع باسم هدنرعش كلاش مان بیوذوا روند هنمولوط

 قوج یوضبأسم و ردشغل وا فیفخ همه # تاسم اهف ةفاخ طبات + ردیعارصم وبشا هدنفص و لسع راتشمدا ۶
 كنيشاوومو "با ود نب كلام هدنن و نابت (نابوسلا) هال ذرى قلا زاكا یا "بام وه لاق زوتد

 یصف كنيس (بسلا) ءژازایا لام نابّوسل هنا لاق زون داد هسک ندبا ماسقها نسح و دیقن هدناب ییامر و راک
 ردهنسانعم كم رود هنندعقم كن هسكر بؤ ةعطق اذا لوالا بابلا نم ابتهبس لاقت ردهتسانعم كعكه زد دشت كتابو

 یبپسوابس انالف بس لاق ردهنسانعم متش كکوس هدننز و ینیلخ ییبسو بسو ةبسلا ین هنعطاذا انالف بس لاق |
 كکوس یدو هدننزو لیعفت ( بیبستلا ]ل هرقع اذا سرفلا "بس لاقت ردهنسانعم كلربکس یراوطو همش اذآ

 دنفع رب تداهش هدننزو هناذک  هنابسلا ]ل ثکآ یا هقش اذا اسست هببس لاش ردنوحارشکت یساش ردهتساتم»

 رحسماک | رونلوا عافزتسا هدننف و دیدهتو بس ارز رول وا تمالع هنبضغ ابلق و هنبس اناسل هکایوک رول واقالطا
 اهعطاقت اذا نالج را اباست لاق ردهتسانعم كلسک نولیزوا ندر یرب هدنزو لعافت ( تا زوند ی

 (هبسلاژ) ردع المك قل وا دوخ انن دشا لو ود هب هبس نکل ردذ وخ ام ندنسانعم مطق یمانعم ےتش هکر د ح راش

 راغ هبس و رونلوا قالطا یخد هءوس هکهتن نوجغیدل وا بسرادم ردزاحمون و هنسانعم تسا روند هرب د هدننز و هبق

 هکرونید ه هسک لوش و روند هتلاح و هثیش نال وا راع تخ وتسم هلغلوا مانشد و بسثعاب عب رد هنسانع» سومان و

 یکه اپس ی د وب هل رسک ك نیس( هبسل ال هبسسانلاژ کی ناک اذا ةبسلج ر لاق هل وار دنا مانشد و مشق وجاک اسان

 تدمیلیخ هدنن ز و هبح (ةبسلا 2 ردسقل تكندج یشرفلا لیععا نی دمع ندننثدحم هبس و رونل وا قالطا هنغمر تداهش

 مودنا تلذ و ولا وا دربلاوا "را نعةبس انتباص الا رون د هثیش نال وا رارق رب و تدا هلاحیلع ب ویل وایطقم

 توم رضح ناب وثن ةبس ردندیماسا هبس و هنعنمزیارهدلانم ةبس تضملاش روند هرادقمر ندنامز ورهد وامابا

 (بسل)هنسانعم كعنکو سرولوا ردصم ند هلغاف مورد هنسانعم بس كاکوس هدننزو باتک (بابسلا لر دندنلاجر كبف
 رد هنسانعم بشم هل مسک كنیس (بسلا) روش د هب هسک بابسل اشک ن دیا تداع یقشهقلخ هدننز ورکم هلبرسسک تم

 یک راخ روند هنسوت روا شاپ كلرانوتاخ و هتسانعم لبح روند هیابسو ردلعاف مسا "بس هروک هتنای ثحابصم

 یج رول وا یکدنبلد روند هب هچ را سنج ر ندنزب ناتک ها و هنسانعمدن ورون د هغی زاق ور ون د هدنبلد و هغیراصو
 (دبسا)رکذیتناکر ون د یشکن شوکوسهلکنا ۇل وا ن دينا زقا ك تةسك لس ۇز واک باسر هپ ر

 روند هب هسک رازالد و نابزدب ندا مانشد و شام اد هسان هدننز و هزم هلیعض كنيس (ةببسلا) و هلص كنيس و كاي
 ناتکه جیا ردکلدنبلد عون ر هکر د هنسانعم بس هدننز و هبیبح (ةسسلا )س انلا بسی ناک اذا ةببسو ةب سم لج ر لاق

 رد دا عض ومر هبیبس و روند هن راجاغا هشيم یرا نالوا قل وروقهدلح رب و روند هچاص كولب رب و رول وا ندنزب |
 روند ه یثک ندا هماشم هلکنآ بولواندننا



 هاتف اس
 | هثیشنانل وااقلا وح رط ب ويلن: هلغل وا راشغان یشانندنکل تکنو تیام هد ز ۹ مر (ةبک ا )ةطوقلءىاةب وکزھا
 | روقچربهدننز و لاعفنا (باکزنالا) ردلیطفت لعفا ندتم ام لاو "یشهظفل یش 2 م الایا یک م ًالاوه لا زوند

 .مسقنااذ لج را بکر | لاق رد هنسانعم كمریک ب ور دلاص ب" و رالبابا یب هکیلد و همت یس هل وقم نیم زر ز دوخاب هرب

 تلزلاش ردهنسانعمقلوا هدنناياممتاد تویلرآ ندنسانا قجوح هلیحصف كمال و كیاز (بلزلا) برسوا ةده وین

 قورعم هدننز و هبنالع هرزوا یدسقن كحراش ( ةيالزلا را اهفراش مو اهمز اذا عبا رلا بابلا ن ءابلژ هما یبصلا

 هل روند هف وا نبعهدننز و هبلع (فبل زا )راز دایبیل ز هدیس افرونل وا ریبعت یسا ولح هیبل ز هلفب رحت هدنک زرد اولخ |

eقلآ بوباق ییهنسنرب هدننزو لاعتفا ( ی و  

 لاقب رد هنسانعمقم اق یغابا كمدآ رب هدننزز وجرح دن هلبا هل 4٥ یاح ( ب لال هبلتسا یا هب و بل دزا لاقت رد هنسانعم

 رد هنسانعمقم وب هدننز و هجرحد (فبدلزلا روند هب هسک نشود بواق نا اهدننزورفعج ( ب زا )لزاذا هنع بز

 رد هنسانعقل وا فشکو نیلاق وقت اف ب وشلقبصد ول وبهدننزو را رعشقا (بابعل زالال اهعلت | اذا ةمقللا بدلز لاق

 لپسلا تم زا لاقب زد هنسانعم كهك بوق هلا عفادت ب ولاغوچ كب ی وص لیسو فثک اذا باصسلا سا اش
 هدنلیذیسهدامبع ز هاکلنا مه و ناز ینمال كن هداموب یره وج عفادتم رکی ا بعل رم لیسلاش و عفادنو ژک اذا
 3 ینسهدایز كمال نابح وبا کرد حراش» ردماقموب یرکذ ع وضوم هلغلوا هیلصا یمال نکل یدلیا دارا

 دا رعشل "بغلزا لاق رد هنسانعم كمي لبق هرکصندقدل وا شارت هدننز و بابعل زا هبا هم نیغ (بابغل زالالردشلنا

 : ] یک بابعاز یرهوج هشیر علطاذا خ رفلا بغل زا لاقب رد هنسانعم كفلکلب بونلبوت یسیرواب شوق وقلط ادعب تن
 غیدل والاز كمال عاطف نیا هکر د ح راش × ردلحم وب یرکذ عضوم هلغلوا هیلصا ردشلیا مهو از ا هدکن و ۱

 ) رود بک ملا فی تذکر وت هات تو رفعج ( بهل زا ردشلنا عرض
SEزوعم هدننزو رجا (تنزالاژ نعمادا عبارت باب قم نو لجرلا بنز لاق ردهتسانعم  > 

 ےک هان آ هلغل وا زوم نوناخ نانلوا هيت لوا لا ردذوخأم ندانعمو ردندناوسن ءاعما هکیظفل تذیز روند
 E نیر روند هتنکی نالوا هدفرق برم اکردذوخأ ندبرتع بنز لوق لع ردشفاوا

 وا قر شوخ یسهحارو فیطل یرظنم یار یلعو ردنا غدل دانا هلغلوآ

 ۱ > یا شزوه لاق روند ه بک ناک و قفز یزو یکم ینو کا کروم نا ا

 آرا هری بانز یراترضح اسو هيلع هل یلص ملام رف ردیعما یررخد كن ربانج هلس مانىنمۇملا ماو

 هنیهج ( هبینزوبا ال ردیعما قلاب هدرخ ع ور یک وهرطو هنرتآ هلی مک ك از ( ةبانبزلا ) هلیعص كناز یدیآ
 بیثژ نیر ردنداعما هدننزوریبز 6 بينز )ل ردبعما نوتاخرب هدننزو هرم (دبز)نهنرهبنک ترعهدنززا

 ءطبیف یشموه و ینازلا یشع لاق روند هشیورو هح هتسهآ قرهنلاب وا هدننزو یرفهف (ینازلا) ردندنسعپات

 تب زا ) هنسانعم هقطنم رونبد هغاشوق هلع كيج و یصف كياز (نابج زلال و هدننزو ذفنق هلوج (بجزاا)

 .راردنا دن هنب رپ رغص برع ناوسن ردقادنوفرب یک قدصب كچوک هکردهنسانعم هماظع هلی كيج و كاز
 سبع هدننزو ذغقهلفاق («بقنزال ردهلوبكب تروع كوي یم یلب رغص برعلانییاربز نوچنا كمن روک كج ویب ۱
 قرهفروفبولیریص ندنآ بیرقترب هلفقروق ندهنسنرب هدننزو بوث (بوزلا) ردیدآ وصرب هدندرو یمهلبق
 یرج اذا ءالا باز لا ردهنسانعم قهآ وص و ابره لسنا اذا ابوز بوز لجرلا باز لا رد هنسانعم قجاق
 ندندحم و یعجتلا نسا نب دم ندارعش ردتلابارب دوخاب ردهدلب رپ هدنسهکل واسلدنا هدننزو بان (بازلا)
 !هدننارت لصوم بازو ردب وسنم هاز نالوا هدقارع رفعج لوفیبع ردراب وسنم هاروا حابصلا هللادبع نب رفعج

 راقم رار رب هدنب رق كن ثالذک هدننیب طسا و هلبا اروسوهدنبارت لب را ثالذک رونل واریبعت یب وص بازردیدآ قرار
 ماع بول وا نایاز لصا لوق ىلع راردبا قالطا ناباز هرانا هکردرا و راهیحان هجا هدنرارزوا كران وب ردیمسا |
 یا وز هراوص نالک بوق آ ندنرلفارطاو ردندن سی رب رانا زاربلا دجا نب نسجملاد بع ندنبثدح راربد ناباز

 . . ] لیا هلکمردتا رفح لوا یرلتهربا نانل وا رک هکر ديما كهاشرپ ندنراهاش ناریا بازو هلیسهینب عج رارپد
 | هلامرادقمر هلیممکكاز (بهزلا)وهدننزو بها (ذبهزلا ) ردرهچونم ن, كروبنب باز لوا ورابدنلوا هیت
 | لانا نمةعطق لقح ا اذا لج را بهدزا لاق رد هنسانعم كمك بروتوکامرادقمر هدننز و لاعتفا(باهدزالا روند |
 ح بلهز لجر لاقب روند هبهسک هیحملا فیفخ هدننزو رفهج (بلهزلا) ردلاج رءاعما هدننزو رفعج (بدهز ) |
 | کروند هل نسا ندنتهح یبونج بطق iat تونج هدنز و رجا هل همت یا (بیزالا) يللا فیفخ یا | ۱

 ( هدرارایدوب (



 بعدا ردهنسانعكقک هغ وچ هدنصوصخ برش و لکا و ظیفت اذا لج را بعز لاقب رد هنسانعمكلک هبضع
 هلع كاز (بوبع زلال هوعسشقااذا لاما م وقلا بع زت لاقت ردهنسانعمكعش وب یی هنسنرب وژک اذا هبسث و هاک ایف

 بوبعزهدننز و با( بع زالا)هلبعض كىا زر ولک ب غز قر هل واذاشیعجج رونی دهر ودوب نالواسک ان ومشلهدناذ

 | رددآر اجربهدنن ز وهعرج ( هبعز) ردنداعاهدننز وذفنق (ببعز)) رونید هثیش نال وا ظیلع و نیلاق و ردهنسانعم ۱

 نیغو كاز 6 بغ زلال رد عاشر ندنب رخ اتم نابعز نب دو نب همت نب دج ردنداعسا هدننز و نابصم (نابعزر)
 هدنراکلی كشوف كاذکی کر ایوت نال واهدنغلوق و هدنزو كناسنا روند ءراب وت و هرالبق قشم و و هد رخ هلي كنه

 هنبریوت یراص ندا روهظ ادتبا كنب ر وای و كموصعم لوق ىلع روند هراب وت قشموب و هدرخ نال وا هدنسهدوک و
 هدنشاب هدماکنه یکیدلک ت قر و فعض هن رالبق كمدآ رابتخا وریپ و رونل وا ریبعت دازردام یوم هدموصعم هکروند 1

 هدرخ و یراص هن وکل وا مدآ رییدوخابیرواب دوخاب موصعم رول وا ردصم ندرلانعءو بغزو روند هرالیق نالق |
 بغزو هشبر رغص اذا خرفلا بغز لاق و هبغز تدناذا عبازلا بابلانم ابغز یبصلابغز لاقب هنسانعم تلیوت ق

 دوب هدننزو لیعفت (بیغلا)ل هناثدح یا هبخزب هذخا لاق روند هنس هدنفررط و اّرطم و هزات زونه كن هنسزره |
 هدنن زوراریجا (بابیغ زالا ) بغ ز یتعع خرفلا ویبصلا بغز لا رد هنسانعمكملبوت یکی یسیر واب شوق و م وصعم 1
 هدننز ویداج (ییاغزاالوهدننزو هبا وذ « باغ زلال ابایغ زا خ رفلا و یبصلا باغزا لاقب رد هغلابم ندر وب زمیانعم
 تبصا املوقترونل واقالطا هب هنسن زا كن هاغز و رول وا هد رخ كب یک یغایا هجن رق هکروند هب وت نال وارغصاندبغز |
 ناویحرب دلش هب هراف هدنن زو هعرح (ةبعزلا) ردعض ومر هد رَ هنن دم ه اغز و ةباغزلا ر دق ىنعب اثیشیا ةباغز دم ۱ ۱

 یسیع یھ كل سم ماما و ردزناح هد هل يف كناز هدن و ردیدآ عضومرپ و ردا یراچ لاش ما ر رج و رد ۱ ۱

 عورب هدنن ز وبرقا (بغزالا) ر دیم”! یدج كن رد كفلخ ن دج ان یسیعندجا ندنندح و ردسقل كداج ن ۱

 لیخهدننزو ذفنق (بیغ زلال روند هپا هجالآ ولهراق ولقآ و روند هنآ قلبا و هجالآ و رول وا ریبک هکر وند هربحا ۱
 عرفهدنن ز وءارص (یابغزلا ) رونیدهبا هجالا ولهراق ولق | هدننز و درص (بغزلا و روندهرودو نالوادمان وا

 هدننلب ه سصل هلا دکم هدنز و هدبهج ( هسغز) رددآ كندسکرب و ردا كغاطرب هدنسهیحات ةيلبق ندنسیحاون | 1
۱ | 

Eندهروب نم هدام هکر د هنسانعم كم رولب یراقاربب هدرخ هدرخ هلکع روب وص هن راق وبچ هعصا و غاب هلب رسک كنهزمم ر  | 

 هنسسمهرک وک ولتدش كنه ود هدننز و رفعج ( بدغ زلا رز قرواد وعالا هيف یرجاذا مركلا بغعزا لاق ردذوخأم | :

 | قوچ یخدوب هدننزو طبالع ( بداغزلا ل روند هنغای شی ورچو هنسانعهرثکدیز روند هکویکق وچو روید |

 | روند هب هسک ولزوب نیک چ یربا یرافادود یک ناحلطابو رظنمدب ولزوب نیکرچ ولهرهچ یریاو روند هکویک
 ۱ هند هلماراو حالا ندهسکرب و بضغ اذا نالف بدغز لاق رد هنسانعم قل راد هدنز و هجرحد (فبدغ زلا و |

 | قوچو روند هب وص قوچ هدننزو رفعج (برغزلا ال ةلأسملا یف لا اذا لئاسلا بدخز لاق رد هنسانعم كلقد |

 یرجاو رجاک ی غزو برغ زرح لاق رول وا فص و هنلحم وص هکرول وا هاکو هنسانعمرشک لوب روند هکدس |
 بغزلج ر لاقبرونل وا قالطا هب هسک نال وا ناسحالا و ضیفلاریثکو ءالاةریثکیا ةب غزو برغزؤب و دیک اإ ۱

 كن ز6بق را )كح اذا لج را ب رغ ز لاقم رد هنسانعم كص كلوکهدننز و هج رح د ( بغ را )ریش کی ا ف ورعلا ]
 اذالوالابابلانمابقز رحم ایف ذر | بقز لاق ردهنسانعقفوصهر قجهراط یهنسنرب هليو کس كفاق و یصق

 ید و هدننز ولاعفنا 6 باقزز الا لخدف هلخ دایاوه بقزف هبقز لاق رول وا مزال هنسانعم قلق وص وهف هلخدا |
 درفم لوق یلع هل اه رد هبق زید رفم روند هرلل و قجهراط هلزرتصف (تقزلا  بقزنافهبفز لاق ردهنسانعم قل

 رد دآ عضوم ر هلی ك فاق وكن هزم( نابق زا )برق نمیا بقز نم هتیمر لوقت ردهنسانعم برق وردب واسم یعچ و |

 اسقزت ء اکلا بقز لاقب ردندصاصخ هنسانعم كمت وا شوق یراکذید یجقنادلآ نابوچ هدننز و لیعفت 6بیق لا )
 نالوایصضم و لزاه كنا ورم نب كلم لا دبع ی ديل و ند هب وما هکر د همکح نا هدننز و لاب زس ( بالقزل ث رص اذا
 رد هنسانعم كلغ الا ةعفد هلبا یدنقص رب یم وصعم هدندال ونیحنوناخ هلن وکس كفاکو یف كاز (بکز لا ال رد هسک
 بکز لاق رد هنسانعم كما عاج و ةدحا و ةرحز و ةعفدب اهدل و تقلا اذا لوألا بابلانم ابکز ةأرملا تبكز لاق |

 روند هب ینمهدننزو هع رج (دبکز اه ًالماذاءن الا بک لا رد هنسانعم قم ردل وط و اهعماج یا اهسکناذا ةا
 رده رم تغلوب وردیعما فرظرب هیبش هلاوج هدننز و هبیقح (ةيکزلا) روند هدل و ناغوط یکی و هنسانعم هفطن
 ةأرمالاقب ردکمد هبام ورف و زسیوص دارم هکر وند هت روغ شا ردلاق ندناب, نکیا هیبص هلیعتف كم (ةب وکز لا ۱



 ۱ ۱ ا وا زهنلیخآ یکی و نوف دوم هدننزو و هبیرغ (ةببرزلا) لاساذا عبا را بابل نم ابرز ال
 ۱ لوق ىلع هنسانعم بهذ روند ه وتلا هدننز و بابلج هلا هشحت یاب( باب رزلا ]لر وند هنل و وص هل رسک ك از (برزلا

 | نوتلا هکر دب رعم یسراف بآ رزوب و رونل وا قالطا ه هنس یراص اقلطم و راردب!بیهذت هنسن هکر ونید هن وص نونلا
 | ندنسهلک ییرزهدنز و بارش ( "ییارزلار) رایدلیابیرعت هلبلق هاب ینیرب كفلا و هللا مسکن از رول وا كعد یبوص

 هب هع ود و هدسانعم هقرع یکی غیدص)قتلوق روند هغیدصب كچ وکه لا هر وسکم یاب و ىع و یرسکك از ردعج

 ۶ سیفن ورخاف هددرباس تاهمارونید هب هنس قج هنل وا اکنا و بولینش ود اتلطم دوخاب یکے لکو ولیزو هچلاقر ونيد
 [ هدنسهعرک هبالا چ هل وب« رز وةفوفصم قران و هدب واضب ور ون د ناو ر داش هدیسرافهکرد رمسفم هليا یلاېنو هجا |

 | ترضخ هدیدنکز ونهنکل بورازق لوق یلعروند هرات وا شمراراص "یبا رز و رد هللا طاسب سیفن و رخاف
 | هجوتوا هدننز ورارجا«بابرزالارول وا هل وک لواهدقدنوطزوب هغع روق تاب ضبهکرونید هرات وا نال و ایرنا
 ۱ 0 107 1 طخ هبفورج ا وارفصا اذاابایرزا تامنلا پرزا لاقب رد هنسانعمقل وا یبارز هرز وا روک ذم

 ] ند هيماش روغث رد هدنز ویرکس هکیبرز نيع دوخای هدننز و هرم (ه رز نیعرل یدنل وا رک ذ هکر دیفدا مو هدننز و
 | ناشیذ رغ هدننب نیمزنحم نیمرح هل رسک كاز ( بارزلا تاذإل ردیدآ دنن ردرپ هدنب رف هبصق مان هصیصم

 |( بيرلا موب )رونيد هنبرانبا ك لروناج یحترب (عبسلا ةب رزال ردیعما دج رپ ندندجاسم مالسلا و ةولصلا هيلع
 هلغل وارکنم یژک | ثیداحا یکیدلیا تیا ور هکردیعسا ثدحرب هدننز و یرکس (ی رز)ردف ورعم موی رب برعلا نیب

 هجرحد(فبدرزلا و ردهدنکبس رک اننثیداحا هل ثدحم یبرز ویلوقربک انم هلی رز وهدا رو كفل وم» ردلکد هب لوم

 هکر دیعما تخمک هدننزو رفعج هلا هه نیغ ( بغرزاا ال هقنخاذا انالف بدرز لاق ردهنسانعم قغوب هدننزو

 ج للو (بنرزاا ل رلیدلیا لامعتسا ید برع ردیسراف یس هلک تخمک و رونید هبیرد نانلوا ریبعت یضاص |
 ۱ ا ا دورو كابر هدهیبط تادرفم ردیعمارهرب وبشوخ لوق ىلع رددآ بیط وبشوخ عون رب هدننزو

 9 ا | رلرید ید دارا لج ر هدي عو یناتسکر ورس هنابنلوا هدیسراف ردد ودعمندناح رفم و تات رطع هلغل وا |

 وع و روند هنسیام كنرغص ناب و روند هنارفغز بنرز و ردموسرم ود رونل وا ریبعت یعایا هکرکچ هدیکرت |
 | هګ موب نالوا هدنسهسک ا كن هدیک دوخاب هنزو هرشط دوخاب روند هنکویب لوق لع روند هنجرف |

 ال وط هلب EA GEND رد هدنزرط هدغ هدنلخاد كجرف هدننز و هرمت هنیکو روند

 ۱۶ و هرد و هعطق اذا هبعز لاقب ردهنسانعم كعسک و ء الماذا ثلاثلا بابلا نم ابعز ءانالا بعز لاقب رد هنسانعم 0
 | ارقبمز لا رهام كم ونک رقولوط و" العتاذ ایداولابعز لاق رد هنسانعم قلوط هلا وص

 3 شل وب وابنم اه الغاهعماحاذاةأرلا بعزلاقب ردهنسانعم كلتازب ربل هلبا هفطن نج رف كتر وع بودا عاج و ةئلتم

 [  ندنفلرغآت کوب خدو کرد هنسانعم كکلردب عن نیر یربلوقیلع تم بروتوکرخآ نهج وت هد هغا

 ] الفثم هب ماذا هلم ریعبلا بعز لاقت راردیکق رهر دشقاق بونقوط هنیربیرب بویمهدنکی غوطاریز ردیا تشن
 نبدا رکذ یساکمکلابابعز و ةبعزو ةبعزلام لا نم هل بعز لاق رد هنسانعم كمرب ولام رادقمرب هب هسکرب وعفادن وا

 هاج وک هود هلغلوا ضغآ وب و هعطقاذا هبعدزا لاقت ردهنسانعم تعسکهدننزو لاعتفا 6 باعدزالا  هنم ةعطق هل
 ۱  هب رماذا هلمح ریعبلا بع دزا لاقب بک بعز رد هنسانعم كف هد عفا دت نی رب یربدوخای كمك بوروتوک یر هنلرغآ

 | برعلانیب ورود هلام ك ولبر هلیسمک باز (بع زا لو هلی کس كنبع و یعح وحن كيا ز(فبع زلال عفا دن وا القثم
 ۱ هدننزو بیعن (بیع زلال رماک هنم ةعطقیا ابعز و ةبعز و ةبعز لالا نم هل بعز لاق ردن رابع ندیشاوم لام

 : | دوخاب هدلبرب هدنن زو بحاص ( بعازإل بعناذا اعز بارغلا بعز لاش ردهنسانعم كم وا هعرف هکردیفدا رهو

 کروند هب یغراق لوش هیبعاز لوق یلع ردیوسنم اکا همبعاز حامر یدنا رز ود یرانرمت قارزم هکردیدآ هسک رب

 رول وا رونقوط هنشاب وا هکرول وااضعب هل وا رزنق وط هنضعب یضعب كنب راموغب هدقدنان وا هلغلوا لسو مرا كب
 | ی ره هلکلیا تحایسوو ربس بوزک یفرطره هکرونید هبهسک لوش بعازو ردذوخأم ندنسانعم عفادنوب و
 | هکر د هنسانعم كتو ا هغ رق هدننزوریما( بیع زلا) هلوار دبا تیادهوتل الد یخ دهرا ر اسندنکیدلیب یکی کر کی ناجر ھو

 | (باعزر) ردهبرقرپ هدهماع هدننز و هاه( هاعزژرون وا قالطا هنسیدرزب و كرایرآ لصلا بیعزو یدنلوارک ذ

  (بعز ال ردندیماساهدننزوریپز(بیعز لرد هلبا نیغ نالوا باوص لوف یلع ردیدآ عضومر هد هن دمهدننز و با رغ

 | یرلفدل وا ندباصصا یردب و نعم موق ره ردندرلنآ بعزنب دز نب نعم ردبردب هلببق رب هدننز و دلج هلبرسک كن ز

 ۱ | بونلترارح و طشناذا لج را بعزتلاقبردهنسانعم تلوا ناب نباش مدت زو لوفت بالا ویو

 ( هبضغ )



 راوی و کت لقب وا اس نیا خدا دش بیو E رد

 هل دن دشت كناب و ی كناز ءان ان زلال ت "التماف اه الماذا بدزاف ةبرقلا بزلاقب ر ددنیا قایل رز و لاما

 نالوا کو هاش نوا ددل وا رعشلا ةربثک رونل وا قالطا هدعتعو تسا هلتیمانموب ردت وم ندنس هلک "بزا |
 هکهلمیشت هروناح ولی وترونل والامعتسا هب انعموب یخ د ءآ ر عش هک تن ةدیدش یا ء اب ز ةیهاد لا رونل وا قالطا هب هیهاد | ۱

 ه.هط و ردنا ییرف كن هسک مان فدیصا ندنسهلدبق یبط و ردیدآ هدلب رپ هدنلحاس تارف رېن ءات زو رول وا لوهم

 ندشا و طلولم هرو نمردسقل نوتاخ ر نال وا یسهکلم رعنا "درب زج هدفلس ء ء ایزو ردندآ وص ر هدندرون یس هلبق

 كنالا یمومشرب الا ةمذج نالوا رابنا و هربحثالع ردمیقلت ثعاب یسلوا نا وارف و لیوط كب یموسیکر دهد ودعم ق
 | هلس رقتر وریځ ةضبق هدر وآ یتکلم هن هلا نا ر کم یعس ودجاپل | یوم هرکصن دک دلی البتسا هننکلم ولتق یتیردپ

 هصقف لوا یلثم + هفناربصق غدجام مال * رد هحورشم هدلاثما و ع. راوت یسهصق ردشلنا ریمدن و لتق یب هعذج ||

 كناب ویعط كاز بزار ددا a هدهماع و ردیذآ وص رب ص وصخ هنتعاج طیلسون ءاز و ردندنسازجا

 ار ز ردیلپم هنس هظحالم یرالبق ردص وصخ هن رک ذ ناسنا لوق یلع هنسانعم رکد روند هلسانت تل آ هد دشت

 | هلاقص بز هلاصف ر واکه ب ز ور واکب اب زا و هلیعض كناز وی كن هزم رولک بزا جزل واهرونو قلحهد راي ود |

 روند هرځای روق و همز وا یر وق هدنن ز و ریما( بدنزلا ژ هنسانعم فنا روند ه ور و روند هنمدقم ثالافص لوق ىلع
 نب یلعو ردیسب وار كب رشن دم هکم عن وبا و رفعج کت مهاربا نب هللا دبع ویرکسعلا هل دبعنب مهارب | ندندندح

 | هدنزغا كنالب و روند هنکو یک كیوص بیپ زو رلیدنل وا تبسف اکا نوچ رلکدت ا عیب بد نوش راد

 | كن هسکر اثکم نایلپ وس قوج وردا ثدحت هدنرللا كناسنا هکر دیعسا هراب عونرب هلباه بدی زلال روند هرهز ل
 | هراکو پکن الوا عقج هدنفرط یکیا ك راد ر وآن کر دبا ملکت هلیس هی هنت (ناتییبزلالرونبد هکو پکن دنا ر وهظ «

 | زغآنکر ای وس هدننز و لعفت (بب زلال ر وند هرل هطقن هایسیکیا نالوا هرزوا یرازوکیکیا كباکو كنالب و ر
 یراقل وق هکر وند هه رافیریا عون ر هدنن ز و باح( بابزلا) م الکل ا یفدنزرتاذا لج رلا بب زت لاق رد هنساتعم كم

 | عاشلا ةلیمز نب باب زردندامما بابز و روند ههراق نالوا زسیوت دوخاب نال وا لزق ین وت لوق ىلع رول وا غا
 | ردندنیعبات بلب زن هللا دبع ور دن دنس هلمبق ربنعلا ون ردندیاصصا هکر د هبلعت نب | هدننز وریب ز(بدب زر رد ردا رب لب ۳

 | ردندیماسا بابزو رار دید یی ز هکه روند هب هسک ن اتص بیز هدنزو دادش ( بایزلال ر دند هبرق ماندنج 9 دعا
 | هلق كاز ( هسیزلا ل ردندنیتدحم با زلامهاربا نب یلعو ردندنلاحر سن هعصعص ن صاعون تایز ن رخ ق

 | روند هناتص مز وایروق هلتبسنیای( ید زلا )ردندار وا یی زلا بلاطنب هللا دبع رکب وا ندنیئدحم رد هلع ر هددآ 12 ۱

 | ند ردندیماسا هلی كنابو كیاز (ابږ ز )روند هناشوخربحنا و مزوا یروقو روند هناتصربحنا یروق تالذک |
 ۱ روند هروناح نانل واریبعت قوصروب هدیکرت هدننز و بغبغ ( بز زنا ) ردندنیئدحم یبیزلا ابیبز نب بلاطیبا نب لب 2

 0 | یراکدیدیردکچ روند ه یکه ن وکر ببار زوررابق بوشیش هغ در واردیس ودع كم ز واهدراغاب را ربد راغش هدیس راف
 | رد هنسانعم قجاق بولب زو هدکنج لوق یلعرد هنسانعم بضغ قلرادهدننزو هبکبک( هب زب زلا ) ردقج هلوا یک ن وز زوا

 | نیکن زقوچیلامهدننز و بكم( بزم ا وال وهدنزودحم 6 بب زلال برا یفمزبنا وا بضغاذا لج رلا بز ز لاقت
 | باص ا هبیپ زن نج را دبع ردنداعتا هدننز وهبیبح ( هبیب ز )لام ریشکلایا بنمو ببم لج ر لاق روند هب

 (ذبجز لا رد هچتاب یکیا ص وصخ هزب رکن ب رعاع نب ہللا دبع لآ لیدی دشت ناب و یحف كنا ز (نا وابزلا ردن دش دح
 یاح و یحف كناز ( بحزلا إل ةلک یا ةبجز تععام لوقت ردهنسانعم نح“ و هلک هلی وکس كيج و یعض كياز
 نداذا ثلاثلا بابلا نم ابحز هلا بحز لاقب ردهنسانعم قمناچ بوراو نیش كن ۵ هنسنرب هلی وكس كنهلم#

 کرلاز 6 بزخزلا روند ه هقان نال وانیتم و بلص وناقنایط هدنباب كم روب هدنن ز وءا رڪ هلبا همش یاخ (ءابخز لا ز

 روند هناوبح و ناسنا نالوا ملا دیدشو یوف و ظبلغ یدوجو هلیدیدشت كناب و ینوکس كنه یاخ و یمض

 شانلاب ءزمناک اذا بلخ رم لج ناتو هب هسک ندا ازهتسا وله یمان امت اد لیس هی , لعاف مسا (ىلخزملا]

 | هد هماع هدنن زو هيام هلا دعم لاذ (هینا ذرا )زو لک ښا د زا یعج رد هنسانعم بیصن و هصح هریک کا 6 بد زا ا

 | یک و نویف ةصاخ و رد هتسانعم هاکل و خداو لخادم هدننزاو برش زا ) ردزانادناخ لها رغ
 0 یو نویفرول وا ردصءورونید هنسیتلم وکی وآ برز ور ولکب و رزیعجج ردنغل هدوللسسکكناز روند هثلیغآ | , 

 برز لاق رد هنسانعم قق او اهل برزلا ی ياذا لو بوم هو EN هنسانعم عاب لیغآ هنعسق |

۳۰ (۲۰) 
 ل 



 سد[ هجا یا زلا لصف زس

 ا ۱۲ رب

 | مدعدا مند هانکه روک هنناب كحراش » ةبارا مالا شبا رالوقترونلوا لامعتسا قره وادیزم ىج دەدەن ا
Eهدهاشم تمت ٹر وم یظ ءوس انيق دا مند هب انکم دع و ردکعشود هلاک هليساسحا هرامارن ٹروم ین ههش  

 ا "یشلا بار لوقت هدحابصم که ردترابع ندکعد ردفصتم هلت لوا هکلب هنظم هدنآهرز وا قیقح هج و هلکلیا
 ردموس رم هلبناونع هيف وه سما هنم ىنبارا تلق ةببرلا هنم نقيتست مو نظلا هب تأسا اذاف ةببرلا هنم تنقیتسا اذا
  ادندف ةبرلا نموا و نککش یا اذک یفیتبارالیق و نککش نعم یتبارا و *یشلا یتب :ار لا ید هب اهن بحاص و

 ۳ نده انکهروک هنج وت ییطح راش هکیدلاق ردقفاوم هر زم نایب هلکلیا دا ربا هلبت رابع فلا ربغب نبا ر تلق هتنةیتسا

 7 قرهلوایئالث لاو قرهلوا د نعهسیا ارد ا قالا ريم هلعف رک | یس هک اونک اذا هلغل وادا ممریعض نییف وکلادنع
 یهتا ردمزالقلواهدننا ونعهرماتباراو رمالاینبارابویلوا راج عالاباراهروک هکو ردکءد رونل وا لامعتسا
 بیراذراص اذا رمالا بارا لاقب رول وا نوا تروریص یسهزم هکرولکهنمانعم قلوا ول همېش و كش هباراو

 یآراذا ه باسا لاق رد هنسانعم كش ود هب ههش و كش هاکم روک ت لاح ث روم ق٣ و نظءوسهد هسک ر(هازسالا)

 : ردا فب وخت یر قتولعف هلغل وا ولن نو ول ههشهدنناذ هکرونل واق الطاه هنسن لوشهدننز ودا دش( با رلا لهب رام هنم

 ا هدنز و لاعفا ( بایترالا ) عزغیا باتررما لاقب هلواردیازارتحاو ید مرول وا مېتم مدآ ندکلشیاینآ یعیهلوا

 1 باترا لاقب رد هنسانعم قلق مت هی هنسن ر ی هسکرپ وهیف كشاذا *یشلا نم بات رالاه رد هنسانعمكلتا همش و كش

 0 قلا یازلا لصف = رد دآراصحرب هدنم :(بیرتسز ردیدآعض ومرپ هدننز وبيع بيرلا 4 دمای اه

 ةبرقلا بأز لاقب ردهنسانعم كقلبا هلتعرس بونلکو یبهنسن ضآرب هلنوکس كنهزمه و ىح كىاز ( بألا
 برش اذا لجرلا بأز لاقب ردهنسانعم كم هلتدش ییوص و اعیرس اب لبقا مث اھلج اذا تلاثلا بابل نم ابآز
 هلاد یناتهکهدنز ولاعتفا ( با ءدزالا آل اهقاساذا لبالا باز لاق ردهنسانعم كمروس راوط و اددش ابرش

 قم اهلج اذا ةيرقلا بأدزا لا ردهنسانعم كمك بول هلتعرس بونلکو ییهنسنغآ رب ید وب ردشغل وا
 1۳ أز دقو بالقنا یا باوزوذ رهدلا لاقي ردهنسانعم بالقنا و لدبت هدنز و بارض « باژرلا )ل اعرس
 ۳۶ تا ءوزو ربض رد,دفزو تاءوس هکندنظفل تام وز یسهلک باز وبشالوق یلعهبلق ومریغیا

 دقل وا ءاز نالوا باوص ردفعح جد یس هلک رهدلا هز ورونبد هب هثداح نال وا ثداح هلییس توم هکر دیعچچ

 RE ءزلا رو یدنل وا ناب هدنسهدام ء وز هکه تن ر دیس هلص هج هقشب هلن ربع و ءاب یس هلک هب و هدننز و ءاح |

 ند راضهب هکر د حراش + ردلکد عوعسم یدرفم كن هلکوب ردکعد را هشیش ردیعج كنهر وراق یر من راوق

 7 هدنا ویح راسلرکر دیدازردام یومهکردیفدا رم و هدنز و بغز (بب زا آل ردع وعسیغیدل وا بان از ید رفم
 هودو روند هغلواریثک ر البق هدنع-ق ناسنا ببز و ردریوت هحراص هدرخ نافیچادتاهکنوسل وا هدر وبط |
 هل وا ببز یلصا عبارلا بابلا نم ابز بزب بز لاقب روند هغل وا ناوارف یرلبوت كنتلا یسهکچ و كنسهرهج |

 زو بورفلل تند اذا سما تب ز لاقب رد هنسانعم قعشعب كب هغمتاب شنوکو یک لع ل ردشمل وا ماغدا |

 یرالیف هلدیدشت كنابو هلنیتصف 6 "بزالا)ل اه الم اذا لوالا بابلایم بز ةبرقلا "بز لاقي ردهنسانعم قمردل وط |

 روند هه ود نالوا ولیوت كب تلا یسهکج ویس هرهچ ورعشلا ربثکی ا بزا لجر لاقروند ه یشکنالوا روک

 یابزاماعلاقب رول وانا وارف رانج و رارباچو رلنیکا هلغلوا ولرومب هکرونل وا قالطا هلی قالوبو قازوجواو
 ذخافناربش هلوط الجر دج وهنا »ا رصتخامع لا یضرریب زا نب هللادبع ثیدح هنم و ردندنیطایشاعماب زاوبصم |

 ىح قدرا لی "بزا امو لاق بزا لاقف تنا نم لاقف هاناف طوسلا |
 5 زکلاب هدهب داب هک رب یراترمضح رب ز ن هللادبع یتعی هک ةبقعلا بزا هجا ناطیش وه 9۶ ةبقعلا ثیدحیفو * صاب |

 | یّدفهکیدر کشد زوا ینالاب كنسهلحارهرکصندقدنابواب ورا وه اوخاهنتو كت و مارآ هدلحرب یرورضبولاق

 ود رد بزااکبهدکهلیالاوس وبد نسیک نس ویدلکه ناب بولآیتس ها زات نامه ررولم هسکر هدن را دقمشرات کیا

 | ادع هلکلعا هدافا یتفیدل وا ندنس هفت اطنج هدکلیا لاؤس رب رکتوبد ردیک بزا هللادبع سپ یدلیا باوج
 ۱ هبقعلا ةع و یدل وا ینتحمو زنتسم هدنتل آ یشان ندنکل هدرخ هدکدلیا عضو هنشاب روب نه بور وچ یتسهنایزان
 _ موفرم ص2 یکیدلبا فداصت كهللادبع هدهاهنو رددرا و هرز وا قل وا یعسا كن اطیشرب هبقعلا بزا هدنشدخ
 فلا بزا هما ناطیشوه هدیناثیدح وردو یس هيم هج و ارهاظ هلغل وا موسم هرزوا قمل وا هبحملا ةهظع
 | عشا تب زا لا رد هنسانعیوشلقب كب هب ورغ شن وکه ل رک ك نهزمه ( بابزالا )) ردنیبم تراب ةن او هو
 ابن هربص اذا نوا وپملا انزال ردهسانعم تب پییز بود وق یریجاو یزووبورف تاداذااب زا

  Eبییزلا) (
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TATE كاتا رال ا2114 وز نا بّور لاقت وفنان قلاج دال ی یدوس 2 دوو شا 

 | تد ا ینا کھو یدوسدو هدننزوهانا ( ةبارالا ل تیعااذا هتیطم تب ورلاش رد هن انعم قمل وا

  بوراقبج یتغاب قر هبقلاچ ید وسهدن "هکر وشدهمول وطلوشهدننزورینم (بورلا)اتار هلغجاذا ةبارانالا با را | ۱

 دنا کروند همول وط لوش هدننزو من ( بورما ) ررالچدکی دهلی روتا واریعتقیایکزردیادرخوب | ۱

1 

 | هلبنوکسل وا و و یعضویصف كنار ر( ةبورلا الا هیف ب ور یاب ورم ءاقس لاق هل وا شغنلاحد غو بو لید وب واد وس |

 | دو لوق ىلع رولواد غو بوو وا دلدل اچ 2دو روك وا رشت یل رماد هدراید نی کر رن د ا

 | هن هقان ڭنەود روغل دوخاب روند هنسهفط)نال وا عمو دنبلصیدنک كنهود روم و روند هنس هه , دوسناتلاا ۱

1 
 لامعتسا هنسانعم هن : رورض وتحاحه ور وامبشت هنسهبامدغوب روندهنسهفطفنالواعقا و ءدنچ رمرکضندقدشآ ۱

 سالا هب ورو ردهنانعمو یجدهبام هدیسراف هه رونل وا قالطا ه هنسننالوایناکدنز ماوق وشاعمرادمورونل و ۲

 . ندنتنیه قرهلوا عم یسازجا و لوصا هلمباب هک رولل وا قالطا هنسیلک و هنن وط ییعب هنعاچ كنهدامرب

 | رداعسم ندنتهج انعموب ج الان ةد ور ندارعش رهاشم روند هرادقم رب و هکولب رب نددصک ورا

 زوم هبور راضعب نکل ردشفلوا هیت هللا هب وز هلیس هسبالم كظا دلو کد نان رند
 | هجاصق لوشو رونل وا قالطا هدهنسهراب تا ه ورو یدلیا نارذکه دنسهدام هکهت رایدل وا بهاذ هتفیدلوآ |

 كلکتش واو روند هنجاغا لاو ردهنسانعم هقافو رقف ه ورو رارراقیچ هرمشط بوتط روناح ندنا هلکنآ هکر وشد
 رتمو لوبقم نالوا تنمو یوصیغاربط ربثک یراصا و تابنو رد هنسانعم یناوتو روف ولسک ق لقشو وا و

 | دوخای ندلکا تژک هکرونلوا قالطا ه«یثک لوشو یدنلوارکذ هکهتن روند هد غو ( بئارا )رون د هر |

 0 .نوفلوطو نکشیش یک یابص روم یغامدو ندب ندنغلش وخ رس وقبوا اب ندقمو وا قوچای ندقعصاپ و وآ
 | كنا ر(نابوراالوهدننز و برقا( ب ورالا )ر دذ وخ ام ندنظل بور هل واراف و تسس ی کد غو هلغل وا نارکر سو

 ندنلاعا دادغب هدننزو یوط ( ور ر رده رق رب هدنساصق مب هدننز و بوط €( بور ]ل رد هنسانعم بئار هلک |

 هثداح هدننز و بیع (بیرلا ) هردقیااذک با راذهلاش ردهنسانعم رادقم وردقهدنن ز و بان (بارلا إل رد هب رق رب

 | عقاو هلی وت تلاحرب هدهنسنرب لصا بیر هروکهتناب هدر اصب كفلؤم + هنسانعمرهدلا فرص روند هراک زور 4

 تفوهکلببویلواناکوكشهدنتهج یل وصح ونو کی الط اه راکز ور فرص وردعوض وم هنسانعم هش و كش نالوا |
 هلبیس هدامرب سفن رد را ردصم هب رو تیر هروک هن رانايب فید رام تاهماوردهاس هسبالم ین وال و وار

 ا هرهدثداوحو هرس هفرلع قد وا بیس 4 ورد ۀشدخ وسفن بارطضا ردشغ وا هبعست هش و كش هلکنآه دعب

 : یوهفم كکش هرزوا قع ینیوح ماماو ردند ابو ید ی .نانعم تحاحو رد ینبم هنسهقالع تیبس تزذک |

 بیر لاق لو بیم كش لاق کر دط ورشم هغمل وا غلاب هنس هج ردنیش بیر و ردنعضت ینلادتعا وی واست كنيفرط

 | رببعت تم و هنظمو نط ءوس هدرهامآ بز یسهضالخ زد نقاب رع قوت رول را بی دم 8

 | هرطاخ هدنننض یسلوا شابع هدکدروک نک ردنا حورخ ند هناحص* یهسکرب الثم ردتح هل وا رام وهه زیکیدلبا

 نورد بارطضا بج وم رونا وا لامعتسا هنسانعم تجاح بیرو یبتنا یکه نظم نالوا نشنلد بودا روطخ

 | حراش » ردنلاح نالوا بجوم یرییعت و بییعت هک رد هنسانعم تم و ردهنسانعم همش و كشو هنظ و نوجغیدل وا

 | هدلوصا ضعب نکل رول وا انعم هجهقشب یر ره هلکطا كيكفتا رهاظ هلی رابع هنا وةنظلاو فل وم هجرکه کر د
 دو هدنقح هسکر الثم هکرولوا كعد هبشو كش نورقم هتم هروک اکا هلغلوا تبثم هدنناونع ةبلا عم كاشلا

 هش و كش هنسنرب هب هسکر رارول وا ردصم هلرسکك نار هبرو بیر و یبتنا یک كلبا ناکو نظ هلبالعف اسان و |

 كشى هسکرب و ینککشیا ةبنرو ابر بیرب مالا ییارلوقت رونلو اریبعت كلا ناک د هکر د هنسانعم كلتا ثا ربا |

 دوب هلیرسک كنهزمه ( ةبارالا ) هيلا ةس را تلص وا یا هت ر لوقت ردهنسانعم كمر وش ود هنظ ءوس و ه همش و

 كلی الا هنظ ءوس یب هسکرب و نککش غم هبارا مالا یبا زا ل وقت زد هنسانعم كلبا ثا ربا ناکو هنظم هنس ر ةسکرب

 | كنالف هسک نالف یتعیةببرلا ف لعج و هبتالذ تذنظ یا ییارا لا و ةبر هیف تلعح یا هت را لوقت ردهنسانعم

 | ناکو ههشاکب ییعب هم رلا یک ۵ وا هانعم لیق و مدلق مهم یآ بودانظ رلي وا ید داکلیا ثار ههش اکب هدنفح |

 | قرلوا دیزم هلبقاحا فلا هسیا اردنا هنانکر ک ۱ هکرلیدید راضعب و یدلیا ناکدب هدنفح كن یب هلکلفا تارا | 1

 لوق ىلع زردیا لامتسا ازم را را تیام بو ایر هما یبار هسیا راز هبانکرک او راردیا لامعسا



a ۱و( EE 
 | لجرلا بھ رالاش ردهنسانعمقل وان وز زوا رون دبه ر ەكى کی تاسابل وپه اکو راد ابا زا به :رالاق کت یساک
 |هعذق اداریعبلابهرا لاقب رد هنسانعم كمرزکسوت وریک ر هديا رازآ و منش ندب رقن هضوح یهودو هک لاط اذا
 3 ۱۳ اوا تیتطب و ےک نمی بابا دعو ی هیمک رب هدنزو لعفت ( بهزلا ) ضوطا نع
 _ | هکرونلوا لامعتسا هنسانعم كلعا قللوف ءرزوا لاک هلاعتم یادخ و هدعوت اذا هبهرت لاقب ردهنسانعم كلعا فب وخت |

 .بوهصونوج!دل وا هنم بوه مرونل وا قالطا هالسرا (بوهرلا) دبعتاذالج را بم ناشر

 ندهصص و ندشن آرونل واقالطا هنالسرا ( بهارلا ) رددآ لجررب و ردیعسا یسرف كن هسک مان تو تا

 ندنسید رقناچ كنس هل وقم نکل و تشط وندنسس كاس ورخ که نوچغيدل وا ردا فوخ ندرهنس رجا شموا ۱

 كنسهشاط یراصن تبهارو ردفصتم هد هلتابح یک یغیدلوا فصتم هلتعاصأ ردا فوخ ید ند هرهو

 د یدبا راردبا تمزالم و هدهاحم و یعس هکسنت و دبعت هلرب اوزنا و عاطقنا ندسان هدفلس رونل وا قالطا هن رلساباب

 | لص الا یف رول وا درفم هجن و یس هلک نابم یکی غیدل وا عج نابهر رول وا هاکو هلیعض كنار رولک نابهر یعجج

 | «ةبهرا)ردلاسمجبهکر ولکن ونابهرو هلبصف كنار رولکه ن اهر و نیباهر یعجهدنروص و هلیبسح قل وا ردصم
 | یردصمنالوا مهفنم ند هان نکل هنسانعم قلبهار و قلوا بهار ردراردصم ندن ؟هلیصف را ر (ةیابهرا) و

 هی بهر وءرز وا یربدقت یسهدایز و تیلصا كنون رد هللعف دوخاب هنلعفینزو رد ذوخأم ند هبه ر هکر دقلوا هنبهر
 ثیدحا هنمو رونلواریبعت هلا قلبهار قرهلوا ردصلاب لصاح هدزماسل هکردقل وا بوسنم هب هنبهر هلبسن بغت

 ردقلوا قلم هل راقالخا كن رانابهر فلسدا رم ندنننابهر نالوا یهنم هدش دح وبشا چ مالسالا یفدینابه رال

 .[ كمرو رز هنندرکنوحا اذا هنسفن و نوجما تضاب رو كلعا هلا زا یتنیلوجر هدام یدنک کیک ءاصتخا

 | بول وا ءاحمس تلم هیءالسا تلم یدعا یک كلا لاصو موصو كمالنا لکا یتعسق تا الصا و كی ت سوپ و
 ا هارو ردقلوا زداص قرش یمن ندهدیدش تالاح ھل وک و هلغل وا مریک اب ندظیلغت و دیدشت

 39 دهز هور یدا ناب ور یلصا ردم وس رم هرزوا قلوا یسراف یظفل نابهر هدعطاق ناهرب هکر بد میزنم
 اظرایدیدنابهر بونل وا فذح وا و هلفیفخت هدعب ردکعد خاصو دهاز نابهور افت راست نیل ناو

 3 سکوی لوق یلعرونید هبهقان ل وزهم و قبرآ هل وکس كناه وین كنار (بهر لا ) یهتنا ردینبمهکوب یدارف!كفلوم
 له( به را )هل مک كنار رولکب اهر یعج هنسانعم قیقر لصفرونبد هنر هتفوب ورونید هه ود ثاکرادنلب و
 ها 3: ها ردتفارج وهروک ناب كح راشكک ینامیا كبه ر فام نطعا لوقت هنسانعم کر وند هنکپ سابل

 3 هرزوا نطب هدسکو کر دشلنا تیا ور هلیسهدشكناهیحد هدنسیکیا یزام رحندنوب وغل ردنغل هلیعض كنار وهدننزو
 ۱ هلفءان وا كروب هدنتف وف وخ رار د ځد باکلا ناسل هلغمل وا هدنلکش یناسل كب وک هکروند هنکیک لرککر فرش

 دایص هلع كن هزمش (باهر الا ر دهر وکه بال وا تغل وب هکهدنن زو باصرواکب اهر یعج رول وا برطضمیخدل وا

 بهزل ) ردندیماساهدننز ونسح (بهم)) ردعض ومرب هدننز ویرکس(یبهرز) رونا واقالطا هراشوق نابل وا
 ماب وروتواەتاي ءحاص هلغل وا باتیب و هدنام رد یشانندکع رو هقاطلا ق وف هقانهدننز و لیعفت

 نو هلازایببو ردذوخ امننمدام بهرنانل وارکذ و وز ی کر یا راع

 a ورا هنر

 1 هدوس شمتیچ یغاب بولپاب هدقباپ بئارو بور لوق ىلع رون دیخد بثار هکهت روند هدروغو بوروژخ اذا

 | قل وا هتفشا وریه*بژروبورو روا واهداس زمسغای هکر ونا وا ریبعت نار | هنغیویص و درغوب هنب هنساب وق کروند

 یک قمالقو وا بوصاب و وادوخاب ندکع قوچ وریګاذاابؤر واب ور لجرلا بار لا رونل وا لامعتسا هنسانعم
 1 ۱ نارکر س وظیلغ ولت یغامدوندب ندوق وا لوق ىلع رد هنسانعم قم وا رتاف و تسس یکن اربآد وج و یشان ند هض راع

 | هلیسهدایز هکرونل وا لامعتسا هنسانعم قل وا یثوخمموم وادوخاب روا وا یکی ساق روم هکر د هنسانعم قتل اق

 لجرلابارلاس ردت رابعندقل واغامدهدب روش هلغم اق ن نکیشم را و ه و واز ونهد وخاب هلغم امو وابوصاب و وا

 ۱ قلوا نوغروط وهدنام ورف ب ولی را كيوم ونلا نم رکس وا سفنلاو ندبلارب اح ماق وا ساعت وا عبش نم هسفن تزف اذا |

 1 نهذ ولقع و بذک اذانالفبار لا ر رد هنسانعم كل وسنالی و یعا اذا لج رلا با رلاش رونل وا لاهعتسا هنسانعم ا

 [ هک هلبا رت هنلاح یدنک بویلش وب ی هسک نالف رب عو هلقعطاتخا اذا لج رلا بار لاق رد هنسانعم قلو ا طاتحت و هد روش

 بیوزلا) زونل وا لاهتسا دانم ید و که ياریب + هد با رمق وب هعد هدر جی د يوشلفی یکاله |



 سه ۱4۵ رزم

 ندنغابهکرونل وا قالطا را هتد رط هی لب لوب بک ارم هرز وا یرب یر هدنس ورايا كن رواء ود ( عشا بک اورز)

 نایلصهدنن زو هع رج (تبکر ا )رونل وا قالطا فدا ور هن ال وا هدنس و ریکه که تن رد راه رطهدنلکش لت ن وز وا نوز وا | |
 یتیدش واق یسیرف و ك ردلاب هلیسیغاشا كفلب وا هدند و روند هنکو کن الق هدرب هرکصندکد جم توا یرلکذید |

 | ەر یفیدشوات كلوق تعب كعا رذ هلن ردلابیعی هما فیظ وهدن رقیه وا كن ویح لوق ىلع زونل وا ریبعتزی بد روند ەز
 ناسا یکل وا تیاهنردق و قرف هدنناب كل وا یانعمهلکن وب هکیدلاق راراد ب وق ع هلص وم کە دنا قوت روند[ 0

 رول وا اهروکهکو روند هنعا رذقف مان ویح وناسنا هبکر دوخاب ردلکد صیصخت ر دلبثم هلا ويح زاس یځکیا |
 ۱ رد شاقریمسا هک هبکر تن )لر دسقل عاش رب( هبکر اوذلردیعما یدا و ر هدشاط هبکر وهدننز ود رص ر ولکې کر ی عج

 د وعسم ن دم و یدنلوا رکذ هکر دیعج كن هبکر هدننز ود رص( بکر ال ردیسهدلاو كبلاغ نب ی ول ن بعک هدننز و ماطق
 یشپ مشنال وا تاماقمح راش» ردندناح رابکی ج د بعصم رذ وبا ولغ وا كلذکر دندب رغمةاحت رابکی شنا بکر یا نب

 بکر الجر لاش روند هلا ويح وناسنا نال وال وپ یرازب د هدننز و برقا( بکر الا ) رد هیحأن رب هدنم بکر وردي 1
 ۳ زر

 روند هنلبق قیساقبکر و هتبکر ت تمظعاذا عبا لا بابلا نم ابکر لجرلابکر لاقت ردهنسانعم قل والوب زبدهلنیتف

 كن دوادوخای رون دهن راربد وا ییعب هن راج رف كککر او كتروع دوخاب روند هر یکیدت كنلبق قیساق لوق ىلع
 هدنس هن رول وا عقاو یراتا كن رار دوا هدنرزوا هکروند هن زوب ځا كنهچلاق دوخ اب روند هن رازو هرمشط

 یک بیراعا رولک بیک ارا و یک باعا رولک باکرا یعج ردص وصخ هنا وسن بکر لوق ىلع روند نابکر
 ید هدعق و هیطع هک هت رول وا ندنسانعم بوک هکر د هانک ندهآرم جرف بکر هروک هتناپ هدنادرفع كبغار

 هدنن ز وناب«(نابکر الردعضومرپ هدنن رقهندم ( هب اکر لا ردیدآ عض ومر هدزاخ ( بوک رد ه انک ندن

 هنککرا ردسنج مسا زرد شوكر ەد ر ا رو شرط هود وفا هلو (بنرالا) ردعضومر هدزاج

 ردهدننزو درص هللا همت یاز یکیا ززخو رارد بنرا هنسیشید و ززخ هنککرا لوق ىلع ردلماش هنسیشیدو
 بلاعث ر دشا صیصخہ رعش تر ورض یی یا عج 4 و بیس هکر دحراش» هلل ابا ها یاب ر و لکی نار اور ولک ب نا را ی عج |

 | ناوسن بناو هلباهبنحت یاب رار بد ید بنر اکا رول واهصبق یخنب ریوق هکر وند هنا یرباعون رب بنرا ویکی اعتو
 هدنکنر كنیب وت ناشوط هدنز و ینابترم ( ینابرلا إل ردیدآ نوتاخ رب و ردیعما تب ز عون رب ندن رتایلح و تف ز
 (بنرلا) وهدننز و حرحدم (بنرولا ) بن رالانولب یا یاب مم ءاسک لا روند هنسهلوق هقوچ و ملک نالوا
 هل زغب طلخ دق ناک اذا بن رمو بنر ؤم ءاسک لا هلوا طول ی ون ناشوط نیا هکر وند چاک ل وش هدننزو دعقم

 قوچیناشوط هلیس هی ل عاف ىسا (فبن رول ) وهدنزوهجرحدم(فبن رول )وهدنزو هنسحم(فب را )ب نرالا و
 هکروند هنج وا كنور هلباه (ةبرالا) بنرالا ةريثكى ا ةبرومو ةبروم و ةن رم ضرا لا روند هر نالوا
 هدننزو ینالقسع 6 ینابنرالا ا) ردقلتوا عون رب هیبش هن رکنک كشا هلیس هی رغصم( ةبنب الا ) ردیفشمو نور

 6 ه وبن ررل نکدایا ناب را رخ لاق یکی کن رهوهق هلوا قتمارق یکن رهکر وند هنس هلوقم لاش و كب او فوص لوش
 "هوسک لیدبت هداروا یناسک ماما رده رق رب هدنساضق كن رهش یر هلبا هزه رد 4 وب را دوخاب هدننزو هرومتط

 هن زخلواوادا ديشرنوراه ینی زامن كنسیکیا بودا تافو هدن وکر هلا دمع ماما هکر د ح راش × ردشلطنا تایح
 | هدننزو دعقم(بنرملا)لردعض وم رب (بنارالا تاذا) یلاعت ہللا مهج ررابدلیا اویاو نفد هدنآ یراهی صو هیهقق

 | هلن وکس كناه و صف كنار( ةبهر ال ردنج هل وا بن را نانل وارک ذ هروک نایب كحراش +رونید « هرافیرباعول رب
 6 نابهراژ و هل كنار( نابهر ال و هدننز و بعت( ته را ]و هدنن زو ترض( ته را ]و هلم كنار« بهر الو
 ! فاخاذا عبآرلا تابلا نم انابهرو انابهرو ابهر و ابهر وابهرو ةبه رلج را بهر لاقت رد هتسانعم ققروق هتاف

 (یبمزا)رون تشک > وی هکر دعوض وم هک اف وخ نورقم ه ارطضا و زرحتهروک هنناي هد رناصب كفل وم
 ارد راسا ندنآهدننز وت وکلم(توبهرلا))و هلا رصقو نیتصف (یتوبهرا) و هلدم و یرصق كفل او یعض ویضف كنار
 | قل وا تیشخ قف وخ رهان اد اکسینعب جو نآن هربخ بهت نالیاتوج ر نمریخ توبهر هنم وروند هغف رو

 | هجا سمو خر هلغل وا ز وک ممداسف ورش ةیامهدکتاذ و ۱

 | یدنکناب رکب سه وا هزز وا تیشخ و فوخ امادنکل نسرول وا روبح هنسارجا و زارا هدنروص كغيدنل وا

 هل سمک كن هزم( باهرالا) + نوسرتسوک شوک الوم هب هددام رس رام + نیسرروط بولوا لوغشم هکلاح
 ۱ ra كع 2 ی ات نیا تهر باهرا و هف وخ یا هبه-ا و هبهرا لاقب , رددنسانعم ققروق(باهزسالا و |
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 | ا نادف لودش ناقیچ ندننید یجاغا امرخ بکار هدناهما ضعب د د حراش » هلوا شانی هرب کن بول وا ۱

 | رونلوا قالطا هنسهب كفاط بکا زو یهتلا رد هن وکو ید هدحباعص هک هيل وا یکوک هقشب كنآ هکر دسفم |

  باکرو بوک لجرلاق روند یشک نالوا بوک ارثکهدننزو دادش (باکرلا)ل و هذننز وروبص (بوکرا ) ۱
 kK یلچرد هود نانل وا ذاختا كن ةصاخ بویلروا كوب هکروند هنسهود تین هلماه هبوکر وب وکر و بوکر لا رثک یا |

 __ | هنسانعم ە وکرم ةباد ندنا ویح راسو هود ردشغل وا صیصخت هکلنب هکرونید هن راوط تبنب ةصاخ بوکر لوق

 | یراوط شبا مه و تیفب مهینعی هل وا نییمت هغفل وا لاعا مهو بوکر مه هکرونل وا قالطا هب هباد لوش هلباه هبوکر و

 ۹ ES هقانیدک |شاناللوف هب وکر ونوسل وا راوطرناس رکو ه ود رکی ج دوب ها |
 :كفاکو ی صف كنار بکر ا)وردیعما یدج كئدحم مان رعب ىلع ردهدننزودادش هکباکرو ردیدآكلبرب عب هی |

 ردیعجچ كبکا روبلوفیلع هوا هدایز ی درفننوا هکرونده .هلفاق وم ورک نالوا را وسرتشا ةصاخ ردعچج مسا لینوکس | |

 ردصم بک ر ورولکب وکر وهدن ز و سلفا ر وک بکر ا یعجهروکه لوا لوق ر ونل وا قالطا ځد هنا راوس بسا اضعب و
 بکر هبکر لاق Rg هتسانعم قمروا هن زد كنهسکرب رول وا ۱
 ردهنسانعمقمر وا هلا زد اقلط ءى أر یلع و هنبک هک ر هتهبج ب رضفهرعشب ذخا و کز دا الو الا بابلا نم[ ۱

 ندن و رعشا بکر و ردندنبعباتلوفیبع ردن دانا یرصلا بکر ردندیماسا بکر و هتک رب هب یضاذا هکر | ۲

 دکر ا لرد رابک آره ود هکر ونل وا قالط  هژثک |ندیکر نانلوا رک د هلیعض كنهزمه(ب رکرالا) زدیم كن زدب ۱

 ۱ كنار (باکرا ) رول وا لقا ندرفننوا هکرونل وا قالطا هناراوسزشا نال وا لقا ندبکر ندنتهجددع
 ۱ ۱و و رواک ب کر یعج ردقو یدرفندنظفا رد هلحار یدرفم یک هزاج روندهن راه ود
 ز ده یکنز وا شباق و بیانالبقاط هن الاب هک هنن رول وا هدن رک |تآ هکر وند 4 ,ىنزواباكر ورولکت ياك رؤ هلل رسک

 زا لیمح هن ره ود اکر ئرلکدد ییاکر تیزهدنفص و كنغاب نوت ژو هدننزو بتکر ولکب کر یعج روند
 |( بالا باکر اردا یدج هلزابخنب ها رب ندنیئدح ردن دایمآباکر وردینبم هنغیدنلوا بلجندماش |

 ] وا قالطا هب یک ورا وط ینعیردلماش هرګ و رب بکس هدنن ز ودعقم (بکر ال ردیب وکر مك باح“ هکای وک رونلوا
 نالفلاش رونل وا لامعتسا هنسانعتبنم و لصاهدنن ز و رظعم (بکر لا ) ردناکم مساوب و رولکب کارم یعج |
 ذو اع هنسیدنکت ینغ فصن ب ودنا !نغهدنرز وا هکرونل وا قالطا هب هسک لوش و تبنلا ولصالایا بکرا |
 ۱ ۱ فو ااوخ هدن رژ وا هب هسک رب هدننز و لیعفت (تبیکعل) هیلاهزاعتسا تنآ هلبط دف عرب و هنعباض |
 فرصت هلنوکیف هلع وزغیل» راعااذا سرفلا هبکر لاق رد هنسانعم كلا هراعاتا هلیل وق كمر و هنسودنکییفصن كم انغ

 مض واذااسکرت هبکر لار ونل وا لامعتسا هنسانعم تا قاصلا وضو قمردشانب هنساضتتهرخآیشیییشر و تینا
 ۱(باکرالا) رددوخأم ندن وب یوح تیکر ةانقلا یف نانسلا ومالنا یف صفلا بکر هنمو ضعب ىلع هضمب
 كفار یف كنار < ةنابکر ال بکر نا ناحیارهلا بکر ا لاقب ردهنسانعم كلک یتق و یتبحالص هکلنبكياط هبرسک

 ند نال وا یتبحالص هکلنبهدننزوتوبلح (توبکرا) و هلی :وکس كفاکو یصتف كنار كلذک (نابکر ال و هلینوکس |
 رک ذاک هب وکرةقان لاق رون ده هفاننال وا قشل آو یدک ا هلفلث الل وق و بول قوج لوق یلع روند هنسهقان كني |

 کر وک میکردند باکو (بوک ربا یار وار تایر و ۱

 هدنن ز ولعفت ( بکر لا]) هبغق وطهرب نکل بول وا قق راص هب یغاشا هکر ون د هخاش لوش نال واهدنسالابكنجاناامرخ |
 (بیکر ا )بکار و بک ابیکر ت هبکر لا هنسانعم قمل وا بکر م ردع واطم ندییک رتهدننزو لعافت (یکازلا)و

 قواشا رک نرم ویک شاق نانلاواعض وەک ز زوب رون د هثیشنانل وا قاصلا وعض وینعب بیک هرخآ یش هدننز وریما
 ون د هب هعطق نانل واریبعت تل وا هدرالرت و ردقج هل وا باکرم هکر وندهب هسکننب هراوط هچربارب هلا هسک رب و ېک

 یکیا وكن هراشم یکیا عب نهرب د یکیا عقا و هدنیناسب و هع رنم لوق ىلع رونا واریبعت هتخنهدرلناتسپ هک هنسانعهراشم

 6 اب كفلام رخ یکیا دوخ یرونل 1
 ` | هدنن رهن یکیاهروک هنناب نانو رفاه ولت قمی اعم هع رزه 77 و روند هنشام | |

 __ | یرا ورطسمهدرب یریغدوخاپهدن رانکك قرآ هکرونید هنراجاغاامرخ لوش بیکرو روند ه هبن هدنزرط هطآ نالوا |

 3 :لامعتسا ی دهد راصمآ اس ل ودج ریغ وا لود لع ر طس سرخدقناک اذا بیک لخت لاق هل وا شملکیدهرصهص |

 رک د هکر دیعج كبک ار هلبعخ كنار ( نابکرلا ) یکراجافا اف نال وا هتمارآ هدنرانک یلویج هناج خاور ولو

 شر یالطا هن راهناد ناقیچ ادت ندقوجق كنس هلبنس یادغب هکردنداسنعموب ( لبنسلا ناسبکرا) یدنلوا

 (بکارر) اب

| 



 كانم روق ر نوکان فات ات لفاخ ندمنسن نال وا هکندن او قو 6رذ هنساتعم طف دا ]
 یالطا هغلوا ثرا و هلبتهج هلالک ب ویل وا كلام هلبثرا دادجا وماآ هلامر هبف رو رونلوا قالطا هب وقروق و روند

 ثرو لاقءان هنکیدلیا هشیدنا و فوخندنصوصخ قمامل وا میلست هنس ودنک ثاریم هلغل وا بسنلا "نخ رونل وا

 راب عو اداحا هؤابآ نکت م اذا ةبقر نع ادحم ثرو لاق و هنابآ نع هثر ۸ ةلالکن ع هثرو یا ةبقر نعالام نالف

 هنسانعم یدل وا ف رصتم هلقافتسا و برق هکلب یدل وا فرصتم و كلام ندجراخ اک | راربد ةلالک نع هر ۸
 ندنسهدام باقرا هدننزو یرمشب ( یقرلا إل رونل وا لامعتسا هدنعقوم قلوا كلام هلبق اقا یدنک ی سهصالخ |
 كلم هسردناتاف و مدقمیسیغنق هل بوه وم رکو بها و رک هکر دکم رو هلطرش لوش هب هسکرب یکلمرب ردا |

 | کر دکلیا ضیوفت هلط رش لوش ه هنسکرب یلازنمرب الثم لوق یلع هیلیا لاقتا و عوجر هنس هثرو كبها و روبه
 | نامه تیکلمنبریدقنلا الکی لع هلوا نکاسهنسکنالف رکید هدنآ هنافو دعب بول وا نک اس هدن آ رمعلا ةدم هثسک لوا
 کلم اناسنا یطعینا یهو یقر تال رادلا هذه لاق هیلیا لاقتنا هراثراو هکزلوا رقتسم تلم بودا قلعت هب هبقر

 هد هرهتف بتکی قر "هلتسم وبشا هکر ید ح راش * نالفقتامناف هنکسپ نالفل هلع نا وا هنرول تاللا عجر تاماماف

 هلا بها وهکر وند هكا هبه ینکلمهرز وا هجوو هب هکر هکر دحورشمهرز وا یترابعحاصص ورد هصوصخ هم
 EEE ک هدلاح ره ن هل وا كن هسک نالق قاب روب زم كلم هسردیا تافو مدقم یسیننق هلبوهوم

 یقرنانل وارکد یکلم هب هسک ر هللا ی رسک كن زمه (تاقرالا) یهتنارول واذوخ امندانعمو هلغل وا بقرس هننافو ۱

 ( بوقرلا ) یقر هلاسلعج یارادلا هبقرا لاقن و یقرلا هبقرا لاق رد هنسانعم كلا ضي وفت و هبه هلدتهچ

 لاق هلوا روهرهلارخآ ج وز دوخای رهظمهئنرااپ هک لوا هرظننم هنت وف كنجوز هکر دتر وع لوش هدننزو روبص
 عافدنا بویل وا بيرق هضوح هدنتقو هجازم هکر ونید 4 هقان لوشو املعب توم بقارت تناک اذا بوقر اما

 توف یدل و لوق ىلع رونیدهنوتاخ نایمروط یدال وا بوقرو ردهدوج تلصخ و هلوا ردا بقرت هب هجا رم
 كن هنسک نابمروطیدال وا ردکل شمهدهآ رم و لج ر بوق ر هدربخایانعمهروک هننای كح راش * روند هن وتاح شل وا

 هروک هیناث قشور ول وا بقرتم هننافو یخدکنآ هلسییس ینقیت هب رحلاب یتفج هیلوا رم هدکدلیا روهظ یدلو رب
 هن ويب هلاصف (ةبقرلا )ر دیس هک ك ن هیهادو ءالب ( بوقرلا ما ) رول وا رظتنم هب یورخا باوئد وخاپ هدیدجدل و

 رولکب قرو هلبرسک كنار رولک باقر یعج روند هنکو ک ندنفرط هسک | كنوي لوق ىلع هنسانعم قنع روند
 | ه وک رونل وا قالطاه 4 راجو ههل وکه بقر و هدن زو تاکرح رولکتابقرو هدنن زوسلفا رولکبقرا و هژنیتصف
 | هلبسهسبالم قغ وا ذخا ندننویب و بوقاط كنهلاپ هننویب تاک لع و ریسا اتداع یک یغیدنل وا قالطا رهظو سار

 ما وا ادبع قتعا لاق هناکف ةبقر قتعا ليق اذا ردندنلسق مدقلا ضعبلا ساب لكلا ةيمست ر دشفل وا هبانکندنتاذ

 هبقر ن جلو ردن دنیعبات عبت هلقصم نب ةببقرو ردن دنیعبات ردیدبع یب اعص ؛هدعج هکهبقر ردن دیماسا هبقرو |
 هلناص# (نابقرلا)) و (قابقرلا) رونیده هسکو لن وب نیلاق و رونیدهنالسرا هدننز و برقا (بق رالال ردندنندح

 هننهج (فسفرلا وذا) رونید هغل ولن وي نبلاق ردعماندن آهدنن زو بعت (بقرلا]) رونید ه هسک ولن وي نیلاق هدران و

 ردندحربهز نب بعک ن نجررلادبعن كلام نبا ةسقرا وذو ردندارعشیربشقلا كلام هبقرلاوذ ردندناقلا هدشنز و

 كموقر هکردهنسانعم دغو هدننزو هناذک  ةباقرلا ل ردعاشرب ( نابقرلا رعشالال ردعض و مر هلناصف ( نابقر))

 هدننز و مظعم ( بقرملا  ردیاتسارح و ظفح ب ود هزوک ینیرلایشا و هعتما ك رانآ بولاق هد هناخ اب ردب راکتمدخ

 كلنا راکش نالبق هدننز وهعرج ( ةبقرا ) هلوا شلزو ندنفرط یتوب و یثاب كحوبذم هکر ونید ه یرد لوش

 دوعق ( بوکرلا )ل رونیدهب ز هروقج نالب زاق ن وجما یدیص نالسرا هک هش رونید ه ر وقچ نالب زاق نوجا
 عبارلا بابلا نم بک وابوکر سرفل بکر لا رد هنسانعم قلوا راوسو كع هدننز و دعتم ( بکر لا ) و هدننزو

 بکر لا رول وا شا ب وکر هروب نم لعف کای وکر ونل وا لامعتسا هنسانعم كل شيا لعفا زسان ر د وخاب هانک و هالعاذا

 ( باکترالا ) رونل واریبعت شنب و هب هکرونید هننلاح كغب ردعما ندب وکر هل سسک كنار (ةبكر ا هفزتقا اذا بنذلا |
 هک اب وکر دهننانعم كلشيا لعف ازساندوخاب هانکو هبک ر یتعم هبکترالاش رد هنسانعم كغغ ځد و هدننزو باستک |

 راوس ردلعافےسا ( بکا رلا إل هبکر ینعم بنذلا بکترا لاق رول وا شمردنب هنیرز وا یدنکد وخای بونپاک |

 ںاوس رج يرزق هل وال وخيبات داما نمی و ا یی دن یی ردیلباقمهدای هکر د هنسانعم |

 ۱ هلبعص ك رلا ررواکب وکر ونابکر و هلبد دشت كف اکو یم كنار رولکب اکر یعج كبکآ رورونل وا قالطاراج هن الوا ۱

 [نشهراس 4 و هکر وند هلاد لوش نالوا هو سیف گی ا تک رود دا ۷ رولک هکر و



۱ 

 | ناب اشورمو ردیذآ عضومرپ هلرحف كيم یار رونید ee نوا ب برطضم هدنص وصخ شاعن هل
 كن هسک مان راج ن, كلام هب رسک ك ی٣ (باغرلال ردیدآ ه رق رب ندنلاعا ةاره رهشهدناسا رخ وردیعس ربنرب هدنساضق

 هدرکج هدننز و یماغر (ییاغ رلا) ردعض ومرب هدنساضق هرصب هلیس هینب هینت و ىح كم (نیباغرعا) ردیعسا یحمق

 یاسا هدننز و ناشطع (نابغر ) ردیدآ ویقرب هدننز و ءارصص (ءابغر)) رونل وارببعت هشوکر کج هکردهدایز نالوا

 ثیدح تیاور ندنراتضح هجرلا هيلع هفنحوا ماما ردندنیثدح نابغر نب بیبح نب یظعلادبع ردندلاحر |
| 

 راق وروش د هنب رانیما نانل وا نیبعت لک قم ورظان هرز وا یراق وا راغ عب بیرمض لوق یلعرون د هب هسک نال وای راد قو
 هدناباقم هکر وند هبکو کل وش ند رابکو کن دیا تلالد هرومغب ینعب ندنرابکو کون و روند هقوا یجښچ وا ندنراق وا
 ۱ لیلک االثمردناعولط و هدکدتنا بورغ لوا دوخاب بورغو هدکدتا عولط لوا ین دعت رول وا رظتنم هبک وک نالوا

 كنون هلوا بقارم ه راف بول وا هدعلاط هکر وند هبکو ک لوشو یدنل وا نایب هدنسهدام ءون هک ردییبقر كنار

 عولطیمیرب هکروئل وا قالطا هلرنم نالوا بقا رم هرخآ امهدحا ندر لزانم لوق ىلع رد عا ندیکل وا یی وھفم

 ردیاب ورغلیلک  هدکدتا عولطایرت و راس زی نالوا 9

 ناقربز بیقرو ردیییقر هعقه هلوش و ردیببقر نیطمشرفغ لار الثم هروک هب ینأث لوق و رد هح بوب ید سکعلا ىلع
 ۱ نوجا یئاریم دوخاب ردت دنسانعم هظفاسح و و رونلوا قالطا ههداز هجوع بیقرو ردیعنا یسرف كرد ن

 نوعلم ور ضم یکی يقر قشامهکروند ه هح یذومو ثیبخ هن وکر و هع نبا یا هسقروه لاق ردندنسانعم راظتنا

 وا و ااو کار بیقرو دلني روک بفزو رولک ت اتق یعجت رؤلوا

 هدننزولوبف(بوفرلا )وهدنز و همارکهاقر لا و هدناز و د وعق( بوق رلا )و هدننز و نامرخ(نابق از و هل رسک
 لوالابابلانم ةبقروابوقرو ةباقرو ابوقرو انابقروةبةرەبقر لا ردهنسانعمراظتنا كعزوک هلناصف (ةبقرلا)لو

 كنهلاباب بیا هنندرک كنهسکرب و هسرح اذا هبقر لاق رد هنسانعم كلا تسارح و ظفح یهنسنر و رظتا اذا

 1 رطس و ك ی هتسنرب هدننزو لعفت (بفرلا) هتبقریف لبلا لعج ادا انالف بقر لاقب رد هنسانعم ققاط

 | هرظتا یا هبقترا لا ردهنسانعم بقرت هدننزز و لاعتفا (باقترالاز) هرظتا یا هبقرت لاق ردهنسانعم قلوا
 __  «بقرلا)وکةبقرلا) لاعناکمیلع عفترایاالعوفرشا اذا لج رلابقترا لاق ردهتسانعقمتیچءر كسکو و |
 هلعافم 6 ةبقارلا )ل ردهزوک یا رطا بوقیج ها روا نابدید هکرونبد هر, كسکو ردناکم سا هلع ءا رافاق و كرام

 اباقرو ةبقارم هبقار لا ردهنسانعم كلا تسارح و ظفح ی هنسنرب یحدوب هل رسک كنار (باقرلا# و هدننزو

 هنلا وحا عیج كلذک بودا هظفاح تفرط یراب یاضر هدراره هکردندانعموب ید هنفوص ةبقارم هسرح اذا |

 | هکردندنح الطصا ضو علها هبقا عو ردترابع ندکلنا هس راح یسش هلا هظح الم یغیدل وا طبح یھلا ع اعاد |

 و e ER E هکر و لیها هرکرب تاب نر و

 كنار 6 هنابغر بال رده رف رب هدنساضقا را هلبحتف كانغ و كي( نوبغ ملرد هب وارلا ل ورتمهلغمالوا ندهقن ردشطا |

 ها لعق كنار ( بیقرلا ) رول وا هدننیلعن برع هکروند هنسنهدقع ناکه فرط ندرب كنسهصت نیلعن هلیعف |
 لاقت ردهنسانعم رظتنم ید هزوک ییعوف و و روهظ كنهنسنرب و ردهنسانعم نابهکن و ظفاح هعما لج ردندانسح |

 ۱ دنا هدنادرف كبار مهسراحیا مقا بیقزوف لاش رد هام نانا ونس راغ کب و سیا 03 |
 1 . تیاعر و ظفح یتس هبق ر كظوفحم *یشدسکنال وا نابهکت و ظفاح روند هنوب هکردذوخ اند بز یا بر هزوک |

 E ا قرر ییا ردشلوپ تروص یاقتشا هلبتبانم كلهآ مفر یس هبق ر یدنک هدنیخ ی -.هظفاح دوخاب |



 ی ۱عو راس
 ازم اش ردهنسانعم توس و تبعر زقمع ما ا تب ةماج خا تبع ر لاق رد هنسانعم كوا 0 لب دنلب زاوآ

 هبعر لاقب ردنوجا هلازا یاب هکر دهنسانعم طا نیمطن و نیمأت یبلق بوردیک یتسوقروق كن هسک رو هعطق اذا |
 رونید هب هسکقف ر وق كب هبرسک ك نا (ةباع لال بعت رافهبع ر لاق ردهنسانع»ققروق (باعت رالا)) هبع ریا

 ضمب ردبیعرت یعج روند هنهراب رب ندهن یسهلوقم مک وا نالیسکهلیرسسک كنان  هبنعَرلا) هنسانعم هق ورف | ۱

 | رونی دهن هب وبحولمادنادنلب الابول وط هلنا و رد هنسانعم هسع رت هلیعص كنار (ةب وبع را رده وس رم بیعا رت هد هضم ۱

 | ولشبنج كب و روند هپ هبوب نت مرن یک هذولاب دوخاب هننالوا نینزان و نر ریش و نتچس و هزېچ ب وخ و هزانلوفیلع |
 هل رسک ك نا ر( بیبع رلا) و هلبعص كنار ځد وب (بوبعرلا) روند هد كنکچچامرخ و روند ه هقانایکبس و هشایظ | ۱

 | بوبعرو ةبوبعر ةيراج لاقب روند ه هبوبنالواهرزوا روکذفص و فالتالا یلع ردهسانس هب واک

 | (بعارا)) روند 4 هسک نابج و فیعض بوبعرو ةعان وا ةولح ةبط ر ةنسح ءاضب وا هرات هیطش يا بیبعرو

  قلخ هل ادیع وو رونل واریبعت یجیابز وک کر وند ہراکن وسفا ردلعاف عما ندموق م بع ر هدننز و دادش (تایرلا)لو

 . هببعا ر هکر د هص وصخ ضرار بعارو روند هنهاک ندا ماکت مالک لبا هیفقت و عيت و رونبدهب هک ندیا فی و

 ۳و و RRRR هکر د ح راش »رد وسنه ه اروا رانیج رکو ک یراکدید

 ران وب و ېکب یعرر وند هنا ويح و ناسنا نال وا ولم هلا حش و م یس هد وکی ج د و هلیس هینب لع اق مما( ببع ر ملا )یهتنآ
 | بعرو مه وندارواهناسنا هنبلا کروند هر ابنت وكتزممکلنش دنن زو هلج رم (بیعرا)ررولو وا تفص ید هوضع
 | یناهک ان هسکرب نکیا هدکلاع یدنکل فاغ نس رول وایعم ردصم هبع رم و هنسانعم هفیخحم "رفترول وا یلوتسم و ضراع

 لفاغتنا و لدنع دعقیف دحابش نا یه وهرع رم هبع رلاقب هنسانعكقلکلب نیس هلکعش ود هکی رزوااب هکناببوبا رصص

 لب ز بیلبع رل ار دعضوم و هدننز و ءا رڪ ابع )روند هند كنکچجام رخ د وب هدننزو بدنج(ببق

 | هناسنانیلهراب بوتر یهنسف راس و یباوا یغیدل وا رداق و روند هنوتاخهحا م ندا هبباطم و هفطالم امن اد هدننز و

 بید یهنسنرب هلیحتف كنا ر(فبغرا)و هلینوکس كن هجم نیغو ىع وین كنار (بغر ال روندهروناجراسو
 | تی ضا عا هدقدنل هلص هلبس هلک نع وهدا را عباا بابلانمةبغر واب ر هيف بغل رد هنمانعم كل شه وخ

 * یشاب هن الف هدنسفن یدنک ی یتعیالضف هیلع هسفنل یر یا هنع هسفتب بغر لاق وهدرب لیا هنع بغ ر لاقب رولواهنساتعم

 هد اصب كفل ۇم یدل وا دیقم و لوغشم هنسفن یدنکب ودا ضا عا ندنآ هلک عا هدهاشم تیم و لضف تبسنهرخآ
 هلتبسانم وب وهدعب عسنااذا"یشلا بغر لا ردع وض وم هنسانعم قمل وا عس وتم هنسن ر, هبغر و بغ ر لصا هروک هاب

 ىلاویف هرو نم "دامو ردشفلوا لامعتساهنمانع-قلوا راکبلطو دنموز راكب ی هنسن ر ینعیولتعسو كشهاوخ وهدا را

 | یریغ بول وا ناد رکو رندن آهک ایوکرونل وا لام تس ا هدنسانعم ضا عا ویل وت هلا نع و ردلمعتسم هد ر وک ذم یانعم هلآ

 | لاعتفا (باغترالا) ابغر هتبغر لاق بول وا یدعتم ی د هسفن هروک هنا كحابصمو رول وا شل وا بغار هی

 یعط و یحف كنار( ی غرا )و هلنینحف(بغ را )هد ارا اذا هيف بغت را لاقب رد هنسانعم هدارا و تبغر دوب هدنازو
 | كفلا ویتصف (یتوبغر ال وهدننز و توبه ر( توبغرلا )و هدننز و ءا رص (ءابغ را )و هلی رص ق ك فلا وین وکس ك نيغ و
 | زاب ویرازبوراولب دوخاب كلعااعد هلصالخا و للذت هلیصف و یعض كنار( هبغ رلا) و هلن (نابغ را )و هل مصق
 | ةعارضلاوهوا لبتبایا رع و ةبغروانابغر وق وبغر وانوبغر وءابغر و یبغر وابغ ر هيلا بغ ر لاقب رد هنسانعم كا
 | هيلا هبغرا لاقب ردهنسانعم كمردتا تبغر هدننزو لیعفت (بیغزتلا لو هلبسک كنهزمه (باغرالا) ةلأبلاو
 | رولکبیاغ ریعجرونل وا قالطا هوکر  وقوچ وروند هثیش نانل وا تبغر هدننزو هبیبح (ذیغ ال ابیغرت هبغرو
 | یرلبانج هنمآنالوامالسل | هيلع ینرډامردیس نه هل یلج بهاومو هلب زج یااطع هکر دندن وب بئاغر هل هکر دح راش

 | نیل وا هکر دشل وا فاصتا تلابن رد فدص املا یوم جز و فافز هح کل واهلا ها دبع نال وای وین رهکالاوردب
 | کرد هن شانغم ضرحو هر ندو لکا تزک هنيو یک كار فرا ) ری ۲ دهج بش
 | هلنیتمط بغر و مهنلادیدش و لک الاریثک ناک اذا سنا بال نمایغر لج را بغ رولا رونا آرت قلزسغوص

 هل وا لهس و حالم یعا ربط و عسا ودوخاب هل وا فوق ومهریثکر طم یسک بوقآكنغاربط هکر وند هر نیتم و كلوش

 یانعم هلنیتمص بغر و هلبعض كنا ر بغر و هیلبا باعیتسا وص قوچ هلغل وا عسا و یسیرجا و وی هکر وند هه رد لوش و

 ه یشکص یرح ول وک ا هدنن ز و ریما( بیغرلا )سمانا بابلا نم ابغروابغر بغر لاق رارول وا ردصم ند رار وب زم
 *یشقوچ و وص قوچ بول وا شیککۍ سی رجا هکروند هب هنسن راس و هبه رد لوشو رونل وا رببعت سم وص هکرون د
 بافرز زا لاقي رد همام غر ددی نوا باخت ( اف زا) غیا ودخالاریثک نچ يا بقوا لاق هلآ

| 



 5) ۱۵۵ یی

 رک ذیس کرد هنسانعم قل وا بط رام رخهدجاغا هباط رو سبایلافالخ وه و یدناذا عبارلا وسمانا بابلانمةباط ر و
 حراش ىنب را هتل بطرلا بطر هدا روب ابطر راص اذاسمامنا و لوالا بابلا نم ةباطر بطر و مسبلا بطر لا

 | لاق روند هامرخ هزاتو روند هثیش مالمو هزان ورت و رونبد هب هنسن شاي هدننز وریما ( بیطرلا ل ردشا طیلغت
 ق هتناتسب تاوربسوهرا اچ و هفل راچلشب و هزات هلنینمط (بط را و هلرعض كنار ( بط لا ) بطرمیابیطر رق |
 | لشیوهزان هدننز وهنسحم (فبطرلا ) رون د هنکو لب نچ وری اچلشی و هزات لوق یلعرونبد هرجش لشي و هزات ور وند |

 E ىدرفم روند هامرخهزا شلو نا هدنن ز ود رص( بط رلا )بط را ةریثکی ا ةبط رع ضرا لاق رونیدهر قلرباچ |
 3 یط رهندیا عیب امرخهزان ورسبل | ین د وه وه اط راو هبط ر و لا بط رژثک لا رولکب اط رایعج هاهرد هبطرا

 ان هللا دبعن مهار قحا وبا یاق یدیفحو ردروهشم هیقف ندهیعفاش رابک یطرا ةمالس نت دجا و

 دن دزو لیعفت ( بیطرتلا ) ردیسپ وار یرمسبلانب مساقلاوبا ردندنیثدح یبطرلا هللادببعنب دمع یسهداز ردارب و |

 |[ رخ هزات ه هسکر و ابطر راصاذا اط رت مسبلا بطر لاقت ردهنسانعم قلوابطر بول و نلاک یغوروق امرخ |
 ۱ نم ر لاق رد هنسانعم قعراشاب بودالصا یی هنسن رب و بطرا هما اذاموقلا بطر لاق ردهنسانعم كمردب |

 لاق ردهنسانعم قعاج بولک ینامز یس وا بطر كنغوروق امرخ هل رنک كنهزمه ( باطرالا 2 هلباذا بوثلا |
 ا ولآ بط را لاقب ردهنسانعم قلوا بطر بولوب نلاک یسامرخ كن هسک رب و هبطر نآ وا ناخ اذا لضخلا بطرا |

 وهدنن ز وهرم (فبط رلا )هل اذا بوثلا بطرا لاه رد هنسانعم قم راشاببودالصا ی هنسنر و مهلخن تبطرا اذا

 4 ۱3۳ ار ر نچ ر هیر و هل مک كار رولک باطر عجب یک هضقصف روند هاب نانل واریبعت |

 AA ا 2 زود و( ول را و هلبن وکس كناط ویصق كنار («بط را )لفصخ ریاهبطر ةي راچلاقب |

 ولا بطر لاق رد هنسانعم كمر دام رخ هزات هب هسک ر و ةبط راهفلعاذا ابوطر وابطر ةبادلا بطر لاق رد هنسانعم |
 طر لجرلا بطر لاقب رد هنسانعم توس هسرولک هناطخ و باوص هناسل هلنیتصتف (بط لا ) بط را هما اذا | ۱
  ۱ وا سکه دن زومامق هلباادن فرح (باط رابر) اطحللا و باوصلانم هدنع اع ملکتاذا عبارلا بابلا نم |

 4 ۱ 1۱) ودمانکندنزوف وا :ز هلیئسح قتل وا جرفلا بوط م امن اد ردمانشد و بس هک صوصح هناوسن | ۱

 :هدنفلا رارل وبق ر وشیی وصهدنن ز و هلح مم( هبط رلا)نوسل وا ی ونعم رکو یسح ال رک ر ونده یشکی لت وطر
 ار (یصرا ) جالا نی دیدم یا هیطرم كر لاق رونند ه دعا و هب وبق نالوا ولتط | ۱

 .نوردبع رهروک هناي هدرب اصب فل وم + ردتفلهلنیتعض و هنسانعمعزف رول وا ضرام هن وردهکر وند هب وقروق ردسا |
 ۳ ساتم ءالتما سپ ردعوضوم اج قلا لکن نددادقا و ٹکر و لع نجات ندعزفو فوخء ءالتما یناسنا |

 ءاطقنا وه المیاضوحاتبعر لوقت رونل وا لامعتسا هنسانعم قم ردل وط هلبعص ویصف كنار بعر هلبا هظحالم ۱

 1 صف و یعصكنار بعر و یهتنا هتعطق یا مانسلاتبعر لوقترونل وا لامعتسا وذخ | یسانعم عطق هللا روصت 7 ینیسانعم

 رع رلاقب ر ولکه نسانعمقعروق هلیعص كناربعرو هف وخ اذا ثلاثا بابلا نمابعر هبع ر لاقت رد هنسانعمقغق روف |

 | درو یک هدرف رولکهبعر یعج هنسانعم ظعر رونید هنب رب كج هریک نرم كف وا بعروعزف اذا ابعر لجرلا |
 روا تا با ضوطا بعر لام رونلوا لامعتسا هنسانعم قمردل وط هلبصف كنار |
 یرانیج رکو کراس هلکنهآ و هزاوآ ددش لوا هکایوکر د هنسانعم كمت وا لر هدا بی رطت و همت هلبا زا وآ دنلب |
 كعك و هتدش و اهلیده تعفراذا ةماملا تبعز لاق رردل وط هللا هماکنه لوا ینتوص "یراخت دوخاب ردوقروق |
 هکرونل وا قالطا هنوسفا و هیقر قلعتم هبابس و کوب و ره"بعرو هعطقاذا هریغو مانسلا بعر لاق رد هنسانعم |

 نلاصبا ر و ضم ما رب هکر د هنسانعم دیع و و رد ردصلاب فص و ردبا بوعرم یلق بوردل وط یزوک |
 دنو,رونل وا قالطا همالک یرلکدلیا دارب اهن هنقت و جست راب صو ردترابع ندنتلاح كلبا فی وخت هلبا دع و"
 :ردفج هلو یرلمالک ینفم و عج ولقارطمط ظافل الا بيض نالوا یراهدنهاکتاریبعت كب رع دنهک هدفلس دارم

 رد ER هدخ راوت ورس بتکر اسو ناکلخ نیا ځی رات یرلمالک ضعب همسر وب كنهاک مان چاس هک تنا
 نالواض راع هنن ورد كنهسک رب بعرو قرهلوا ندشلاث باب رول وا ردصم ند هنالث "یناعم وبشا بعرو
 هبعر یک اذا هبعر لاش رولکه نسانعم كلبا هلازا و رسک هلبلق تی وقت دوخاب نیمطل و تیلست ی وفروق

 چ واز وج و وهم انعم پوص م هد وریما(ببیع لا )روند هسک شفروفندهنسنر (بوعرلا) |
 ابد رطش نیس یا بیعر وهلاش ردذوخأم ندنسانعم قلوطهلوا ردیا رطاقت غایهکاب وک ندنندب هکر ونل واقالطا ۱



 ردعضومرپ هدنب قرص رهش (نابرزلا سأرا) نوچ غیدل وا یسیسکب كوب رونل وا قالطا هنالسرا (ةرآزلا نابزرعا)
 بابلا نماپوس بسر و هال ایف*یشلا بسر لاق رد هنسانعم كکو چ هند كب وض هنسنر هدننزو د وعق (بوس زا )|

 | نح هنسانعم هرک رونل وا قالطا هنشاب تلسات تل هس زو ووا (بوتسرا الفم بهذا3 تالتا و لوالا

 مرکا لوسر ةصاخو نوچغیدلوا راغو بئاغ هدهبرض رونلوا قالطا هجلقو نوکیدتک بوتاب هدعاجب |
 مالسسلا هيلع ىن نایلس كنب رابانج سبقلب روب نم فیس لوق ىلع ردیعما یراملق رب كنم راترضح لس و هيلع ۱
 رددآ یحلق ل ریما مان یناسفلا رمش یبا نب ثراحبوسرو ردیسپ رب كن هعبس فویس یرلکدلیا ادها هن راتضح
 (بسرلا) وهدننز ودرمص(بسرا لو هلنیتحتف (بسراژرونل وا قالطا همدآ برمشمالمووخمر وملح بوس و
 ههبلوا نخ رون د هثیش ندیکب وکو چ هب د ردلعاف سا ندب وس ر( بسا رلا) رونل وا قالطا هجلقهدران وب هدننز ورم
 رک او فاط هسرول وا هدنزو رکا ظیلغ ءزجناس روک ه دنس هتر وااپ هدندنداب هدنزو بول وا ريم هرجا هنسن ول وص

 رونل وا قالطا همدآ برش عالم و ملح بسارو روندبسار هسرول واهدنندرکا وقلعم هسرول وا هدنسهتروا ق

 جار یاتسارلبج لاق ردیک بوتاب هرب هک دنک بویمادلقندن رب هکابوکر ونل وا لامعتسا هنسانعم ما روتباث و

 نیدلارصنكی ع هرز واقل واندشاطل هکر د جرم + ردیتسا دص وص ضرار بسار وردتعاج رب (بسارون ل
 ردا ناي رج لاق و لق هنوکهثحابمهدن رلنایم هکیدلوا فداصم هتعج رب نکر دیکنوکرب هسک مان یحج نالوا یسهجاوخ ||

 یرییم هلغل وا زمهابتشا زدیم د وافط ون هسخ وب یمدنتعاج بسارون راشم صوبشا هدکدلیا راسفتسا بس
 هنیب درک م هدا اقلا هاب ردیصضش وب ردرا ول لهسا هج وكن هکیددیحج رلیدید زب هدعل وا لاقم زادنا هعرف هدننعک

 تعاجج هدنخثعاب یکیدلیاقی رط ملعت وب در دنده وافطونب هس راقیچ هن زوب رک او ردن دسار ون هسیا ردیکب وکوچ

 بس را لاق رد زاح هکر د هنسانعم كقک ب ؤتاب هنجما ز وکن دنت دش كغلجآ ل سمک ك ن زمه 6 باسرالا ال یبتنا ردشل وآ
 بتا رم( بسا رمل الر ونل وا قالطا هب هیهاد و تفآ هدنن ز وره وج( بس ورا )اغ وج مهس ۇر ىف منيعا تبهذاذاموقلا

 بسا ص یما و الایابساررطا هلءاس لا رونل وا قالطا هران وتس و هناوطسا مک و نیتم هکر د هنسانعم یسا وا هدننزو

 فل وم نکل رد یتسرلا دایزنن اص بیعش وبا ندندثدح هدننز ویقتسر(یتسر ال رد راعج كن هیسآ ی سا وا و كبس م ]
 هکر وند هن زوج ناتسدنهشوب ىجا هل وکس كنه نیش و یعط كنار (ذبشرا) ردشنا توکسندنناب نیس

 یرلفداویص یی رازغا راپ وکه دننز و با مم( بشا رم ا )رار دا یخ د لیکر ان الاحو رو ابجما ب ونلآوص یک بق هلکنآ
 كنغمرپ تداهش هلقمرپ هتروا هلیحنف لداصو كنار ( بصرلا إل ردشماطا ناب ینیدرفم فلوم روند هراروماچ

 ردهنسانعم قمروص بوما یني راب نغآ هلن وکس كن همتهداض و یصقكنار (بضرلا) رونید هنغلازآ نالواندید

 بولی روص یکد وما رادنآ هکن وسما یی راپ كن هبوبح ل رکو نوس ر وص بوکج هنجم | ینیراب كن نغایدنک ك
 ردهنسانعم كلک و د هلترف وو تدشرومغیو هفشراذا لوالا بابلا نم ابضر ةأرملا قیر لجرلا بضر لاقت رولیما
 تضبر یا ةاشلا تبضر لا رد هنسانعع ضوب ر قمناب بوریک هنغات نویقو لطهو ع اذا رطلابضر لاق

 هبضر ینعم ةأرلا قیر بضرت لا ردهنسانعم قمروص بوما ینیراب زغآ یخد و هدنزو لعفت  بضتلا)

 كن رایزغآ لوق یلع روند هن راب زغآ نالوا ندنناش قلروص دوخاب نالی روص هدننزو باغ ( باضراا ])
 قیرلا عطفوا فوشرلا قیرلاوه و اماضر فشر لا رد ريغ كفاسب و و روند هن راهراب نالوا هرجا زغآ ْ
 هکردهنسانعم لسعلاباعل ور وند هنن رل هچراب ول وط و رکشو راقو روش دهن رابناف وا كسمیروف باضرو مفلاف ته

 هکر وندهن رلءهراب نش ود هرز وار كتب وط ریرلکد دد بش و هچ وردهنسنهدنزرط لوک نالواثداح هدنزوب لاب

 عونرب رونل واریبعت یسارک ناتسسب ص هک ندنجاغا ردس (بضا رلا)ل ردقجهلوا یکولب ره هدکدشود كولب لو لب
 كبضار هبضر نکل هلناصف ردهبضرو هبضار یدحا و ردندعون لوا ید یراکدید یمامرخ نوزب رط ردیع#ا
 روندهرومب ناغاب هلترف و و تدشبضارو ردرا و هشدخ هداروب ردقل وا سکعلا یلعارهاظ ردع المان قلووا یدرفم

 هنب راراپ یزغآ نالوا نب رکشو نیریش لر هب وب و بوبح ليغ كی” (بیضارل) حس یابضار رطم لاقب
 هکر د هنسانعم شاي هلبن وکسكناط ویصنف كنار (بطرلا )ردن دن راناش قل روص بولیما هکه نسانعم هب ذع قایرا زود

 | شی رو بطر نصغ لاقت رونلوا قالطا هب هنسن مالمو هزات و رتو سباپ دضیا بطر یش لاقب ردیلباقم یروق
 بوبحم ولندب كزان و مرا ورتیبک یرلتت هذولاب كل رل هب وبحم یتعیءاسنلا نیل هیفیا بطر مالغ لاقب و مان یا بطر |
 ةب وط ربط رو" یشلا بط رلاق ردهنسانعمقل وا شاب هدننز وهمارک « فباط را لو هل كنار < ب وط رل ار دن الغ وا 1
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 ) هفيط] (



 فا اس

  رالوق هکرونید هک قان وا نالوا یرااخ دم عج رص اشرد لوق ىلع رارول وا هدنتسوا كراهغروبق هللا
 | یدنقوط بوبا وا ولفرط یکیا ثاکروب ضعبلا دنعو راردبا ع وجر هغان وا لوا هدقدلچآ هرکصتدکد لکوب

 _ | ردا وف ره دل مان ناور ذیذهدهکمضرا ورددآوصرب هدلبج مان ًاجاهدننز وهعرج(ةبحرلا لر دت رابغ ند رار

 . [ هدنعو ردهرقر هدنس وشرق هيسداق هدقارعو رد داو يقرب هدهرد قصالم هلبج مان ربصنعت هدندالب یسهلببق لیذه و

 | ردعضومر هدنسهیحان ةا و ردهیخانرب هدنرفیرفلایداو هدنسارا ماشها هندم و ردهردرپ هدننرقاعنض رهش
 .  قشمدو رداع هليا قوطن ثالامنبهبحر نالوا یسناب ردیدآ هدلبرب هدنرز وا تارف هدننزو هبق ( هبحرلا )

 ۱ یراهلیبف ناي داو "یطو زدن راما عضومرپ هدنساضق دادغب و هلحم رب هدهفوک و هلحمرب هدقشمد و هبرقرب هدنساضق

 ۱۳٩ یک یارف کردم ارصمرب ورق هدنساضف هماع و ردعض ومر هده دابو ردهردر هدلحمان توبلثهدننایم

 ( احر اردنطب رب ندنسهلربق رج هدنم ( هبحرون ) هلنیتصفروند "یحر هدنتبسنكن هبحرو ردلقشییهرف و
 كساضق رهش مات دن رد و كنتلابا نا: رذ آ هدنارب با هدشزوباتک ( باحر آل ردعضومرب هدهندم هدننز و هماخ

 (بح را لود نطب رب ندنس هلیق نادم هدنع هلنیتعتف(بحرون لر ددآ هیحانر لماشهن راربزنک |كنتبالوهینیمرا و

 فالتخالا ىلع تاسبحرا بئاحت ردیدآ ناکمرب دوخاب ردیعماروغیرب لوق یلع ردهلبقرب ندب هدشنزو برا
 طط ها دم*یاخ و هموصم ةقوف یات 6 موڪل ۱ بیاحر إل روش د هراهود نالوا هع رک بیاحت رد راب وسذماک |

 قشم یرلنآ راطقا و مو صوسخ هتکلمره هکرونلوا قالطا هنسهصسف بناوج و هعیسو “اون كضرا

 اح را موضتلا لوق موضتلا بیاحر رون دهرارطق و هرارونسرردمجیخدموخت و ردیعج كن هببحربیاحر هدارو

 عم (بح مالو هلی كنار (بحر))ردهدنلب وأت ةعسا ول راطقالا لوق ضرالاراطقا ةعس كل مو ردهدنکبس
 1 و کد کر قدم ن ادب ردهدننز ودعقم هکب حرم و ردلاح ر یاسا هدننز ودعقم (بحرمو)هدننز و

 . ] یدسن ةعیر نالوا یداخ كروب نم مص ( بح موذ ) رد دآ منصرب هذنرهش تومرضح هدنیلهاج و ردیقما
 ق هدفا ریغقیرط رونید هلوب و هغاقوص زس دزمتیج یسهن وا هلن وکسكلاد و یصف كنار ( بدرا ال ردسبقلكبرک
 ۱ E هنت ال و رصم هدنن زو بشرق هلیرسک كنهزمه ( بدرالا ) یکه لیح و بذک قیرط هنسانعم
 لوق ىلع و هنسن یرادقم عاض تزد نیکی هکرلیدید راضمب رد رلکدید بدرا هلق كنهزمه الاح ردیعسا كل وا

 الطر رپ هلبا لطر رب + دم ره و ردتحهل وا "دم ترد عاص هروک هفلّم * روند هکچل وا ندا باعیتسا هب و یتلا

 ۲۷۲ ف یرادش نم ترد عاصهروک هبیرشخمز و ردم“ ردقرف هیقواره و ردهیق وا ییا نوا لطر و ردشلث

 1 هرد ق زکس یعرکی زوب اقیقح و زوتوا زون اب رقت لطرو ردبرادقم لطر یکیا هکردنامطبرب نمو ردکچل وا
 نالوا دم یکیا یهرکی هبوو ردفلاحم لطرهدنراحالطصا یزاجو یقارعو یماشو ردمهرد عبس فصنو

 ۹ هلو شاب هلا هلغوط هلباه 6 ةبدرالا) روند هراکنک یرلکد هشود هنلون وص بدرا و یهتنا زدن رابعندرادقم

 ب دزلا) روندهدیمرک و هب هلغ وطیربا وف زمنا نم ةعسا ول اهعولابلا یا دیدرالا  : رلاقروشید هزب راکعسا و و

 طلت واهم ر اذا هب , درت لا ردهنسانعم كلا هلماعم هلش زاو و فطل و جر بویکرما یب هسکرب هدشزو لغقت

 !|تموادم و تم زالمهرز وا هج و قمال آه را ه هسکر باب هربرب هلی وکس كن همتیازویصتفكنار (بزراا)
 | هبهسکر ودوبهدننز و بشرق برک ك نەز( بزرالا )حریف مزل ذالوالا بالا نماپزز هزر لاقبرد هنسانعم
 | یربا ویرموب لوق ىلع هنج رف كت روع ورون ده هسک نامزد یل هد وکی رم وب ونیلاق ور وند هن هسکه ثل اریبکو روند
 ق هتناب كح راش *با لا یا بازرملا لاس لاقب هنسانعم با ریمر ون د هغ ول واهدننزو بارع( بازرملا) روند هننالوا

 ] بکر لا روند ه یک نوز وا یکه نقرفو یردکچ لوق یلعیکنویلقرونبد هب یک وب وردندنسانعم موزهروک
 ۱۱ دراو یربک كومو كن مره (ةبزرملا إل و ةبزرالا ) ةلبوطلا وا ةيظعلا ةنيفسلا ىا بازرملا
 ١ إلح م( ةبزرملا )ددح نم ةيصعلاىا ةبزرملا وةبزرالاب 4 مض لاقي ر وند هغام وچ رومدرډ هلنادندشت هب زرا زکلای

 رد شل ردصم هلفرصت ندنظفل نابزرم هکردیسلوا راکرسو سد ر كنسهفناط مت ینعب كسرف لها هدشنزو
 اذک ةنقهد هل لاق اک اذک ةبزرم هلو اذک ةبزرم ىلع نالف لاش ردشغ وا رابتعا ردصم هنقهد ندناقهد هکهتن
 ۱ یک هلطایه ر ولکه بزا رمیعجب روند هن راهد رکر س و ساب ر كنسهفناط م ع لربط كنازو ىح كي( نابزرلا) |

 ١ هاو ردریسوح هکر دیلها عدق سرف یدا رم ندسرفلها دواس مهس ریا مهنابز رم وھلاقب ۱

 ظفاح حمد هزوک نابو رونیدهرونس و دحرس هدیس رافز رم ردبک مم ند ناب هلبا زرم ردیس راف ظفل یسهلک نابزرع

 [لایمتسا ودمار بو سیب ر اقلطم هدعب رولوا باج یکی اج رجبی یان ایا تنم نابزیم هوا وا بسا

FF 



 | ردت رابع ندکلیا مش ودرزوا دوو راکر هه هر ولرب ی ییرب f م بوتل زود اولس ینرلاوفو ینرلفوبچ
 هکر وند هبانب هدنز رط یکس ودس لوش هدننز و هعرج ( ةبج را هعضاوم عض و و هغورسیوس اذا مرکلا بجر لاقب |

 هکر وند هنان لوشهبجر و رولیاب هنتلآ یرللاد نالوا رادهویم كنامرخ نوچ اقل وا كتسد هرزوا یغیدنل وارک ذ

 | عنصمیانب لوا هدکدکچ یتا بولکر وناج راردبا عضو تا هراب رب ولغاب هپا هنچا رولیای نوجما یدیص روناج |

 | كنسهویم هکرونید.هنجاخا امرخ لوش ردتفا هلددبشت كی ویت زو بره مجرا
  ردهرزوا س سابق فالخرلتبسنو هلغل وا بوسنم 4 هبجر روم هلواشلباب كتسد هنلاروک ذم هج ور ندنننک
 | (بجرلا ) هضم و هباه یا هبج را لاق ردهنسانعم كل عظعت بونلتبه یدو هل رسک كن هزم (باح رالا و

 :(باجرالا) روند هنفلار را ردیشاب سکو ک هک كوضع نانل واریبعت شود هل رلکبک وکیا هدیناسنا ندب هلیعص كنار

 | هدننز ولفق ردبجر دوخاب هانی ردبج رید رفم لوق یلع ردق و یدرفم هنسانعم ءاعمارون د هراقس رغب هلک كن دن

 بیده ر وکه کو رون دهلصاغنال واهدعباصالوصا ردهدن ز و هعرج هکر دیعج كنهبجر و كن هبجار (تجا ورا

 رون دهن رازو جا لرلکا لوا بجاور لوق یلعروند هبجر و هبجار هن رب رهرول وا یرار قان واو لا كن راموغ و
 قسم ییعب كنايمالس دوخای روند هنلصافم اقلطم ك راقمرپ دوخاب روند هنلق هج راو هن راج واند د كراقهرپ دوخاب

 | شاب یعیبیرق هننراج وا قمرپ دوخای روند هنغلارا لراموغ وب ندن راکیک یقمرپ دوخای روند هن رل هق را كنب راکیک
 | رونلوا قالطاءرارمط نالوا هدنسهرضنح ینعب هدننوص ج رخ كنم ق كشا راج خا بجار ور وند هلصافنالواهدراموغ وب
 هدننز و بارغ (باحرا ل ردعضومرب هدندروب یسهلسق لیذه هلی وکس كن هل« یاحو یع كنار ( بحرا )
 ناکلابحر لا هنسانعمقل وا عسا ورد راردصم هدننزو همارک هباحرو هلبص كنار بحر و ردعضومرب هدناروح

 | رولوا یدعتمیلعف هباحر ورد هرز وا ش وشم شن یبترت كر باب مسنا ادا عبارلاو سماج نا بابل انمةباحر وابحر بحر و[
 یس هیبت كنیم دام ندنس هلی ليه یم رام یلع نکا او یدمتمندیساخ باب ازت 8

 | یا + هتعاطیف لوخدلا مکبحر هموقل + لاق هبلص و "ینامرکلا ىلع نب عیدج لتقال رایسن مصن نا هنم و ردشلتا لقت ۱

 | رول وا یم و لزوم هنس هدام عب ون ال وا یندارمهروکهرب اس و رول واهدرطمهدنتفل لیذههروکم هربرقتوب سپ مکعسو
 | (بح را رایدلیا ظفلتهبا طاقسا یاب یشان ندلامتسا تثکهدعب بول وایدعتم هلبفرحاب هروک هنا ك و

 هدننز وریمابیح رو جرفلا ینعی ةعسا ویا باحر ةا رما لا و عسا ویا باحر و بیحرو بحر ناکملاقب رونید

 یدعتمو مزال هدننز و مارک | (باحرالا ) هلیسهظح المقل وا فو ا بیحر رونل وا قالطا هب هب روک ا
 مرک | (یحرا )و( بحرا )دعس ویا هبحرالاقبو عنا اذاناکملا بحرا لاق هنر رانعمیت لو وقلوا لوب ولو |

 غارق یکی هکک را یکل وا رونل وا ملکت هدنعق وم رازآ و رجز یم تآ ر درارضاح سما ههدنانز و یهرکا و
 تعسو رول وا یی ردصم هدننزو بلطم ( بحرملا )) ردهدنماقم هغرالآ روط هدرب كيک تیک هت وا ردص وص

 ندباد ور و رابع یتعی ةعس تفداص یا السو ابحرم مهلوف هنمو هنسانعم عسا و لح رول وا ناکم ےساو هنسانعم
 تفلا و سنا هلبلق تعس و زکیدلک رب نادابآ و نیش یرام ندلاقنتسا هاش زسهقاضم راربد الهسو ابحرم هنام##

 السمو هللا كباب رم و تالمسمو هللا كبح رم نولوقبو ردل ومأم زکمالوا شحوتم وریکلد اعطق بول وا هرزوآ
 ردشفل وا عضو هنعضوم كنظفل ابیحرت یس هلک ابح رم هک ابوکر د هنسانعم ہللا كم بح رو تلا كبجر هکر د ح راش

 رد هنسانعم عیسوت قق الوب هدنن زوللیعفت (تیحزلا ) رول وا یاد رامالکی کیا نپ رد ہا وہ یخ د یلو قالی مو
 هلی وکسكناح و هلن صف (ةبحرلا )بحر لا ىلا هاعد اذا ه بحر لا ردهنسانعم كلا توعد هناکم لول هغللو و

 ی ردقج هل وایرب ولتعس و یس هصع و قچا کیک ی سهحاسو ولوح رون د هننا ديمو اضفكن اکمرپ ردتغل

 نالکندراریابولفرطیکیا هکر دی رار یدنف آیفیدقآ یروصكنهرد و كاچیداولاةبحر ورد راول وج رادلا ةبحر و
 ردلح یکیدت ولتیلک هکر ونلوا قالطا هنم وب وا كنابن لوا مال ةبحر وردیکب وق ! نادار واو بودا نایرج هب ار وا راوص

 ولتعسو وراریدن رج هر كچ هرسامرخ هکهنروندهرب كجهرسموز وا هبخر و ردوورعم تابنر هدننزو بارغ مامو |
 | ر واک ب حرو هل رسک كنار رولکباح ر یعجج هل وا یراه اکل وزن رابتخایب كن هدنورو هدنیآ هکرونید هرب نال وارا نچ
 نالوا هدسکو ک هدننز و یلبح (یبح را )رد ر اج هد هل ران وکس كرلاح و هلناحصف ر واک ت ابحر و ردیسنج عج هکه لزيت |
 رولیصاب هنفرط ناب كنهود هکر ديما اغ و وغاد هن وک ر و روند هننال وا ضبع هلبسهدایز ېک ك روک كراهغروبق

 ۱ هکردهغروبق یکیا قصالم قتل وق هدنفرط یکیا كندب رد هلبس ین هی هک وکس كناح و یعض كنار (نایبحرا



 | کد ا روند هناماج نالوا قاثیعو دهع لها هدننزو هلجا ( هترالا ) روید وا تب رفص

 قهروط بول وارادیاب و تبا هرز وا هج وق4ادلقاعطق هدربرب هدننزودوعف هلا هیفوفیان (بوت را ) یدنل وارک ذ
 رد هنسانعم بوتر هدننزو لعفت (بتزلال كرب ملو تبثاذا لوالا بابلا نم ابوتر “ىلا بتر لاقب ردهنسانعم
 لوقت ردهئسانعم كلا راداب و تبا هدرپرب یبهنسنرپ هدننزو لیعفت ( بیتا ) بتر ینعم *یشلا بترت لاق

 3 (بتزلا)ردذوخ ام ندن و ردنرابع ندکلیا تابثاو عضو هن رول رب ین هنسن ره هکی الط صا بیت رتو هننُ | یاابیترت هنر
 | دیکر انعم وباعبج یا ایرنا ژاجلاق ردهنسانعم عیج و هلج و روند هثیش نالوا راداب و تباث هدنرب هدننزو ذفنق
 .هثیشنال وا رادباب و تباتهدنرب ځد و هدننز و بدنج (بترلا ) ردبلغا قل وا فرحندنآ و برقا هن ریبعت بوط روط
 هبط رط (ةبتزلا )ردتفل یخدهدننز وفنقهدنوب روش د هغاربطورون د ه هلوکی وخ دب ورد هنسانعهدباوعادرهدوروند

 .هدراززچ نالوا لولسمو هدنتمصغاط ضعب روند هب هقبرطنالوا هدنلکشلوپ نکل بويل وا لوب لعفلابهدننزو
 كنار (ةبترلا )روند بتا رمه اولا نالوا یس هج الا لوب لو یتح « واطب قیرط هبش یا هبت رتن الفذ ا لا یکی غبدل وا

 ا ا ی لاقبردذوخ أمندروبزمیانعهکردهنسانعم ٹل امو هی دتزوهبردشم ( هیتر لا )و هی
 كمکید وقهروط كىد و ةدشیا بتر مالا اذه یفام لاقب ردیلباق تلوهس هکر د هنسانعم تدش هلنیتعف (بترلا) ۱
 ملا نما رد یفلا بتر لاقب ردطلغ یم هذ بابصنا هرز وا یغیدل وا مهفنم ندهراس تاهسا رد هنسانعم باصتنا ۱

 ندنم ق2 زر رکود راق لوشو روند تیز كالي منم ی کو E تر ۱
 كغم ر هنر وا هلکنا ثلذک كم رپ یهدنناب هلقمرب مهچرس ورونبدهنسل وا ظیلغ ودیدش كنصوصخ شاعمو هوا عفت ره

 روند هغ وط یکی مهراب هختبوردشان دن ر یربیغه رپ تردادعامندقه رپ شابورونبدهب هجرفنال اهدا را

 تاضتاهر وکه ننابب كنه راس تاهما نکل رد هنسانعمتلوا بصنم هرز وا یساضتقم كل ره هدننز ومارک 1 (باترالا)

 بترا لاق هنسانعم قمروط بولیکید و قمردروط بوکید یب هنسنرپ رولوا مزال و یدعتم هدانعموب و رد هنسانعم
 .لجرلا بترا لا و راران وا هلکنآ راقج وچ هکردکیک نانل وا ریبعت قیشآ دارم ندبعک هبصن یا بعکلا مالغلا

 لاق ردهنسانعم قلوا ادکو لئاس بول وا لاح ناشیرپ هليا هب رهد تابلقت نکیا رادلام هسکر و امناق بصتنا اذا

 اار رو قراد وروص بوکیدیراقوب یتشاب هکرد هقان لوش هدنن زو ءارج (ءابترلا) نغدعب لئساذا لج لا بترا |
 عزفاذاعب زا رلا بابلانمابج ر هنمبج رلاه رد هنسانعم قق روق بویلکلب ندهنسن رب هلسصف كيج و كنار (بجرا»

 ۱ ۱۳ بمودوب كب هن زوک یتعپ بونلتپیه ند هسکر و یس یا هنم بجر لاق ردهنسانعم قمناتواو
 ۱ ۱۳ 2 و من رهش ندرشع شفا رهشا بجر و همضع وه اهاذاانالف بج ر لاش رد هنسانعم كلا لیجت و میتعتاکآ
 1 كنار رولکب اب رویکب ابسا رولکباج را یعجب یر ردیا میظعت كیا ا هدتیلهاجا ریز ردذوخ أمندروپ نم یانعم

 ف مر ضهلادنع و ردموسم هرز واقل وا فرصنم هدحابصم هلناصف رولکتابجر و هلبرمسک

 لوي هزوکه سکر ځ دوب هدننز و د وعف (بوجرلا) و هدننزو برض (بج را )ردل ودعم ندنسهلک بجا نالوا
 ۱ SHER هبج ر لا رد هنسانعم كلا مظعت بو ناتھ هلکمن روک

 لاقب رد هنسانعم كب هجزکلاب بویمتیچ لاتچ یغادب دوخاب جاغا و یس اذا ابجر هنم بجر لاقب رد هنسانعم
 ۶ يم لوق ان الف بجر لاه رد هنسانعمقم روا زوسد هلا هانک اب و ځرصت ه هسک ر وادرفنم ج رخاذاد وعلا بجر

 1 اسجرتات الف بج ر لاق رد هنسانعم كلا مظعت بونلتاهم ندهسکرب دوب هدننز و لیعفت (بیج لا ) ه هج راذا

 . ] رردا نیارق مذ نوح رامانصا هدروب نمرهش هدنیلهاح کا ا نا هدنآ بجرو همظعو هاه اذا

 یکس ودس هدنزرط كتسد هننل آن وچ ا نوسل مرق ب ولیصاب لاد هلغل وانا وارف یسهویم كنج اغا امرخ بيجر ویدا
 ا هل قار بوردشواق هراخاش یاس ینیراخاش نالوا راد هویم كنامرخ لوق ىلع ردهنسانعم كل اب
  لوانوحما هظفاح ندندب یرغ وایأریلع و نوجا نوسک و د یی راه ويم بوکلیس راکز ور هک ات رد هنسانعم قمالغاب
 ىج را اهشذع و كکحا اهلیذجانالثلاهنم و + ردن رابع ندکلیا عضو راکلنکید ورایلاچ هنفارطاراقادب رادهویم

 رارکید هنلیغآ هود هکر وند هجاغا نیلاقیکقرموط لوش رد هل رسک كيج هکر دی رغصلذج یس هلک لیذج هداروب
 هکر دیرفصم كقذع قیذع و رد هنسانعم هب ثاکحم ردل وعفم مسا ندکیکحت ثاکحم و نوچما قغشاق بونبروساکا هود
 كج هیلیا تحاربسکبونشافب ولکه ران ان, ینعیردن وا مظعت ریغصت هد ران وب ورونید هنلادامرخ نال وا رادهویم

 هلغ اعاو ریبدن و یارو راردبا تعجارم اکب بولک هدفدل وا یرادرد م یعادب رادهویم كج هبلیا عافتا و یعایط
 ووا رذنمنب بابخ هد هفیقس موب یروبزم لثم راردبا لصاح ردص یافش



 ا

 هنسانعم ضبا باح "روند ەد ول و ضاب هدنن ز و تام (بابرلا) ردیعما تنر رخ E ای رویو کت

 تاذرپ ندنشدح و ردغاطرب هدننس دیف هلا هرونم دن دم و ردعض ومر هد همرکم ۀکم بایرو هلیاه رد هنابر یدحا و |

 (نیانراول رضضومو هدنن ز و تبا (تایر)لودشل وا لتم بسط نود م هد را
 یدنل وا رکذ هکر د هنسانعم نا و دهع هدننز و باتک باب راا )ل ردشلنا تیا وز ند راسی ن لقعم هکر دندح ر |
 ردشلنا صیصخ هندهاعم حراش + رونلوا قالطا هرلتعاجچ كيبرن وا كيب رنوا هکرول وا مچ ندنسهلک هترو
 بابر و روند هناراب و باصاو روند ه هریثک تاعاجج و ردریسفت فطع نظفل روشعلا یلوق هر عج و هداروب كل وم
 هرزوا باعا مسر نوجا قلوا داحنا تسدمه یسهلج هدنن هدامرب هکر وذل وا قالطا هنناعاج یسهلسق هبض

 كناب ویعض كنار ( ناب راا ) روند هبوص قوچ هلنیتصف ( ببرلا ) رایدلیا نایب و دهع دقع بورتاب هنر یتیرالآ
 هدنوب هعیجوا هل وب یا هلا رب هذخا لاق رونید هنعوم لوق نلع هنماکنه یکلهزات و هنلوا كنهنسن ره هل د دشق
 نبر هدنبابنون فل ؤم + نکل هلتبسنیابرون د ځد ینا ر روند هنسلب ر كن راح الم یک نارو رد اح هد هلک كنار
 عافترا هکر دش لا سر وید روند هب هسک ندا ا رججا یب یکو ردیبا نکر رب ندنناکر ا لہج مان اجا ناتر هدنلیذیمهام

 | دوهشم هدم زاقرح هکیدلاق ردلغشم یضقانت کلا تس هرزواقل وا د نه نون و افلا هداروب ردذوخ ام ندنسانعم |

 : هب هسکنال وار هام وفرام هدص وصلن وا هلغل وا راشی رک د باشاح اح هد روب نعرح هرز وا یغیدل واز ولعم و |

 لم هلمتلالد كن ایج ود بون وا باتس نار رب هتبلا هب هنیفس ص وضخ هباروایرلکدیدوادرارداقالطا نار |

 بودبا هاک 1 بینم ودهدنر وهظ باش ردنا رظن هرګ بوروت وا هدنصف كنهنیفس اعاد نابر لوا رردک كر ەد
 هلت رابع اهینذ و اناکس یا ةنيفسلا نابر ىلع دعق هدساساو رلبا نالعا ینغیدلوا یضتقم قءاللوق هفرط هن نهود

 ه ورکو تعاج و روند هعظع نکررب ندنناکر ا لبج مان اجا نابر و یبتنار ول وا نمود كننکه روک کا هلغل وام وس

 , ضعبل ادنعوزلوا لخا ده یربع نده رکنرد رج فرح هليسانب هرز وا حة كنهددشمیاب و یمض كنا ر بررل رد هنسانعم |
 هدهرشکت و لیلقت ضعبلادنع و اما د رد رشکت هک لوق ىلعو ام اد ردلیلقت هک یأر یلعو ردسهذم نویف وک هکر دعا

 هنر ندربثکت و لیلقت یأر یلع و زول وا لاد هربشکت هدنعقوم رافا و تاهابم نامه هکیدید راضعب و ردا تلالد ق
 ددشم ردلقشییهدیدع تاغل یمهلک بر وبشاو رول وا دافتسم ندمالکق ایسرثکت و لیلقت هکلب ردلکد عوضوم

  ففحم و ددشمرلنوب و رول وا هلیسو هلعف لوخد هکهلیقاطا ءام روند ام رو ام رو هلباتروید تبر و رول وا فو
 روند بر و هلی كن هففخم یاب وك نارر وند بر و هلفیفض و دیدشنرون دامتر وام رو تب و بر هل لار ورولوا

 یدبارول وا نک اسهسلوا نوجم | ثین تا رب زر دلکد نوچ | ٹین أت ءان هدحابصهردتغل زکس نوا ہر وکه ناب كفل ؤم × یکم |

 هدنحرشهجر فن هرس سدق یراصنالااب "رکز مالسالا مش هکر ید ح راش + دموسم هرز وا قل وا صتخم هن ۇم نکل

 هنسهج وز لردهدننزو هاد ( ب ارلا) یهتنا ردشغا حج ردیجدییلاوحا كنات ردشلنا دا دعت تغل شع نوګا ېر

 (تایت رملا) هيا ةأارعا یا هل اریهلاق رونل وا قالطا هلیطمشقلوا هدنسهی تب ز ردقج هلوا انایکوا هکر وید
 یعاونا لرارچل ردرل هنسن نال وا هی ره لبا هريش هکهنسانعم هدر ورپ رون د ید تاصنا هکردرلات رم هدنن ز و تامظع

 لومیالسعملاقباک "برااب لوم یا بب معو "ین رعلیبحنز لاض یک راب رلیبحنز والا ورا هری ورکشبلکو
 روند هنس هريش یلماوق و ییوف ناقیچ هرکصن دقدلقیص كنهویم ره هلیدب دشت كناب و یعص كنار < برا لسعلاب

 بونا وا ذخا یراخوبطم دوخاب یراهراصع كرل هشيشخ دوخاب ك راهویمنانل وا دارم هکر دوب یلعقیرط ءابطالانیب |
 ندقل وا دساف هکر دقفل وا مج هدشنآ فیفخ هک هماوف بولی وق هجداس دوخای هلا لسع دوخاب رکش رادقهر

 یسالطریق نالیروس همولط ر ونل واقالطا هبالط یلماوق و بوق "برو هنل وا لامعتسا هدنجاح تقو بول وا نیما
 ردهنسانع» تعاجو هورک هدننزو دادش (ناټ راز رونل وا قالطا "بر هدهنسوط روط و هنسهصوب غاي و یک
 بات رلا نب یفریصلا هلادبع نانسحاواو بارلا نب هبقفلا یموم ن دجا ردندیماسا هدننزو دادش 6 باب را )|
 لعاف مسا ندیابنرا ( ب بترلا ) ردیدآ وص رپ هد همام هلددشت كناب و ىح كنار < ةينات رلا  ردندربهاشم ثدعلا

 | سان بلع من روند هبهسک نانلوا ماعنا رول وا لوعفم معما و هنسانعم منم روند همدآ ندیا ماعنا رولوا

 ىس ەل یر هدارو روند هرامدآرفن كب رهن هکر دد رف» كنس هلک نوير هلل مسک ك نەددشم یاب و كنار ( ی رلا ]|

 هدیواضی لیصفتردرا وهدیدع وج و هدن وب هکر د جیزه*یدنلوارکد هک روند هبریثکت عاجبهکر دوسش بهتر 3

 نام دنن زو راد مارا  یهننا رد وسشم هنری یبهجزرک هل نویز هنا ل فا آ یبننم نب کو وبشا



 هک نر

 | ردندیات بز ندنس هی لف نالوا نما جون اشمتوب کن ااو نایاب ولو ۱

 ۱۳2 ات نارمشو ناب اونو فلا یکی ہلا ردکعد بوس هک "یار صعبلا دنعو

  هکردشللا ناب هنوکو هدنادرفم بغار هکرد جرم » ردینابرسس ظفل یس هلک یناّتر لوق ىلع ردنعضتم ین هغلابم |

 نارا ملا ارز ردردصم ازاین هنس هلک "بر دوخاب ردتفص هکر دبوسنم هنظفل نار یسهلک یناتر ۱

 هتسیدنک هی رتهلکلا یی رت یتسفن هل هدنبلا لاعاریز رول وا هیلابوسنمدوخ ای رول وا هرز وا كلا ج ورتو هیت ین

 رولوا شلبا هب رت ىلع هنبلا ندا هبیرت هل یتسفن ارب ز ردرلمزالتم هقیقلا یف هلی رب یرب رانو و رول وا بونم

 نو فا یکیدبوض ها ور ر ترمضح نالوا قبقح بر یار شضعبلادنعو رد یانو ید یسکعتروص 

 و (ةب رلا) یهننا رونل وا قالطا هلماکناسنا نالوا هل ی قرغتسم هدراوطا و لا وحا عیجب ردنوچم | تبسن ةغلابم |

 هات ابرو هتکلع یا هتب ابرو هن لمتلاط لاقب رد هنس انعم تیکل ام ینعب تکلعهدننز وهاتک 6 ةبابرار) و هدنز و |

 | دونی هی وشلوت لع روند هراقوا هموکر ب ودهع یا بابر اهنا لا رد هتسانعم قاسم و دهع هدننزو |

 ؛ نیشیم هضوب لوش دوخاب روند هنس هچراب زب یراقدراص قوا دوخاب رونلغاب بولیراص یراهتسد قوا
 01 یفوا كنهسک یکیدوس هدقدلاص ینلا هک ات راراراص هنلا كنهسک ناراقبج یراق وا راف هکر وند"

 ۱۳ ۱ رنولب ذی زا ب یابوبرموهلاق e| د ةالطا هلوف 6 بو رمل اإل هیع راقبج |

 كغاراهظا تیکلام و تیبحاص نوح ضرار اب نوح ا هسکرب هدننز و لعفت (بّتنلا)نوکو لغ یا لج وع

 4 !یعذدا اذا ضرالا ولجرلا دن زببت رت لاقب رد هنسانعم كلغا اعدا یتغیدل وا یکولم كن دنکر ب لوا دوخاب هسک لوا

 ٩ 4 (بابراا) ردا تح هاتر یا ی لا بب رت لاق ردهنسانعم كم ردشنب بویلسب یفنجوج و امر

 "برا لاق ردهنسانعهقل وا نیش كيو هب ماقا وم زا ذاناکلابب رالاق رد هنسانعم كلتا تماقا و مارآیمن ادهدرب رب

 )۱ ا حالصا و بیبطت هل ار هنسذ وبشوخ ضعب یس هلوقمرطع و نهد هدنن زو لیعفت ( بیل )هند اذا ۱

 6 هت رلا) لر دا یتح ار یا یبصلا بیر لاق رد هنسانعم كم س! ردق هنغولب : ییجوج و هیطاذا ابی رت نهدل ابی ر لاق | ۱

 و3 هتسانعم ببب رت هدننز ولاعتفا(بابترالا اب رتوابیبرت یبصلا بیر لاقب یک ب یب رت در دصم یخ دوبهدننزو هلحت
 طه ول رد هنسانعبو صو هدر ورپ ردلوعفم نعم لیعف هدننز وربما 6 بیبر هبتر عم "یصلابترا لاق 0

 ۰ ۱۳۲ ورد هک شلوا قاثسودهم دبع هدصوصخ ر هلیسودنکر دل وعفم ےسا هکردهنسانعمهدهاعءو رونلوا

 1 ]غ وآ یکوا هکرونید هنلغ وا نال وا ندل وا جوز كنس هج وز كن هسکرب و ردکع د هاشداب رول وا لعافییعع لیعف |

 ندنیدحمر دن دیماسا ببب ر وردلعافیعع هدن وب ر وس د هبابابکواوهانبهنفیدلواهدنس هيب رت رز كنهناث ج وزروئلوا |

 ۳ با راز هل وا هد هير ر هکر وند هلوغوا یوا رولو جف یھ هدننزو روبص (بوب را ) ردیدج یهاربا ن |

 فیبرا) واجر واتهمودنز 3 و بانک با رال و 28 بنی رت كنلغ انلغوا یکوا هکر وید هاب کوا هاب

 ءال اباق رش ىدا 3 ردا تنا .رامانبصا هد ابودا انادیلقت EE نم ا

 اار ندشاط هکر دیعما كص مان تال ص وص هنس هل بق فیقث هدفت اط هارو رایدلیا مده هدنراقدل وا |

 3 ا د هدف کناف 0ز لد ەبوق ىلادام ودوم نب ةو سا امل  ردشل وادرا زهدخدعوبشا

 لو لرد ارجش رو ریدآ تاب عون رب هلی رسک كنار( رلا  رون دهریبک هناخو هعظع یارس هر و تاللا ینعب

 4 آر كن وا هر لوف لع یک هلجارولک ها عجب ون هبهرتک تعاجب هر روند هنجانا بوئرخ |

 هد هنغلن وا رفو هنتعس و كنصوصخ شاعم و تالربد هدننز و هبق 6 ه" را رد اح هد هلیعط كنار هدانعمو رونل وا

 2۶ كنار ویرمسک كم ( برمل ارا ردیم دق ےسا كنهدعتل | یذ هام ندروهش هب” روةژطو ةزاكى ا ةر هشيع ىف لاق

 :Du هب یشک ندا مجیمان و رد هنسانعم تماقا ناکمو لحمو روند هرب نالوا تابنلا ة ةرثکا

 شلوا لالهیمیزوق و روند هنویق نالوا شمغوط زونه هدننز و یلبح ( یب لا ) ر وند هرب نالوا قوچیتابن هدننزو |
 قالطا قر هلاق یآ یکیا هنسم ضوط ضعبلادنع هکر ید ح راش + ر وند هنوبق نال وا بيرق كب یسمضوط و روند هنوبق

 یعججرونید هموک و دنالوا مکح ونیتمو رد هنسانع ترورمض و تجاح و رد هنسانعم تمعن و ناسحا ین !دورونلوا |

 ییرو ردىبک كنوب جدی لک لاخر ردردان ی ولاعف هدنس هفیص عوج ارز هرزوا ذوذش هللا ار ضر واکب ابر |

 ردیعدق مسا كنبآ یلوالا یداجج اعیچج "برو ییرو هدننزو باتکر دبابر یردصم ندهرو نم "یناعم كنس هلک ۱

 ( کهت)



 دی هی و نت یدعقور AEE 7 ندب س مایا هدنن زو باص ( باهذ) ردیدآ نبر ردراجا

 عزفلا یا بیذالا هذخا لا ردهنسانعم عزف وقروقو روند هوص قوچ هدننز و رجا هلا هبت یاب (بیذالا)

 ردفدا ره و هدشن ز و بیع (بیذلا ا طاشنیا بیذا هب لاق ردهنسانعم طاشن وشبنجو ردم ا هکردندنلسف لکفاو و |

 | هکر د هنسانعم كل دانک ی رفرظ قالتچو قبرق لینوکس كنءهزمه و یصتف كنار (بأراا) سم ءارلا لصف ]وب |
 قرض و هبعش ودحصا اذا ثلاثلا بابلانم ابأر عدصلا بر لا ردت رابع ندکلیا حالصا بوردشواق هنر یرب]

 یسهجنوب كرب و عصا یا مهنیب بار لاقب رونل وا لامتسا هنسانعم كلغا حالصا ینیرانیب بوردش اب یتعاججشلوا
 اذا ضرالا تبأر لاق ردذوخأم ندنسانعم حالص هکر دهنسانعم كب بونا هزات ندیکی هرکصندکد لجم یرباچاب

 حالص كنبحاص یتیعج هعهرو ردردصلاب فص و رونل وا قالطا هه ود راهم شی بآرو طادعب ابتبطر تب
 كن راطاصمو روما رونلوا قالطا هنراراکس وزنهم و دیس نالوا ناشلا ےظع كموقر و ردرادم هنسانغ و لاح

 دوب هدننز و مارک | (باءرالا) لا يهذسیا م وقلا بار وه لاق ءانب هنفیدل وایراماظتنا هدام و حالص ر ادم

 هدننز و ربنم ( بآر لا  هبعش و هحصا اذا عدصلا بآرا لاق ردهنسانعم كلا دانك یتسهلوقم قالتچ و قورق
 هلکنا هکرون دهنسهراب رومد دوخاب جاغالوش هدننز وهعرج < ةبوراالرونید ه ی.دانک ه دننز و دادش (بآء راو

 اعم هلکنوب "یهمتلا ةب ور نب جاجا نب ةب ور ندارعش ریهاشم رولوا تو بولل دانک رلهنسن قالتچ و قیرف
 هکر د هنسانعم رفتغم هدنن و ل اف م( تأت را )رد روک ذم هدنس هدام ردذ و خام ندب ور ضعبلادنع و ردل وتنیقیدل وا

 یا بأترم یش لاق روند هب هنسن شل وا حالصا هرزوا قبال هجو ردل وعف» منا ندلاعتفا ردذوخأم ندرفُغ

 با رو ردندنیثدح هّلادبعن بأت رو ردندرد باا بات زن نوره ردندیماسا هدننز و باتک  بآ را رفتم

 ابنع هللا یصر ردیدج كن رابانج شح تب بز نینم ول ما بات رو ردیدج كهللا دبعن رباح ندا ا نامی
 ترضح نیا هبرت بویلسب تاق ولحم "هلج یرهلواماللاب فرعمو هلید دشت كنابو یصت كنار (برا) مهنع و
 هم" رو هد ر اصب فل وم یتبم هترورمط رونل وا فیفخت یناباضعب و + هما لج و رع ردندنسانسح ءاعم| كراکدرورپ

 لعاف مسا یتبم هبهفلابم ندنا هدعب هنسسانعم كلتا هدرورپ و كل! ردردصم لصالا یفیسهلک "بر هکر دشنا ناب ۱

 | خاصم لفکتسو ملاع راکدرورپ نامه قرهلواماللاب ف"رعم و رول وا هنسانعم راکدرورپ یضلسب هکر دشفل وا راعتسا
 نامههباوسام و یک نیلاعلا بر رونل وا قالطا هد هلتفاضا تالذکر ونل وا قالطاهمظعا و لجا تاذ نالوا مآ هما

 رونل واقالطا هنبحاص و دن وادخ د وخاب هنتعسم و كالام كئیشيغيدل وا فاضم "برو یبتنارونل وا قالطا هلتفاضا

 كنسهلک "برهجهاکو هلبعص كنار رولکب و رو رولکبابرا یعجج هبحاص وا هفتم و هکلامیا "یشلا "بر لاق

 ردلکد هلبوا نوچقح كبر نعي كيروال یا كيرو ال لاش رونل وا لادبا هب همت یاب نوجا فیفخت ین ءا
 كلیچاسا ردرلعما ندنسانعم راکدرورپ و بر هلی كنار ( ةي وب رلا)و هل رسک كنار (ةبابرلا) متا هل وا دوخاب
 ردص وصخ هبالاعتقح هب ون ر هروکه ن راناب كساسا و كبغار نکل هن رلانعم تیبحاص و تیکلام كالذکهتسانعم

 برو ةبابرلا نيب دبعلا و رادلا برنالف وب وب رلا هل و باب ر الا بر لج وزع هللا و لوقت رونل وا لامعتسا هد ریغهاب رو
 قلق دای زو قمرترآو هعجب اذا لوالا بابلا نم ابر *یشلا بر لاقب ردهنسانعم كلتا عج رول وا ردصم یم هلک

 حالصاو ماقا و مزل اذا ناکملاب بر لاقت رد هنسانعم كلعاتماقا اعاد هدناکمرب و اهدا زیا ةمعنلا بر لاق رد هنسانعم
 كما بيبطت هلغماق راهنسن یوبش وخ ضعب یتسهلوقم رطع و نهد و هحصا یا مالا بر لاقت رد هنسانعم ڭغا

 | یول وط و هکلم اذا *یثلا بر لا رد هنسانعم قلوا كلام هب هنسنرب و هميطاذا نهدلا بر لاق رد هتساتمم |

 كنار هدنو و برااب هابر اذا قزلا بر لا نوجما هلا زا یتسهحمار رد هنسانعم كلتا حالصا و هی رت هلا راالط ضعب
 ندعبارباب هدانعمو و لردایتح هاب راذ یصل ابر لاق ردهنسانعم كم ردشت ب ویلسب یعج وچ و ردتغل دهل یک

 لاقب ردهنسانعم قم غوط یعسق ن ویق برو رد شمافل وا ماغدا نوجا نیبعت ینباب هتعمک هت ر لوقت ردتفل ید
  بوسنمیا بویر لع لاقب هنسانعم ییادخ ردکعد بوسنم هبر هلیحتف كنار ( یوبرلا )تعض و اذا ةاشلا تبر

 ( یابرا ) نوچخیدلوا لصاح هلیهلا ماهلا ضح بسکریغ نم رارید ید یال اعاش سايقريغ ىلع برلا ىلا
 | بادب تام ال ةيفنطا نب دمع لاق + رونید همدآ نال وا لب فراع و دبعتمو هل اتم هلب د دشت كناب و یصف كنار

 جاشم هدنسهبصق كبلعب ین ابرو لجو نع هللاب فراعل ا دبعتلا هلأتلا وه وه و هم لا ءذه یابر تام موبلا سابع ن

 رو زنم ظفل هکه لوا مولعم رونل وا قالطا ه هسکانادو ملاع ینعیربح ینابرو ردسبقل ءالعلا یبا نب دمع ندهبفوص
 غ وصم ندنس هين لعف نالوا نيعلا روسکم یژثک | ینز و نالعف ردتفص هدننز و نالعف هکر دب وسسنم هنظفل نابر ۱

 دز[ ءارلا لصف وب



 اصل سم

 3 لوق له هنسانعملنع روند هلاب بوذ دو لضحامیاربخ ەمى دىتا داغ لوقت رونا والامعتسا هننانع:قلواادی و
 . |[ كرا هلی مک كنءهزمه «هباذالا)ل روندهنال وأ قا ورو فاصندموم بولید رادوخاب انا واهدزلءو و هد وک]
 | هراغا یا مهیلع اوباذا لا , رونل وا لامعتسا هنسانعم هراغا و بہن كلی نوش و ةباذا نعملا ب اذا لاق ردهنسانعم |

 هدنن زو لیعفت (بیوذنلا) وحلا یا هما | وباذالاقب ون | لامعتسا هنسانعم كالا حاللصا ی هنسنر و اویتت وا ۱

 .مالفلاب وذ لاق رد هنسانعم ق موق لک که نس هج كنالغ وا و هاذا نعم حشا ب وذ لاقب رد هنسانعم كرا یخ دوب

 یدنلوارک د هدښس هدام هک هتل رد زو« ینبع كنس هلک هبا دارب ز ردقلوا هلا هزم نال وا لصا هدنو هبا وذ هل لعاذا

 ق تبلطیا هتذتسا لوقت رد هنسانعم كلا بلط ب وذ (ةباذتسالا) ردشل وادرا و هلا واو هرز وا سابق فالخ وب نکل

 ا هطوب وهواطردب وذ تل آهک اب وکر وش د هناق كحد را هنسنهدننز ورنه( بوذمل ا ]ل ءانبلا اذه ل دام ةماع ىلع بوذلا هنم

 3 (تباوذالا و( با وذالا) رار رات وق ماعط هکر وند هب هک وه هچم وچ هکر دفدا رهو هدننز و هفرغم ( هب وذملا )یک

 هدکلموچ الاح هنلوا عضو هکلموچ نوجما قملوا یناصنعم بوی را هکروند هنغایهرت لوش هلبرسک ك راهزمڅ
 ضاحما و راصعا ردراعسا رنو و زفل واقالطا هدکدلکچ همولط بویرا روند هاوذاو باوذا اکا هگدل وا |

 بالا )روند هنس هی لبقویوتنالقهدن رنو كن هودابكت هل رسک لاذ( ناب ذل ا )و هلع كلاذ(ناب وذلا)

 .  رونل واقالطا ه هقان یل واطز وم هدنن زوروبص ( بو وذلا )ب يع یا باذ هیفاملاقب رد هنسانعهصیقن وبيع هدنن زو
 1 هدنتزودادش (با ول ذنبعیا بو وذةقانلاقبردینبم هنس هظح الم قل وا یحاص مش نالواندنناشقف وا بوذ |[

 ۶ بوبروب هدننز ودعقم ۱ تهلاو و ملت رو بوک ره ت وفا و نواوس (باهذلا) ردناذرب نداعصا |

eكلاثلا بالا نم ابهذم و ابوهذواباهذ لج رلا بهذلا رد هنسانعمرو رم كمك بوک لوق ىلع رد هنسانعم  
 : (بوه "دل و( بهاذلا]) هلازا یا ه بهذ لاقت ر ولوا هنسانعم كلی و كم رد یکه دقدنل وا هب دعت هل اب ورم وا راساذا

 1 یا ه بهذآ و هبهذا لاق ردهنسانعم كقلیا و كمردنکه ل رسک كنهزمه 6( باهذالاو رد راذعاف سا هدننز و روبص

 ۱۱12۸ ان (بهذلا) بهذلاب ءالطیا هبهذآللاق رد هنسانعم قلزدلای بورس ن وتلا هب هنسئر و هلازا
 ېک ی شم ردشم وا قالطا ه هنامداهلتبسانموب روید هرب ثاجهدیکر ول وا ناکترعنا و یدال وارکذ هکهتن ردي
 هللا هقالع وب اکلسمو اش رطیا انسح ابهذم نالف بهذ لا هنسانعم كلسم و هقبرط روند هلو كجهدیک و ۱

 د راش كلم ل راماما نانل وا دانا ادتقم ند رادهتح نالوا هدمالسا هکرونل وا قالطا هنندهتحم هم رط نالوا

 ذیل هدقنعمیا "نح هبهذم لاق مهنع لا یر یکی رعشاو یدرنام هددناقعو یکیعفاش و نح هدعورف
 مکه دننزو مرکع (بهذلا) هلصا یا هبهذم نا هلیردام لا ردلمتسم هنسانعم ساسا و لصا بهذم و هیلا
 ندااقلا و و هدنسانا تسدآو ردیعمایرلسرف ل را هسک مانصعا ن غو ريع ًةهرا و ردیعما از ریظعم

 کرد حراش * ردشلن دقت هلک یببم هنمه و یرهوج ردقل وا هل رسک كناه نالواباوص هدنو و ردیع-ا كناطبش
  هتسانعمرت روند هل وتلا ندیندعم سنج هلنیتصتف (بهذلا) رایدلیا مزج هلیحص*كناه تعاجرب ندننذح و یطرق

 ۱ ۱4 ونلا شعروک تغابص و هکس بوقبج ندندعم زونه یرومشم ردشلنا ناب فالتخالا ىلع هدنسهدامربت فلوم
 ا نابهذو بوهذ و رولکب اهذایعج هلباه ردهبهذ یدحاو رولوایخدثنوم ردرک ذمبهذ و رونلوا قالطاربت ق
 ر وریکه ب هنا رضای هن دعم یتاهک ان هکر رولواردصم بهذ و ردلوقنم نده ابن بحاص و و هل راهم كالاذ رول

 :ذلج را بهذ لا رد هنسانعقلاقناربحو كند و هتفشآ بوش اهیراز وک هدکدروکینب رل هموکن وتلا نه رخ نه رخ
 ق بهذ هرزوایتهل مگ یب هدنلعف كن هداموب و هرصب قرب و هلع لاذف رشک ب هذ ىلع ندعم ایف مش اذا عبارلا بابلانم

 وورح يع تالعف ردلوقنءیغیدل وا درطءمسروب ندروصنموبا هکر د ح راش + هل راه رسک كناهو كلاذردزز اجیخد
  رددآ كجل وا هنوکر صوصخ هنلها نع و رونلوا قالطا هنسیراص كنهطروع بهذ و هسرول واروسکم قلح
 روک بهاذا و هدننز وب راقا رولکبهاذا یعملبا عجب و یکب ابسا رولکباهذا و هلبسمک ثالاذ ر راحت یجخ |
 | یا اسهذت هبهذلاش ردهنسانعم قلزدلاب و كمروس نوتلا هن هنسنرب هدننز و لیعفت (بیهذتلا) هدننزو بیک اره

 3 | شلروس نوتلاهدننزومطعم (به ذل )و هدنن زو بیرغ (بیهذلا لو هدننز و مرکم (بهذلا) بهذلابء الط

 | هرومغل فبعض هدننز وم ورذ (بهذلا ردتعاج رب ندننندحتهدننز ونو ع «نوسهذلا روندهب هنسن شهلزدلاب و

 ۱ | (بوهذ)) هل رسک لاذ ر واک ب اهذ یعج ر در وم غي نالو ارش کو دی دش كب هکر د هنسانعمد وج لوق ىلع یک یتنسچرونید |

 ا ردعضوم رپ هدنم هدننز و نابص (نابهذ)ل ردعضوم رب هدنزو باغ (باهذ) ردیعما نوتاخرب هدنزو روبص |

 ق هدننز و باغ وهدنز و باتک باهذ))ردسبقل یاشلا لدنجنب كلاملوق یلع كلام ن ورم هدننز ودادش (باه ذلا) |



 مهعابنایا مهتابنذ و سانلا بانذا نم مهلاقب رونا واقالطا هنلذارا و هلفس و هنعابتا كقلخ سانلا تابنذو سانلا

 | هبنذیتعم دنذتسا لا ردهنسانعم كعك قرهصاب یتیزیا بویم رب ویلاص یتغیریوق كن هسکرب (بانذتسالا) مهتافس و ۱

 | روبص (بونذلا)بنتسا اذا رعالا بنذتسا لا رونل وا لامعتسا هنسانعم قلوب ماحنارمسبول وا مات شيا ربو |
 قالطا هنوک نالوا زاردو رود یردک و هنتفورشو رونل واقالطا هنآ نالوا نا وارف یرالیق كنفيربوق هدننز و

 هدنجما نامه لوق ىلع روند هغوق بونذوبنذل الی وط هن کی ضقنال یتعیرمشلا لیوطیا بونذموب لاق رونل وا ۱

 بیصت و ظح و رول وا قالطا هلال وابیرق هغلوط دوخاب نالوا ول وط یار یلعو ردص وصخ هب هغ وق نال وا وص |
 هرازعوربف بونذو هلیرسک كلذ رولکب انذ و رولکبئانذ یتژکم ججو رولک هبنذا یعجج رونل وا لامعتسا هنسانعم |
 كن هقرا هلبسهین هشت (ناب وئذلا) روند هغانق و هج لوق ىلع روندهننا كنفرطیکیا كن هقرا و رونل وا قالطا ۱

 دن هننالا نغير وق كنهود هلکتآ هکر وتدهیا لوش هدننزو باتک  بانذلا  هنسانعم نانتم روند هنف رط یکیا ۱

 "یثلاباتذو هيلا ثى ولت توارصصیلو هشاسر هب هسکنال واهدنرز وا هک دردلاق توروا ینغیرب وق ەکان راردبا |

 رون د هنل و وص نال وا هدننبب هعلط یکیارهو ردقج هلو ا یس وریک كا هکرونل وا قالطا هن رخ ومو بقع كنهن ف لوا

 رولک بثانذ یعج كنسهلک بانذ و ردح و رشم هدنسهدام فالتخاو روندهنسیدنف اوص نالوا ندکسکو هعلت و |
 كنامز و هنعابا كنهرد هل كو یم كلاذ(رهدلا ةبانذ) و(یداولاةبانذزژ و هلناصف (رهدلاةبنذو(یداولاةبنذ) ۱

 لعتلا ةبانذ و مهعباتیا موقلاةبانذوهلاقب ردهنسانعموریپ وبات هلی تلاذ ةبانذلا )ر ونل وا قالطا هنماحما و رخآ |

 ( هبانذلا) رد هنسانعمبات یخ د و (بناذلا )ر ون د هلو دج ناقآ ه هچغپ رب ند مچ ر ورونلوا قالطا هننو رب كنم اق قاب

 | یا قیرطلا ةبانذ ذخا لاقب ردیک بولیکچ هدنزرط قریوف هکرونل وا قالطا هن زوب یرغوط كلوب هل رسک تلاد
 | ندرازغممرب و رددآ عضومرب و ةبارقو ج ریاةب اذ ام: لاق هنسانعمتبارق و جر رون دهفلصح هبانذ وههج و | ۱

 یفیروقامرخ هدننزو لیعفت («ببنذتلا) ردعضومرب صیعلا ةبانذ و روند هلودج نالوا یراح هرازغ مرخآ |
 | ییج وا كنەماعو اننذ لبق نم تتکو اذا ابینذت ةرسبلا تمنذ لاق رد هنسمانعم قلاب هغل وا بوئلکی هدن د 1

 | ( بوئذتلا ) هاخراو اثیش اهنلضفا اذا هتماع بنذ لاقت رونل واریبعت قم وق ناسلیط هکر د هنسانعم ققفراص یغاشا |
 | (بنذمل ا هاه رد هب ون ذت ید رفم هلوا شلاب هغل وا بونلکب ن دند د هکر ون د هنغب ر وقامر وخ لوش هليعط و ی ك نات

 هنسیدنقآوص یراج هغچلا و روند هنل و وص ناغآهربرب و یکه فرغم رارراتوق ماعط هکر وند ه هچم وچ هدننز وربتم
 هلناص# (نابذلا ۶ روند هغیر ون وز واو رون دهل ودج نال وایراح هن رایریغ ندرا نغم راب ند هچګ لر ورود |
 | ردیرلکد د بلعثلابنذ هر وکه نایب كحراش»هلباه ردهنانذیدرفم ردنابن رب هییشهنادغب رصم لوق ىلع ردنواعونرب ۱

 | یادغب هکرد هناد عونرب هدنن زومآریبغ هلیعط كلاذ (مابینذلا) رددآوص ر هدنس هیحان صیع ندهنیدم*یحاون نابنذ و
 | (بناذلا) و هلیصف كلاذ (بئان ذلا) رد رلکد ید هجول دهدیکر تو مدنکو دهدیسرافرارات بویلت ر ینا هل غل و | هدنآ
 .(ةبأذلا) ردیدآ شاق عونرب هدنزو یریبز (یبنذلا)ل رد راما عضوم ررب هدننزو همامن(هبانذلا) و هلیصتف كم |

 .هدنشاب بوقیچ ردق هسنغلارا كعلب وا یکیا ندورجا ییلوف كغارصق نالوا هرزوا قمغوط هدننزو هچرحد |

 ۱ متسا یناهدل و عقواذا سرفلا تدنّأذ لاق ردهنسانعم قلوا هرز وا كمنر وک ب وقیچ هدر هجا نالوا ولباق ]

 .هداروا قلیوا یکیا ندنفرط جا هکر وند هکیک ندا هطاحا یرد هدشزو دهده حو قسلا حورخ اندوا

 .هدننیب كرلح مان حاضاو هرمعا هده داب هلناصف ( هبنذلا ) كاذک تراصاذا بنأذم سرف لاشو روشواق
 | ید هددا وم راسو ردنرابع ندقمرا و هنتناهن كل وب هکر دهنسانعم قلا لوب هدننز ولعفت («بنذتلال ردیدا وصرپ |

 متملا بنذت لا ردهنسانعم كمروبلاص ناسلیط هفیزاصو هذخا اذا قبرطلا بنذت لا روئلوا لامتساآ

 . (بنذلا) هلوا ردیک هدنرخآ لراطقاب كنروساماد هکر وند« هودلوش هدننز و بناح (بناذلا) هتماع تنذیآ
 | هلوا ردازوا غیر وق یشانندنندش كتجز نال وارببعت یرو نکر غوط هکر وند ه هقان لوش هدننزو تدحم | ۱

  بوذب نعمل ا باذلاقب ردیلباقم قکو ط کرد هنسانعم كع را ها (ناب وذلا )و هل وکسكلواو و یه ثالاذ(بوذل ال |
 سش مرجندن ر ارحتدش هک ایوک رونل وا لامعتسا هنسانعم قلو دادتشا یترارح كشنوکو دجدضانابوذ و ابوذ
 | لکا یلع ماد اذا لجرلا باذلاش ردهنسانعف كع لاب اعاد و اهرحدتشا اذاسعشتباذ لاقب ردنا نالبسبو را
 | لقع دعب قجاذا لجرلا باذ لاق رونلوا لامعتسا هنمانعم كلتاادی تقاج- نکیا دیشرو لقام هسکرب و لسعلا |

 | لصاح هنسنر وتد و بجو یا قح هیلع ل باذ لاق روشلوالامعتساهتسانعمقلوا م زالو تباث قوقحهرزوا هسکرب



 ۱ ! ردهدنزو لمف یکی علج و یکربح هکهیدیدشت كنابو هاتف( یبرذلا ) روند ه هاو هیهادایرذ و ردهنسانعم

 كحراش (یبرذالا) روند هکچچ یراص هدننزو ےرط هل رسک ثال اد (بیرذلا لرد هنسانعم هیهاد و تفآ یدو

 ۍرذانالوا سابق هدنو هکرد حراش » ردپ وسنمےسا كننلایا ناب رذا هدناربا رد هدننزو یزهزا هرز وا یفتیقن | ۱

 لیصفتهدنسهدامباب نکلرونل وا تبسن هل وا رطش هدنابک م هل جابو روند یار هد نم رهما ر هکه ءایالب ردکعد

 ندف رص عناومهدنسهلک ناچ: رذا وبشا ورول وا ندنسهلج ت وح وب وردلکد درطم موق رم سابق هرز وا یغیدنل وا

 ناص؛رذا لصا هکهلوا مولعمو + ردناندب نم نون و فلا و بیکر تو ثینٌأت و فیرعت و هم ردشلوا عقعنامشب

 ردیدآ ثیالور هدناربا هکرد ناکیاب رذآ لصالا یف ردیسراف ظفل هرز وا یاب كعطاق ناهرب ردهلیدم كفلا یسهلک

 مان ناج وا هدکدلیاریه»ل و ع زن یتکلم لوا بولکر ما مان زوغوا اک ویس رد ا نوبت

 .یدرونک یخ دیسبدنکی تح رایدغیب هدلح رب بوروتک قارطكناررب مدآر هیدلیا ما بود ادنسپ كب یرازغرم

 ع ناکیابو كسکوب هدیکرت تغل رذآ هکر ایدید ناکیاب رذآ هه لوا هلغلوا لصاح هبت یلاعو مظعرب هلهج ووب
 آهن و ردشاوارتشم هلکن ہکلا لوا هم ول وا ید یس رابک ی یکرت یانعم هلغل وا هنن رلانعم

 | لا ردهنسانعم ققثروق یرب یبهسکرب هدننزو لعفت (بعذتلا ) رارید ناحجبرذا دمالب و ناصبرذآ هلیفیفختو
 لصتا و لاساذا ءالا بعذنا لاق ردهنسانعم قْغآ لصتموص هدننز و لاعفنا ge) هتعزفایا نحا هتبعذت

 ۳7۱ ندیایمداهدننزو ماهدم هلع كی( باعذلا)لروند هدروق ج ک هدننزوو نابع (نابعذل ۱ هنابیرج

 فرع مڈاکی ا نیاعذم مهتیآر لوقت روند هنالوا ورپو عباتم باعذم رد هنسانعم قل وا وريو عباتم هبهسکرب

 ابقاعتمو اعباتت هحدرا یرب یرب یک یسیلی نالترص هکمدروک ی هورک لوا نب ینعیاضعب مهضعب ولت ناعیض

 ق هبلعذو روند هب هقان كناچ و تسج هدننزو جرب ز (بلعذلا لو یرمسک كمال و كباذ (ةبلعذل  یدیاراردیک
 ۱ كسابل قترب و یکسا شغل ءراب لوق ىلع هنجوا یکتا كسابل و ردهنسانعم هفیفخ تحاحو روند هنشوف هود

 ۴ یجب ردفدا رم هدريخا یانعم هلا هبلعذ هدننز و بولسا (بولعذل ۱ روند هنسهچراب نانلاص قاچاص مقلاص

 هکایوکر ده ابتعا یسازجا یتیعج قلخیا بیلاعذ بو لا رول وا تفص ید هسابل بیلاعذ و رولکبیلاعذ

 روند ههسک نالوا باشلا فیفخ هدنزو بروح (بلعذتلا) ردشفلوا رامتعا بورپ یمهراب مقلاص ره

 هدش زو ه وب (قبوک ذلا روند ه هسک نات هرزوا یناب بونکیوس و روند هب هسک ندیکهجول یک لرهنلاریکو
 رارعشقا < بابعلدالا ) ةلاص ىا ةبوک ذم ةَأرعا لا شما رولوا هدفلس ارهاظ رونید هنوتاخ هحاصو هندتم

 :عارساو دج ىف قلطنا اذا لج را بعلذا لاقب ردهنسانعم نک هاتعزلن و تّدح یکقوا شمتیچ ندا هدنز و

 | «رزوا یاب ردلعافےسا ندنآ (بعل ذلا ) مجطضا اذا لجر لا بعلذا لاقب ردهنسانعم قغنای ب ونکی وس هرزوا نایو
 _ ق كنو ویصت للاد(بنذلا و ردینبم هنمه ویداربا هدنلیذ بلعذ نانل وارک ذ كن ره وج ی هداموب روند ه هسکنات

 | کف بند لصاهروک ناب هدر اصب كفل ۇمر ولک تاب ونذ یعج اعجب ر ولکب و ذیعجب رد هنسانعم ماو انک لینوکس
 | لفاسا راربد موقلا بانذا الثم رول وا قالطا هثیش نالوا یلفسو لذرو رخاتمره هلبا هقالعوب و روند هغیرپ وق
 | لش روق ورارد | قالطا بونذ هنآ نال وانا وارف یرالیق كنغب رب وقو رد راعتسم ن دن آ ی د عالت بناذم و هنسانعمسان

 .هدانعملوا ید لحج" هکه ت رونل وا هراعتسا یمانعم بیصن و ظح ندنآو راردب!قالطا هده هغوق نالوا لوس نعي 0

 | قت وط هنغب ربوق و قم وط ندنف ر وف كن هنسنرب ردردصم ندهرو نه هدام هدننزو برض بنذ و ردلهعتسم |
 .تماخ و نال وا بترت«ندنتبقاع یدنل وا لامتسا قر هل وا مسا هدلعفنالوا هبقاعلا یخ واقلطم هدعب هن رلانعم روا و
 | قرهیلربآ ندنزبا بوشود هنیدرا كن هسکرب رول وا ردصم بنذ و یبتنا ردقج هلوا هانکو ما دارم هکه لی رابتعا

 لف ءالتاذا یناشا و لوالا بابلا نم ابنذ هبنذ لاقب رونل وا ریبعت كقک كر هیمربویلاص یتغیریوق هکهنسانعم كهك
 1 «بنذلا  بنذاذ راصاذا لجراا بئذا لا ردهنسانعم قلوا راکینک هلن رسک كنهزمه (بانذالا  هرثا قراف

 ۱ بول واغراف ندکنک یتعب هنسانعم تد و ماقارارید هبل ذب نالف برض لب عور ولکب انذا عج روند هغیرب وق هلنیتصف
 هدر كج 4 دیدعشنب هتسودنک دحاو د رف بودا مدقن و قبس ین هلج هسک نالف وهدرب كجه دیدلیاما رآ و تماقا

 ۱ هما رب ((سرفلا بندر دریعبلا بنذ بکر هدر كجه دیدلوا عناق ویضار هصقان بیصنوراربد عزا بنذ بکر

 |( لیا بند ردنابن یراکدیدیغیرروق یکللت خد هدیکر ن( بلعثلا بنذ )رد رامظتتمو دنلکشیغبرب وف تآ هکر ذرابکو ک

 1 رددآ وصر هدندرو ليقع ون (فیلطابنذ) ردع ورب ندنابن یرلکدید یلاقص هکت راربد هجو همال وا هدیکرت

 [  هددشم یابو نیتمسک 6 یبنذلا )و هلباهروصتم فلا و هددشم یاب و نيتعض ( یبنذلا لو هدننزو یمازخ (بانذلا)



 . EEEهنا هدر اصب ¦ كفل وم* فرطتلا هفرط وا هدحیا فیسلا بایذت هنرض لا ر و |

 ا عن قیقرهکز وتو قالطا هن رانکنکلت رکقل وق ندالابایذ و ردشفل وا هیشتهبذ دی وصخ ءا دنا هروک |
 ۱ هنکبزوک نیعلانابذ ورونل واقالطا هنس هف وکش ناجآ هزانزون ه كنکچچ هنق ءانطا بابذ ونک فیس بایذرول وا ۱

 | روند هکلیلد بایذ وردشغم وا هیبشت هبابذناریط یعاعش نا ریط د وخ ی هنيه بابذ هنسانعم مشچ مد مم رونل وا قالطا |
 ۱ لقب ردنسنمنادّمشوردیدآ كغاط دن دم موش یا ایذه لانه بم روغواونونچ یا بپذ هب لاقب ۱
 | ضرا لا رو دهر قوجیکن دس (فب و ذم ا )و هلي كلاذ و كي”( ةب ذم ا )ر دن دیماسا بابذ و ماد رش یا باب ذ هباصا ۱

 | نون 6(بوذلا)هنسانعمنارتسکمرون ده رس هاف تالاذویرسک كي”( ةب ذم ار تايذلا ةرشک ی اةب و ذمو ةيذم |

 هن رامدآ طباض و هنحش هلا هددشم یاب و یصف ك لاذ (نبذلا )و ب وب ذم وهف لوهحا یلع لج را بذ لاقت روند ه هسک

 0 | نوچ رلکدلیا عنمندراوطا و لاعفا زسل و یمان یک یرارفن قلل وقو یسیجاب روچ قال وق هد هدلب وب هنسانعمزاولج روند
 | بذیذت لا ردهنسانعم قفلاص و كلا تکرح هت وا یر هنسف نالوا قلعم و هز وا هداوه هدننز و هلزاز (ةبذ دال

 . هراوج بذیذ لاق رد هنسانعم كلنا تیاج یناربصسم و تاقلعتم و لهاو ءاوهلا ف سون یا حدوهلاب بذایذ |

 كلتا كىر یهنسنر و ذو يا سالا بذذ وه لاق ردهنسانعم كلنا هدیحنر قتلخ و مهاماح اذا هلها و

 هردو رونا وا قالطا ه هی و رونل وا قالطا هلسانت تلآو رونل وا ئاللا هناس رول وا حتا د ذو رد هاو

 | هدننزو دفدف (بذیذلا)ردشفل واقالطا نوجا یرلکرحت روند هنس هل وقم لوکس و و هز وآ یراق دصآ نوح تز

 هدنن زو همام (ةبابذلا )ردد ويقر هدهب داب ذبذوزولؤاقالطا لات تلای ر هلوا درم هد تس هی حب

 ردیدآ عضومرپ هدنن رو لبج مان ًاجاو ةی یا نیدنم ةبابذ نالف ىلع لاش روند هنسهیه جزو نالقهدنتمد نویدم

 بول وا دد زام هدننیب ل رعا یکیا لب را هين لوعض مما و لعاف سا (بذیذملا )رد دآ عض مر هدر زج من نیا ندع هد و

 (قبا رذل او هلنیتصتف (برذلا) نما نیب د درم یا تقی و بذ ذم لج ر لاقب روند هب یشکن ایل وا هداد را رق هفرط ر

 و OSE رد هنسانعم قمل وا ولغازو نیکسکه نسن یم هل وقم قاچ و ج هدننو همالس
 یعجروند هنتلاح یطوسزوس نکشرطاخ و شخ اماد بول وا دسافو ریت ناسل رول وا ےسا برذو دحاذا عبارلا

 | روند هکلتعسو بول و وا یسیرجا هلغل وا ابن ودساقه رای وما ذب وداسف یا برذ هناسل ف لاقب یک ب اصنار وک با رذآ
 | همالسهارذو برذ و دیدصلا هنم لاس وا عسنا و دسفاذاحرطا برذ لا روئد هفقآوصیراص ندهراب لوق ىلع

 لاق رول وادض هلغل وا هنسانعمقلوا تسرد ووا هدعمو رد هنسانعم قل وادساف هدعم هدننز و هموع 4 ورد و هدنازو

 نایلوکو ا بويل ا لوبقا ود ول ردرپ و تمصاذا هتدعم تب رذ لاق و تدسفاذا ةب ورذ و ةبارذ و ابرذ هتدعم تب رذ
 هنسانععهدص رون د هنساب كنسهلوقهنیبآ و مق برذ ورد ردصمهد رااتعم وب هر وکه ناي كحراش »رون د هتلع و ض مم

 | هنسیف یجش وباب و روند ه هنن ددحو نیکسک هدننزو فتک(برذلا) روند هتاک ازسان و نایذهو شخ و

 | (برذل) هدیدحیا ناسللا برذ لج رلاقب روند ه هسک نالوا زود رکج یزوس بول وا ناسالا د دج ورود
 | فلۇم هدحا اذا ابرذ فیسلا برذ لاقب ردهنسانعم كمرب و غاز و كليا یکیکب ریل اقىن هگو

 سگی تاهما نکل ردفلاخ هسابق هکرول وا ندشلاث باب یتبم هنسهدعاق هلکلعا داربا یتظفل عنه هدننز و
 | كلنا نیکسک كب بویلب یهنسنرب دوب هدننز و لیعفت (بیرذتلا) رولوا ندل وا باب هل وا نا ی

 | ةأرلا تبرذ لاق ردهنسانعم كمروتوک هتخاح یاضف نفجوح نوتاخ و هدحا یا ابرذت هب رذ لا ردهتسانعم |

 فیس ردمج ردهدشزو فتک هکن دنظفل برذ هلی كلاذ (برذلا ) هتجاح یضم تح هتلج یا اسهلفط
 ربفز یلد ناب زدب و هطیلس هلب رسک ت لاذ( ةبرذلا  ءادحا یا برذ موق لاقب رونید هرامدآ نیکسک یک عطاق

 برذ یعجج روند هب یرعو یراکذیدروا ناقیچ هدزاغوب و ناسللا ةطيلسلا یا ةبرذ ةأرما لاق روند ه یراق
 ناسللادیدحو نابزدب هلی وکس كنارو یرسکلاذ ( برذلا) یکب رقو هبرق هلبصف كنارو یرسکث لاذ رولک |
 ردق شاط كجوک ردا روهظ هدننوب كنهماد دوخاب كناسنا هکردهضرامر یک یرمو برذ و روند 4 یثک |

 | ترذلوف یلهرونل وارییعتر وا هنکز ی وزب هنکعنوکه کر دشلنا نایت هدخ ناثل وا رک ذ یخد نو واک رولوآ
 هدننز و رظعم (برذل) هنسانعم ےس رونید هبوغآ هدننز و بارت (بارذلا)ل ردا روهظ هدرکح هکر ديما تلعرب |

 ۱ هلیس هینب هنت و ینوکس كنارو ی لاذ (نیبرذلا) مومی ا برذمفیسلاقب رونید هلق شاراوص هلبارهز |
 | (برذل) ردعضومر هدننزو عنق (برذت) فاللنا و ّمشكابیا نییرذلاب هامر لاقب رونل وا قالطا هتفلاختو رمش

 دصیقنو بیع هلبدیدشن كنابو هلیتصف (ابرذلا) و هدننزو یزج (یبرذلا ) رونل وا قالطا هناسل هدننزورپنم

| 

۱ 



 ۱ بژودمهراوط شما شواهرون مضر ول وا صالخ ندض رم لوا هلکلیا حار “ا یشرب یکی سهنادیرادهدرخ |

 یغلارا كنشاقدرا هلیشاق لوا هکروند هب هجرف نالوا هدنغلارا كنس هفد یکیا كرم“ و كنرکا تآ هنذو ررید

 روک ندف رط یکیا هکر وند هنتحنام كنس ورايا لرب یغیدش واقندنفرط یکیا د واهو رع“ و كغاطلق و ردقج هلوا

 هالاب و یدنل وا رکد هکر د هنسانعم قموق لک که رز وا ههمجهدننز و لیعفت («ببنذتل) ردقج هل وا رب یی دقیص ینب رلکیک
 یم هیج هدننزو مظعم (بآذل) ةّبذلا هل لعادا ابیئذت لج را بئذ لاقب رد هنسانعم ماب هذ نانلوارک ذ هرکاو
 تنش دفن اط ماشحا و ه دن اتسب ص جرب هوکوب ةدباود هل یا بآذممالغ لاه روند هن الغوانالوایج رب هرز وا

 1 کا صوصح هنتعاج طبضالاون هلیس هب رغصم (بیّوذلاةراد ردلکد فورعم هدرافرط و رول وا هدنرالافطا

 1 لثلا هنمو ردهنسانعم قلوا یرح یکدروق ندهرکص ینعپ قفلدروق هدننزو بارغتسا (باءذتسالا) ردعضوم

 ردصوصح هنتبال و نیرحم رول وا هصیق یرلفابا هکردنوبق سنجرب هلنیتعف دقن » بئذلاکراص اذا دقنلا بآ ذتسا *

 . .[اریتحو لیلد مدقمهروب نم لثم وردسک ی لثم » مسنتسیانضراب ثاغبلا * ردن وا تر وریص نیس كنس هلک بذتسا و
 عنع و عفد هلیدیدشن كنابو ىح كناذ( بذلا) رونل وا برض هدنتح هسک نالو تعفرو ولع ندهرکص بول وا

 [[  بابذ هکردهنسانعم كقک بوک ه وایرب بوی ا رارق هدرپرپ و عنمو هنع عفد اذا ابذ هنع بذ لاقب ردهنسانعم كما

 .  ندقلزسوص یغادود كناسناهدنز ودوعف بوبذو هدننز و بعت ببذو بذ و رخ ا رخآ ف فج ادا رب دغلا بذ لاقت

 . ةيشالاهننقبماذاراهلا بذلاق رونل وا لامعتسا هنسانعمقلاق هبش و هعلرب نامش بول وا یضقنمراهنو یوذ ادا
 E | هتسانعم یشح ورور وند هنزوکو ا ناب بذو هنول بحش اذا نالف بذ لاق ردهنسانعم قلزوب یزکب كنهسکر و |

 | دورهدنز و باتکدایر و یشانندنکیدتکب ولکق وچ هت وا یرب بويل رارقتسا هدربرب رار د ځدداب رلا بذاکاو
 رد ردصل اب فص و لو هب هغلابم یفاضا هلغلوا همانعم لوا ید بذورون د هکلک بودیکه توا یرب هکر دهنسانعم
 لیعفت (بیذتلا) ءاسنللرا وزیادایرلا بذلج ر لا رونل وا قالطا هتس و دنز نالوایرا وزناوسندایرلا بذ و
 .  اْشطع تفج اذا ابذ هتفش تسذ لا رد هنسانعم كمرمست قادود ندهضرام یریغای ندقلزسوص هدننزو

 ۲ ۱۵ اما یا انتی اد لاقب ردهنصانعم كکچ تجزو بعت بودبا مادقا و دج كب هدکع رو و هربغلوا |
 اص وج بوبلا رت هیقب ینعب هبایز ندکعروب هک دليا یعس و دج هدکم روی هبتر لوا هحکوبهروکه ناب كساسا |
 | پول وا هنشاب زکلای هکر ونمد هی و لوشهدننز و ثدح ( ببذل ا) ردکع د كلدلیا غارفا هلم ابی ریس نالوا هدزمعسو |
 ۱ هک وتلوا قالطا هفل زبسوص زا ر دورود ص وصخ ه هودود رفتم لع یا بې ذم بک ارات ءاج لاق وا هرزوا باتشو هل |

 6 بالا رپسل اب لی دعب نمءاملا یا راسی لیوط یا بب ذم "مظ لاقب هل وا ثعاب هباتش و لیحت هلسبلطوص ند ر دیعب

 | هلواردبا تکرح و نالوج هن وا یرب بويل لا ما رآ ورارق هدرپ رب الصا هکر ونبد هلا ويح لوش ردلعاف مسا هکهبابدیدشت |
 | كن هناکی ندنع رج هدنن زودادش( با ذلا) و هلبصف ك لاذ وی رسک ك يم ( بذلا) ناکمیف راقت ال یا اذ ریمپ لاق
 :  ردندیاقلا بات د وع رطا نع عافدیا بابذ و بذملجر لاقب روند همدآو لتیج ندا ماقها و تریغ كب هدنباب یعفد
 | هدننزو ذفنق (بلنذلالرونید هنشیدیزآ كنءود ورونید ه هنسفنوزواو روند هن ز وکو ا ناب هلنیتحتف (بذالا) ۱
 | لاق روند هغادود شممست ندن رارح دوخاب ندقل زس وص هدننزو هنایر(ةناب ذلال روند هننزوکو ا ناب یخ دوب
 ۱ ۱ 1 ا دمو وربد کم هدیسراف هکروند هکنیسهدن ز و بارغ ((بایذلا 7 ةلاذ یا ةنابذ ةفش

 هکرایدید ردبک م ندنس هلک "بآ بذ یتعپ توصم ینوب راضعب رد یم ب بس یتکرحو ددرت هت وا یرب بویلا رارق

 | هدنن ورد كنهایسیرازوکك نمف ت آب ابذ و هلبع ثااذر ولک بذ و هل رمسکث لاذ ر ولکن ابذ و لب رسک ت لاذ و ی |
 | لوق یلعردب رب ماچ هکرونلوا قالطا هن ضا كحق فیسلا بایذ ورونل واقالطا هاد وس ۀتکبننانر وکه دنز رطلاخ |



 ريع ىلع اهفطعبل بئذلاب اشتم اھل قحصسا ادا دقانلل لجرلا بأذن لاقت ررنما اباح ی یدلو لوا و رولوا مار

 : هدنتب ابن یرغص شعن تاب هدننرق ییاغعت بطق هنن نادقرفو ردراو ید بکوکرب روم ]وا قالطا عبر هدنراطس و 1
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 بأذو لوزلاو دوعصلاب هکر طا رثکیا أذ بغ لاقت ةیمروط شوبالصا هغوق هلوا كلشيا كب وق کروند

 لاقت ردهنساتعم قلراوخ یهسکر و هقاس اذا را بآذ لاق رددت صاخب كىروس راوطو ةفوخ ا
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 دازواو بوذا منا ]واد رر قید زا کا نمک هزوف کر در ر ندنراصا دیداب هلق كنیغ اضع

 ۱ ریل بقلم هلکن آ هلب رال وا ثبخا ورب رش تیاغب ییها هروب نم *هلیبقرول وا تبا اار وق نالو شزورپ
 لج را بود لا رد هنسانعم قل وا راکمو تیبخو مضم یکد روق هسک ر هلنیتصف (تآذلا )و هدنز و هفارظ (ةبآذلا)

 | لجرلا بۇذ لاق ردهنسانعم قر وق نددروقو بئذلاکراص و ٹبخاذاعبارلاوسمامنا بابلا نم اباذ بئذ و ةبأذ

 د روق تعي قفلدروف هدننزو لعفت بلا بئذلا نم عزفاذا لوه یلع بئذ و ن: ووك قلا نیپابلانم بدو
 ّ ةعفد بونل رک هلمشت هد زوق و بثذلاکر اص و ثبخ اذا لج رلا بأذت لاق ردهنسانعم قل وا راکنایزو ثیبخ یک

 | یتروص ردهنسانعم كمت ر زا بوقای هنسد ريغ كندل و هلس رقت وب بودبقروق ی هقان هلبس قهقیچ هدیه دروف |

 | رل هسلیا دا رص ققاب اک !ی هقانرخآرب بول وا كاله ییمانا كاکح وکر بدوخاب بول وا كاله یدل و كنهقان رب کردو

 | پدیا بی رفت هنب كن هقان یدل و لوا هدننا لوا ردی فسا هد رب رب بویکسس ابل یکی تس وب دروق هنسهقرا هسکوپ |
 | بوقروق هقان هلکیا مو ۵ و روهظ هدننتیه د زوق دتفب هتک ندبا اسا لوا نامه هل راش ود ہذا ق

 | بوبلوق يوت كندودو رونبد هری نالوا هدسنغادودو هدنندرکك نمود هدنازو نار ( نان ذلا) اها و |

 ها نا وع ناتذ ءرزوا قلوا هلو رددرفم ظفل و و روند هنس هیش یوت نالق هدنسهدوک هرکصتدکد کود

 ردعب لا فلتخم هکر دبکو کت زد هدننرف یلامش بطف ذناوع رونل وا قالطا هبکوک اب هناد یکیا هدننیب نادقرف |

۱ 

 ۱ هبک اوکه درخ هجن رب هدن رک و ا نادقرف وذ اوع نانل وارکد (بئذلا رافظا ]اراز دا ریبعت نار دار ود هکر دبکو کی کیا

 هدننز و لعافت (بءاذتلا  رونلوا قالطا ةا وض یکیا هدنراید بع هلیس ة بش رغصم € نان ءذلا ]ل رونل وا قالطا

 ةقانلل لج لا بءآذت لاقب ردترابع ندا هکچ وک یریغ بودیقروق ین هقانهلبا روک ذم هج و هکر د هنسانعم بذ
  كعسا ندفرط وا هاکو ندفرطو هاک هج هتسهآ بویلوا ولشاب یتمی ولرد ولرد راک زور فیعض و بءذت ىنعع |

 E هرزوا یلوق هوبیس هکر ذ حراش + انهو انه ¿ نم فعض ف تاج اذا ع رلا تبءاذت لاق رد هنسانعم

 بوجاق هدکدلیا تعنام ندار وا بلک اب ناب وچ ردنا موجه ندبناجرب هرکر هنسیروس نوبق بثذا رز ردذوخأام ۱
 تبعات لاق رد هنسانعم كمردزک هلا ندلا یهنسر و ردنا روهظ ندبناحر وا هاک اب نکیا لوغشم هفرط وب رانو 3

 د هغوق ناقیج بولا قوج یراقو یغاشا هل رسک كنءزمه و یف تلاذ 6 بأذلا )ول وادت اذا "یفلا موقلآ

 لاه رد هنسانعم قثفروفو هعج اذا تلاتلا بابلا ن نم اید "یشلا بأذ لاش هنسانعم كمردکیرب رول وا ردص»

 كمز ودیتیراجاغآ نالا یراکد د بطح كنهود و هدرطیا ه ذلاش رد هنسانعم كلنا داعبا و درط و هرقحیا أذ ۱

 هل لع اذا مالفلا بأذ لاق رد هنسانعم قموق لک اک ه هبج و هعنص یا بنقلا بأذ لاق رد هنا
 ردهنسنعم كلما حدقو مد ییهسکرب و ع رسما اذا ریسسلا یف بذ لاقب ردهنسانعم كم روپ هلتمرسو ةناوذ ]

 6 باءدالا ز اددش تاص اذا لخرا تاو لاق رد هنسانعم ددش توص باو همذ اذا هبأذ لاق

 ردهنسانعم ق موق AN عزف اذا هاذا لاق رد دنسانعم یز وف ب اکل ندهنسرب ؤا مارک |

 ردهنسانعم قموق جر و لک اک ه ههج ځد وب هدننزو لیعفت ( بیذتلا و ةباّوذ هل لع اذا مالفلا بآذا لاقي

 لاش ردقو یضرم یربغ ندقلجآ هلدروف اریز زدنبقل قلجا 6 بئذلاءاد و هادا یتعم ابشذت هبآذ لاق |
 ( هبذلانیا) وهلیسهینب ریغصت ( هب قذوبا ) ردنطبرب ندنس هلبقدزا (بئذلاون  عوطا یابئذلا ءادهباصا

 هدنساکلا دحن (بئذلاةراذ إل ردرا عاش ( یدایالا بی ودوبا ) و یلذهلا دلاخ نیدلیوخ (لیطتلا بیوذو و
 هلم كلاذ (فبا دال و ردندنیئدحم نجرلا دبع نب دمع (بب ودیبانبال ردعضومرب ص وضخ هنموق بالکی تب

 قب هدلقن هکرون د هنر نالواقصالم ه هج ندنف رط ك وا كشاب لصالا یف هکر د هنسانعم هیصان هدنن زوو همام

 هنتبنم كنهیصان لوا هاوذ لوق ىلع ردشغل وا قالطا هلک کو فلز ناتب هداروا هدعب ردیغلا رآ كنج هلا |

 | كن هبا ودو یهتنا ردنیبم هللا وسیک ن اقراص یرغوط هب هقرا ندسأر طس و هاّوذ هدساسا هکر ید جم * روند

 تىن راسو فرشو رم هاو روند تیوب نالک هوب ناب كن قلم ةاودو روا قلا |

 | موق با وذ مه لا رول زا لاا ایوب یا کهن رونل وا قالطا هنسالعا و رت لب ندن اتهج | ۱



 ب دعا لاذلا لصف زوم

re 
 ابعد تبار لاق ون ددناوهب بو نیز وند لزا ورو دهن هدناوخ ندا تابغ شکلد و رخ شو رکذیساکا

 ۱ هبعالم ( ةبعادملا و هنسانعم بلعتلابنع روندهنمزوا تیالوق ىلع روند هنشع تاب عون ر واضباباشامالغ یا

 ۱6 تعدلا )و هدننز و همالع ( ةباعدلا ر هحزام اذا هبعاد لاق زدن اتم كفا غا نم و هفطالم هل رب هدننزوآ

 | راطشیجانب وا بول وکو یس هفیطل عبطلاب (بعادلا لو یدنل وارک ددکهتنهدننز وذفتق < تبعدلا)و هدننزوفتکا

 بعال یا بعادو ببعد و بعدو ةباعد لجر لاق ردنوحما هغلابم راهغبص یکل وا روند همدآ برمشم خوشو

 نایرج قربان وا هت وایرب ی تاندیک قر ارچص هنلوص وهنغاص ندنطاشت هکرونل وا قالطاهب وصلوش بعادو

 4 هنادهایس عونرب و روند هب هڪ رق هایسهدنن ز و روفصع ( بوبعدلا ا هلبسیف ننسي ناکاذا بعادءام لاش هیلیا

 رونیده هک طمهلیسدایزورردب| لک بویوص هبداب لها هکر وش ددنک ورم عور لوق یلعردل وک ام کرونید

 [ ناوتان و فبعض لوش ورو ده یشک مادنایبو لکیهدبورودوب و رونل وارببعتءارهاشهکرونید هلو قچا و كاشبا و

 ر کشو ځو شو هلو ارازوشپرا بودا لزه نسیدنکی لخ هلدنهج یتفاح و فعض هکرونیده هک

 4 ولعرکنوزوایمروق ورون ده یثکق جا وزوغ وا ور ونل واریبعت عام" رک ذم هکر ون دهم و ریه ورون د همدآ
 تبعالت( بعادتلا )لل دنیا هبلع بع دن لاش رد هنسانعم قفل زان و كل ويش وزان هدنن ز و لعفت (بعدتلاژ روند

 ردفدارم و هدنن زوقجنا « بعدالا ل اوح زامتیاا وبعادت لاق رد هنسانعم كعشد| حا و هفیطل هر یربهدننز و |
 رفعج هلبا هیقوف یا ( بتعد ) ةدیدش یا ةببعد حر لاقب روند هل نالوا دیدش كب هلیعص كلاد ( همبعدلا

 هب وکنم ( ةب وکدلا ل ردیعسا لجررب هدننز و رفعج ( بشعد ) روند هکلب هنوکرب هدننزو هب عد هليا هل نیس
 كمال و یعص كلاد < بلدلا ال هنسانعم هضوضعم برج ر وند هلاتف و كنج نالوا دتشم و ت تیاغب هدننزو
 6 ةیلدلا ) ردهتسانعمداوسقلدراقهیلد و لاها رد بلد یدحا وهنسانعمرانصلا رصش روند هنجاغا رانح هلنوکس
 لوش زو بلاح ( بلادلا ) بلتلا ةبثک یا ةبلدم ضرا لاقب روند هرب نالوا قل رانچ هلبصف كمالو كم
 یتحردشغ وا ذخا ندنآ هلغل وا نیشنآ یعبط كنجاغا رانج ارهاظ لب و عمارت کا

 .ردج ردنم و نکتسم ران ځد هدنراظفل رانج و رانص هکهتنرول وا ادب تقرح عبطلاب هدنرافوج كراراسنچ مدق

 روه وکر هبیش 4 هزوعان هلبصف و ی تلاد ( بال ودلا ) ردیعمكنس هقناطیکن ز فنص رپ هلی تلاد 6 بلد ال

 الود ید هدیکرت ردل و هب رعت یسهصف ارهاظ ردب ّرعم ندیسسرافو و رارکچ وص ندوبق هلکنآ هکردیخرچ |
 اچ رول وایلسس هکردص وصخ هبال ود كلوب هروعا ن کل ربغلیا اریسفت هلا بالود دین هر وعان فل وم* روند

 یرسکث لاد( بعلدلا )ردي دآ عضو رب هلي تلاد بالود و ردن الود هچ غب هد سیکیا یکبالودعقاوهدبلحو یبالود

 ۱ فلا د (ةبان دلا و هلناه < هندلا و هدننزوبنق (بندلا) رونید ه هود نام د ویربا هدننز و لح هلیحف كمال و |

 ندجاو رونیدهب هسکر ودوبهمقلاریصقهیدیدشت كنون و یرسک تلاد ( تابلو هیدیدشت كنو و یرسک

 0 نوشی كالاد ارهاظ ردندن دح رد هل د دشت كنون و یعصتالاد هک اندلا تباثن ىلع نب دم ۱

 بوث < بودلا ز ناخ ادا هيلع بحند لا ردهنسانعم كلما تنایخ هدننز و هجرحد هلبا هلم یاح ( ةبحدلا )ا

 ۱ €( نابود )ب أد ینعع ابودبودن باد لاق یدنل وا ناي هدنسهدام رد نیعلا زو هکر دهن رلانعم بأد هدننزو

  شلوآ مزهنمو تسکش هدنازوبهن 6 بهدلا رد هب رفرب بیرق هنس هعلق روص هدن رايد ماشهدنز و نابوخ
 ردیع"اعاشرپ و رونی هب هسک لیقثهدنن زورفعج ( بلهذلا ) مزهنمیا بهدرکسع لاقب روند هرکسع نوغ زوب

 هالا دادم فرج یتعب هلبکر ك نەز و هلن وکس كنهزمه و یرمسکالاذ ( بئذلا رپ چچ هبحلا لاذلا لصف ]3 |

 باند وهدن ز و بلک ارولک بوذا یعج ر ديما روناح نانل وا ریبعتد روق ن دعاس هکی کپ وک ن اہ ینعیربلا بلکر دراج
 هر نالوا قوچ دروقهدنن ز و هرصعم (ةبءذ ا ) هاه رد هب ذ شن وم هلیعص كالاذ رولک نابود و هدننز و بالک رولک |

 هل وا شمریکدروق هن ران ویق هکر وند هب هسک ل وش هدننز و ب ورکم (ب وذم ا) بئذلةریثکیاةبءذم ضرالاق روند

 بودم وهف بئذلا نم عرف اذا بئذ لاقب ناک" 2 یانم عزف اذا لوهجلا یلع لجرلا بثذ لاقب رونید هپ هسک

 (نابوذلا) ذبذلا ءاد هب اصایا بّوذم نوذرب لا رونید هناوبح شما وا هرک لایت آ ضم مان هذ توذم و

 دوتا وا قالطا هر ی a یک دروتنابوذ و یدنلوار نرد تب
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 ۱ 6 ةبسعدلا إل زدهنسانعم هما ع قل وا ترشم رتو یوخد هدننز و هجرحد (ةبعدلال ردیدآ عضومر هدننزو

 | شفروف نددروف ةصاخ و ندهنسنرب اقلطم و لوهحاءان ىلع بئذدق و هغغ ف بئذلا عق و یا بّوذم لجر لاق



 ىلع براد باقعلاش روند هشوفیصل ناناداد بون رکو ا هراکش (برادلا) رد هن رلانعم تو تداع یکه

 هدننز و هح رف (هردلا )راض یا دیصلا لع براد بلک لا ر ون د هد ه ی زات شعل واب هراکشكاذک د وعتم یا دصلا

 برادو رديعاع” ٿن ؤم هکر د هل رابتعا باقعنال وا ف وص وم ث بنات هدنو هب رد و براد باقع لا رد هنسانعم بر اد

 ندنعاد ود یحاص هکروند هه ود لوش لوق ىلع روند هه ود قلا هناجر هلغلوا شلناللوف و مار هلیسهداب ز :

 سگ ۱۲۹ زی ي

 :یشلا بردتلاش ردهنسانم قمادادب ودا ت داغ وىو ین هتسن رب دوو هدنن زولعفت (بردتلا) رک هنال وا ۱

 | و یانعمو رد هنسانعم بردت هدننزو هلزاز 6 ةبد ردلا ) برد یتعع |

 یااب ردنهیف وهیلع بردو ه هب رد لاق رد هنسانعم قمردناداد هب هنسفرب یهسکرب هدننزو لیعفت ( بی ردتلا و |

 هدنشلاح مازهناءدکتج بیرذت و مدردناداد بو ردشل [راکش یاق یه دلا لع یزابلآ 2 9 هراز
 دم هدننز و مطعم( بردم ا ) رارفلا تق وربصاذ| بر ایف نالفب ّردلاقب رد هنسانعم كل عا تاثوربص بویلتارارف

 هنسیدنک هک ایوکی روما عیج هکر وند همدآ لات را ذکر اکو یضامو ریل د هدوم زا ی ارج و تعاصش تارک یا ب و |

 نحو د ادشندنشاب و شما غ وا هثدا وح و ابالب هلتاعفد و برحت دم« یا ب ردم لج ر لاق هل وا شلف رخ بود | كلم ۱

 ندرار بعص یکت ادن رد و کوب وهکن تب ور ون دهل السرا وای البلاب باصمیا بردم وه لاق روند همدا شلیانارذک

 هکر دن دهد رطم "هدعاقو هاه رد هب ردم ین ؤمر وند هم ود عمو یدک | قشلآ شم رکو اهر وبع ورورماباح یب وفق وت ف

 جر و برج رد اج یرسکو یصف كنلعف نبع هلوا درا و هرز وایسهینب لعفم هدنسانعم ب ردم وبشا هکه دام ر ره

 ردهلبعط كلاد ( با ردلا) ردلکد اج یرسکر دهلی كنبع نامه هدنسهلک ب ردم نکل یک س رضم و سرحت و |

 هدنن زو ت وبکر ( تو ردلا ) و هدننزوروبص ( بوردلا آل رداکدهصاخ تفص هسخو رد هاب رابتعا یظفل یس هلک

 ةقان و لجلاش هل وارول وا ع واطم وعبات ب ویلا ك لشکر س هدکد لیا كيرح وب رض هن ز وکو هنس هرهچ بو هرواق
 سنجر هلبصف كلاد ( ذیناب ردلا إل كتعنابنيع تزهنو اهرفشع تذخا اذایتلا یه وا لولذیا توب ردو بورد
 هدنن زو همالع هد دشت كنار ( بار دلا ]) رول وا یک ر وا هدنترص و بول وا هقف و یسدرد ویراقن رط هکر ون د هز وکو آ

 هبا رد وزد با رد یرکذ م هلواراذکر اکو هقذاحو راکشیب هدنتعانص ولع بول وا هدیش و هلقاع هکر وند ه وتاخ لوش
 كلتااقلا هب هنسن رب ی هسکر  هدننز و هیقلس ةي ردلا لر ون دهزنهمنال وا دانساهدقلاح س وکو لبط هکر د هنسانعم هلابط
 عون ر هدننز و تب ردلال ردص وصخ هکلیااقلا همرکمارب هکر ید ح راش × هاقلا اذا انالفیب رد لاقب رد هنسانعم
 ردتعاچ ر هدننزوریبز («بیردون) ردعضو مر هدقارعهدنن ز ویرکس ( یبرد ) رول وا یراص یکن وتلا هکر دقلاب
 هنشانعم با و رونی د هب جوبقرد راج هلی سسکو هلی كل د(نابردلا لر دب وسنم» رانا یی ردلا هللادبع نبدج ندیدم

 | هقانهدننز و هجرحد هلعج (فبجردلا) ردل وم هب رعتیرسک ارهاظرلیدلیا لامعتسا ید راب ص ردیسراف ظفلوب و
 | هليا هلم6"یاحوهروسکم لا د( هباحردلا )هتم راذااه دلو ةقانلا تبجرد لا رد هنسانعم كم طا نینح ب ويلز وا نسی رواب

 ندنفوخ ه دردویدنلوا رکذدهدنلیذ برد هکترد هنسانعم قمنا داد هب هنسن رب هدنز وهل زز( هب دردلا لر ون د هب هسکرود وب

 رظن هنس هقرا بون وداحاح مهر ام مه هلو را ور ولکن دنسهق را هکر وند هکعرکس یکی سمت رکس كن هسک ن دیار ارف
 قمل وا عیطم و مار و تفتلب وودعفاثیش 4 ار ونم عفوت a کف ئالنا ودعادعیا ةبدردد ز بدردلاش ر ردباتأفتلا و

 هدننزو باتک فاقثو ردهنسانعم قمرصا صع + فاقثلا هضعال بدرد × لثلا هنم و رد هنسانعم دایقنا و عوضخ

 یدل وا داقنم و عیطم بورس وک ل اتما ی ور نویعغلدقص یتسودنکه نکنم ییعب رون د هجاصق وه هردنجو هب هنکتم

 رونل وا برض هدنتحهسک ندیادایقنا و تعاطا هدقدنل وا قییضتهدعب ب وداد رع و تاشکس س هدص وصخ ر ادا

 | بکیک(بدردلا)روئد4 هسکنالاچ ید بست یاب( قدردلا) وند هن زا وآ لبطهدننز و باصج بادرّلا)
 یانعم هل وا رداددرت هرارب لحن رلهجک ندنسهناخ هکر وند هتروع یسهکروپ- قاقوص هرشط یشاب لوش هدننزو
 هب یزود ر هکر دیفدا موهدننزو فافعردا((بابعرد الا )لالا یو به ذن تن اک اذا بدرد ةأر ما لاق ردذوخ ام ندلوا

 یی هنسن اب ین هسکر ب هلن وکس كنيعو یخ كلاد(بع دل )تفعرد| یا لب الا تبع ردا لاق رد هنسانعم كمك هلتع مس
 هفیطل و اهعماحاذا اعد لاق ردهنسانعم كلنا عاجو هعفداذاثلاثلا بابلا نم ابعد هبعد لاق رد هنسانعمقفاق هت وا

 هن و وا هلیعض تالا د( ةبامدلا )هح زام اذا هبعدلاه ردیعوضوم یانعم وب رونل واریبعت كعش را هکر د هنسانعم ك طا حا نمو |
 ۳ هب هګ رق هايس ه ام دو بعل یا هب امد هيف لاقت رونلواریبعت هطاروخردن و واقحان وا بول وکد ا مم هکه نسانعمبعل روش د |

 قج یاةباعد ه لاق هنسانعمقج قلزوغواو كلن و رولوا مسا رد هنسانعم قجا هکندنظفل بعدا هباعد و روند |
 | دون .دب یکی هل و پم ی دارو وا اب تفصو ران هی رمان دف( بعد

)۱۷( 
 ل



 ی ۱۷۸
 اا ا هلسانس بف ر اخ شوت هدرخ و یراض هدنزوب كمدآ هاصف ( نایدلا و هلن ( ببدلا )ا
 هدننز وا زءاب دلا )ر وند ه هسک نالواریثک یرالیقهدنن دب لب اابد دشنو هلن دتهف(بدالا لرد هنسانعمقل وا رشکر البق |

 ۱ بغزاذا عبارلا بابلانم الابد وابد لجرلاببدلاق روند هن وتاخ نالوا وللیق كب یتدب هدننز و هح رف (خمدلاوو

 یکت وص نالوا ادس ب ندقغق وط هرب كب یغایا كت [هدننزو هبکبک «تبدیدلاا) ةبد و هات دی ھ وبدا وهف هرعش رک وا

 ةبلصلا ضرالا ىلع رفاطا عقوك توص لک یهو ةبدبد تعم“ لوقت رونل واریبعت یترطاب و یر وکه کر وند هلوص
 ۱ )| لگام دوس هچرزوا هکر وند هنارآو هدزغو لوشو ةبدید رفاخابدید لا رول وا ردصم هدانعمو و

 | هدربخایانعم هلیا هدد هدننزو ېچ «یبدیدلا) رول وا یک درخوب هکرونید هوس نالوا ةلغا و ون ىق كلو
 | یابا دیدلا برمض لاقب رونل واریبعت لواط هلشرح هکر ون د هس وکو  لبط هدنن ز و باصج (بادیدلا ) ردفدا رم

 ۱ ی هطاعت وناغغاج ورون د هب یثک نامزد و یربا هدنن ز و طبالع (بدایدلا ردندنلیبق دیس هلیتوص وب و لبطلا

 | هدننزو باتک باید ردیدآ لبجرب هدندالب یسهلسف "یبط هدننزو باح“ باید روند هب یشک حایصلاربثک

 ۱ هاکن و رابع ردم سما لعفیسا ردینبم هرزوا گی ماطق (باپد) ردیدآ عضوم لاسوف رب هدزاج

 | لىك كنەددشم یاب و تلاد لی صا هکر دیفدا میبد رار غاچ ییسیشید كلروناح یرلکدبد نالترص
 6 ببدلا ) ردعضومرب هدرصبهدننزو یر( ید ) ردیدآ قلموقرب ولجررب و عضومرپ هدنزو داش (باب د)
 لح اما هلا هله یاحو یرسک تلاد ( لج ید ) روند هب وغازوب یغیدرغوط زونه كکنا هدشزو ببس
 رون د هباققج هب وق هنسن هنګ ااقلطم هدن' زور وبص هلعج (بوجدلا) رد دا نوب وارب صوصخ هب علافطا هدننزو

 هبروطلوش دوخای ردب راکدناریبعت رارخ هلفب رح هکروند هه راض لوق یلع یکی راراسو لاوچ هنسانعم ءاعو
 فلاد(باجدلا )رار دب اعض و یی رایشا ر ر اس و ماعطاک ا هدن راکدتک هلو رب ونواب هکر وند هلا وچ كچ وکه دنزرط
 هکسوت نالوا هدر ضعب ېک قلشاط هراق نفی نغیب هدننزو نا وفنع ( نابجدلا ) و هل وکس كناحو یرسک
 لاق رد هنسانعم كما عفد هلبنوکس كناحو یصف تلاد (بحدلال یک رانغی راسو قالفاچ رونید هر اموطو
 | هتراح بحد لا كما عاج هدننزو باغ باحد و بحد و هعفد اذا یناثلا بابلانم ابحد هبحد

 ] یهدامو نکل اهعاج یا ۃابجد امبحدب اھبحد لاش ردهانعموب د هأبحد هکهتن اهعماج اذا اباحدو ابحد
 | 6 ةبحدلا )یداردب ارک دالاجا ځد هسل وا نوجا قالا هرزوا یتدام ردشلنا رکذ هدلتعم هلو هدزوم#م هل فل وم

 €( ةقحدلا ) ردیعا نوتاخرب هدننزو هنیهج ( هبیحد ) روند هبی و هنویق قوچ هدننزو هزمه هلیعط الاد
 | نم هعفد اذا االف بقحد لا رد هنسانعم كمرب ویقاق ندنسهفرا هلتدشو روز ییهسکرب هدنزو هجرحد هلفاق
 ۱ ةب دخ دهی راح لاق روند هزق زانفط قیصع یسهد وکو لوط هننا هب مسکو یف ك رالاد (ةبدخدل ال افنعاعفد 4 ارو

  یزوک هکر د هنسانعم هعیلط وبیقرو روند هننکشا ناب هلی وکس كن همشحن یاب و ىع ك رالاد (بددل ا) ةرنتکمیا
 ۱ بعل او وهل هلیصف تلاد( نو ددلا ) هلیصف كلا د رد ناب دبد یب رعم ردیس راف هل سک لاد ناب دد ورونل واریپعت ناد د و

 | ردغلیارکذ هدنناب نون ہلکلیا مهو هیلصا نون یرهوج ردماموب یرک ذ عضوم قل را ا ین ون رد هسا
 | لومنفدوخاي لولعف نوفزیزو ردل وقنعیغیدل وا هدننز و نوف زب زنود دند روفصء نبا و نابح وبا هکر بذ ح راش

 | رول وانولعیف یئز وهروک هفلومسپ ردنوصم ندم ویره وج هلتېجوب ردهیلصا ینونلاح هم هلغلوا هدننزو
 ۱ | نماولخد لاق رد راوبق راصح و هلع و قاقوض كوي هکروند ههزا ورد هلن وکس كنارو یك لاد (بردلا)
 ۱ | هب سمک تلادرواکب ارد یعج یک یرلوبق ناخویارس روند 4 وقلوب قلطمو عساولا ابا یا کر لاترد

 | یلعروثل واریبعتدن رد کر وند هلخ دم كج هریک هب رطاراد ینعیهنتالوم ور برد وریبکلا بابلا یا بر دلا ددس لاق

 | هلوکس كنار روند برد هننالوا دودسم یسهنوا و هلنیتصتف روند برد هننال وا قچآ یمهت وا بول وا ذفان لوق

 |: لدن ردنال وا هد ردح رسو رونس هلغل وا ب ءا دعا هله ابر دت رابع ندیلیا م ور وندیلوطانا هکیماکلا مور هدفلس
 | هلی رداقلطمهدهرب استاهماورد روق كم ور تکلم هز وح هک اب "وکر ادن ردلوایدبارلردب نیبعت و بصن راظفاح

 ] ردید رق رب هدنع برد ور ون دهر قج هد روق بورسام رخ بردو ردلکد مولعم یصیصخت هجو كفل ؤم ردموس ره
 | ییهنسنرب هلی وکس كنار و یعط كلاد ( هب ردلا) و هدنن زو بعت (بردلا) ردیدآ عضو مرپ هدن رهش دن وامن هدنارباو

 | هبیرضاذا عبارلا بابلا نمةب رد و ابرد یش ها برد لاق رونل واریبعت قغاداد هکر دهنسانعم كمن دبا تداعو یوخ |

 | رارکتوب هکر د حراش » رونیدهفعشآبودنا تدامهلمادقاو تأرجهروما راس و هلادج و كنچ هلبعط تلاد هردو
 | سنجان یسان و سنج یاب نیجه ورونیدهنک ر ؤا لز وک وا نالوا نيچ هبردوردیدافتلوایانعما رز ردندنلیق |

EERE(هنالوا)  



 ی یا

 تر

 ردشفل وا قالطا هلو هلوب یکیدنکب وزک هحنرقو هری یغیدق یفیدقآ یب وص لیس ر دلاکم م ما ردراج هلرک ك ادو هلنیتکقا
 ےما رکا یسهلک بدم ضعبلادنع و هارمسم یا لفلا بدمو هارح ىا لیسلا بدم لاقت رول وا نيعتم هلتفاضا |

 لعف هلم جاب نال واندیناث باب ورول و! نیعلاح وتفم هسیارول وادا عردصمرک | و رولوایملازوسکع هنیازول واناکم | ح
 کهفیص لواهکردونالواباوص نکل ردشل وا عباته یرهوج هدیاب وب فل . کرد راش« رد در وب ىلا كن زو
 لمف ندنآنوسل وا نیعلا ر وسکم رکو نیعلا ح وتفم رک یسیضام رده رسک ك نیع هکه لوا یئز و لعف یعراضم |
 ا مزو واتا ار کلا نیل وا دص ناکم ےسا ونام زےسا رکآ و نیعلا ح وتفم هسرونل وا هدا را ردصم رکا ینزو |
 | مطب بدلا بش نم ینتییعا لوقت رونل وادا رمی ردصم یانعم نکلردل وهج "یضاملعف هغیص( بد )ی متا هلواذاش |

 | تۇلا قابا ندا ملناوج و مکلصنک ینب نسییعی اصعلاب "بد نا ىلا بابشلانمیا نانو و لادلا ونیشلا

 ۴ یرلقدل وانونم و ك دلعا هدوسآ نآرب الصا بودیا هدنام و رف و زجام هصناک هننامز كم روب بای بای هی وب هلبا اصع
 بدنیا بود ةنعط لاش لو الانف لوعفم نعم و لعاف عع هدننزو روبض (بوتدلا ) رول وا 6

 : رونل وا قالطا 4هراغم نرد یس رجا بودو انالیس اهنم مدلا بد یا بود ةحارج لاق یناثلانمو مدلاپ

 | ليدى دىلو ارو دهن تین تون اتمرس ef کو زا ةالطا هناوبح و ناسنا ز ونقل

 هیلعینلا ّنا*وبشاورون ده هودتاکراولیوتك هل د دشنكناب و هل زرتحهف بدالاردیدآعضومر هدندالب یسهلسق

 بءوح هد هنابن چ بءوطا بالکا ھاتف رخت ںی دالا لمبا ةبحاص نکتایرعش تیل هناسنل ال لاقمالسلا و ةولصا |
 | ندنتالآ كنج هدفلس هل د دشت كناب و یصف كلاد ( ةبابدلا]) ردموس مم ود ردش4 وا ماغدا كف نوا هلک اشم هنس هلک
 بوالي تاراي ا لوک اب , دنا ب وز ود هدنزرط لا وچ ندنن وکر غص ردتلآرب

 ۱ هدنن ز و بغبغ(بد دلا ر دکو زمالاح زیارت شاط و ق وا نالبتآ ند هعلق هلیبسح قل وا نلاق راردبا بقنیراصح

 | هب هه رط و شورولاح هدننزو هبق (ه" دلا روند هنشي ورو كن هڪ رق نوزوا یراقایا نانل واریبعت یمه رق ولتآ

 | عضوه رب هدنب رق ردب هبد وتقب رط و یلاح یا ینب د و ییعد لوقت ردت رابع ندنسپ ونعم ولس كمدآ رپ هکر ونل واقالطا
 رد هبدینومرونبدهروناجنانل وا ربعتوآ و ردهنسانعم هش رط و شور و لاح دو هلی تلاد € بدلا ردیدآ

 Ê E هاب دجماب یمسق وآ ارز ردندنسانعع سدوو هدننزو هبنع رولک هبدو رولک بایدا یعج هباه

 | هدیک رت یتعی یربکش عن تان هدنبنجیلاعثبطق بدو ردیعم"لجررب "بدو راقیچبونامرط ہراجاغا یک ناسا و
 | شعت تانب و ردن رلکدید ربکا بد هکرونل وا قالطا هنتر وص ولآ لقشم یکو ک یدب نانل واریبعت راراپ ید و رکیدب
 رونل واریبعت رغصا بد هنکج وکو رکا بدهنکو ب نوجا یی و لصف تیابن ردل وقنمقالطا هد هنتر وص یرفص

 نالوا عقاو هدنتبانلرلنآ یدجو ردندنرلبکو ک كنآ نادقرف رد یکم ندیکو کی دی ید یرغص شع تان

 لوشهلیصف كنهددشم یاب و كلاد (ةبدلا]) ردند هیفنح ءاهتف رد وسنم هب د هک دلا هلارصن ن كرابمو ردبک

 هننغب موق هد و ردف ورعم هد لاب یس هد غاب رلرید هبد ید هدیکرت راروف یسهلوقم تیز و رزب هنح | هکر دف رظ

 ندبید هدو روند هر راومه و زود دوخاب هغلموف نالوا راومه و زود دوخاب هغلموق یزمرف لوق ىلع روند
 هب وت یراص نتب هدزو هند و هدننزو باتک رولک باید یعج هنسانعم كم رو دح هتسهآ ه رکرب رول وا هر ءانب

 .رولوا هیبش ههرورا یربا هکروند هفرظ وب نالوا ندهچرص ةصاخ هدو زساه رولک بد یعج روند
 ۱ عرف روند هغابق هدو رارونللوق ځد رایجرکش هدلوبناتسا و رارونللوقیرللاقب ناتسب رع رونل وا ریبعت ریمرطق

 رول وا كعد شیورو هاب ردع وب ءا ارهاظ یدنل وا رکذ هکرد هنسانعم بد هلی رسک كلاد ( ةبذلا )

 یو یرهوج هکر ید جزم + هلاهرد هءابد یدحا و یک عرق روند هغابق هلی دم و یدیدشت كناب و یعط كاد (ءایدلا)

 هکر ول وا ذوخأم ندءاید هسرونل وا دع زوم یسک ءاید هکیدرد هدساسا یرشګ زو ردشلیا تا هدنناب لتعم |

 ردهنسانعم نوک هکر دذ وخأم ندنطق یسهلک نطق هک تن نکس یا اده اذا ناکلاب اید لاقت ند وشاف اده

 هس روند ردلتعم بونل وادع ءاب یرخآ رکاو رولوا شغل وا هيبشت هنوکسو ودهیطاسنا و خادسناهرز وا نیمز |
 | ندنسهدام بید هکر دلقش و رد نمت یت وکس ی دوب رديه ورک هکر کج شماغلدانق هکر ولوا ذوخأم ندنس8

 شغل وا هبیشت هد یطاسدنا هرزوا نیمز سر ردهنسانعم كعرو لرهیلکعا هرزوا روک ذم هجو هک هلوا ذوخام

 | هرخ نال وا یتشاچ شوخ هکر دشلنا لشع هلیس هک ءازم ینا لاقحا هدساسا و ردشل وا بهاذ هکوب فلؤم رول وا
 جد هدحابصم و رول وا ءامد یلصا هدکنس هک ء اید هدنروص و ردنشش وا ماغدا هدعب یدیا ءآاززم یلصا روند |

 یهتنا ردب ورم یغیدل وا از كنهزمه ندب ورهو ردتبثم هرزوا قل وا لاعف ینزو هد هبامنو ردموسرم هدنباب لتعم |



 | لاق ۱ مروس هل هد واضع یراوط و كتداع یا كد اذه لوقت وا یافت توام شرف وخ ام

 ۱ لاق یکكمروتوک بوغوتیداز وا نوز وا ندنسهق رایدیص ردهنسانعم كلیاد رط و ادیدشاهفاساذا هم ادبأد

 ( نام ادلا ل هبعنا یا پا دا هب ادا لا رد هنسانعمكءرب و تج.ز بورو هدنززو باعتا ( بادالا رپ هدرطاذا هد

 یرامادقاو دج هدنصوصخ باقتعا یتیرب یرب یک ناددج رونلوا قالطا هراینو لیل هلیسهینب هبت

 (بآد )رد هلق رب (بعودون ل ردیعا سرف رب ص وص# هنتعاجربنعل | یب هدننز وره وج( بءود )لرد هلیس هظحالم
 رداذک نکل ردندندح بأد نب دمو رد هسک فورعمرب هدننب برعبآدن نجرلادبع ردندیماساهدننز و بېن

 فص یرابخاو راعشاژاکا نکل یدیا خ روم و عاش موقرم هکرید حراش × ردکلاه بأد نب دیزب نب یسیعو
 یکالهیدردیاثیداحا عضو اضعب و یدل وا یراوتم یتیاور بول وا طقاس ندرابتعا هلکلیا لاحت اهلا عینصت و

 هج هتسهآ باب بای هرز وا لادتع اورا رق هلبعف ثلاد(بییدلا) و هل د دشت كناب و یخ تلاد( بدل ال ردندراتهج وب

 اذایناثلا بابلانم اسد وابد لح "را بد لاق رونل واریبعت هلان مکما هدیکرت ندنون هکر د هنسانعم كعرو هلتم الم

 یژک ا ویکی راع روب ك ر هیلکع ا تلافطا ر دص وصخ هکع رو هحاب و فیفخ كبه دامو هکر د ح راش+ هتنیه ىلع یش

 یتیارعم كمتسو بارش ردلبعتسم هدراهنسن نالوا كاردا یسهماح تکرحو ر دلمعتسم هدنارشحو ناویح
 تالذکه درب كجه د یدلیا تیارس اند نوچ ابو کچ رد ن ی بازشلا د اوب دعو یپتنای 1

 هی هاب یتلاح كعریب بوبکماراربد بوللا قبلا بد وهنسانع»یدیروب هندی نوت عج وو دردرار ید متسلا باد
 | یتا بغ وق یعب هنسانعم هاذاو همان ترس راربد نالف براقع تب د و هنسانعم یدل وا یراس هن رب ره كن هماح

 یرړد هسک نالف عب »حب رد وب دنمبذک ۱*لاس وهدرب كج ه دیدلیا تیارسسهسان هنایم یداسف و شروش هلنببس

 ردق یدنک هدیردهدول وا ردیذاکدیزا ندسان نالوا ضرقنمو روبتم بول واتوف و نییرو هدنیمزیوربول وا
 ةه دلا قځ وه لاق رونل وارببعت هلا شیورو هدزغاسل ندنوب ردع ون یانب هل رسک الاد ( ب دلا) ردقوب بذاک

 بوی دلوقیلع روند هب هسکداسفلاب یعاسو مامن ویحتوفهدننز و موعد( بوب دلا و هدننزو روبص (بوب دلا)
 مافیا بوبد و پود وه لاق ردبایجس هکلیا عج نوچ ا ان ز تنیب نا وسنو لاج رام اد هکروند هنکن وهز تروع

 یلامعتسا نکلروند هناویح نییرو هرزوارب اقلطم هدننزو هن اش (فبادلا ) ءاسنلا ولاح رانیب عماطابوبدلا وا

 قالطا ید هرک ذم ردثنوم ردشل وا بلاغ رونلوا ریبعتراوط هدیکرت و روتسهدیسراف هکهدنا ويح نالوا بوکر م
 ] هنای كحابصم و هل رسک ماعشاویدیدشت كنا ردهبآ ود یرغصم هکر د ح راش * رول والو هتيم ءاه هکرونلوا

 [ انشتسا یربط ندنقادصم هن اد راضعب و ردبولقم هفلا هرزوا سایقربغ ءای هکر دعوعس ید هبا ود هدنرغصم هروک
 | ءام هداروب نیرمسفم ضعب ذی الا ءام نم ةباد لکقلخ هّلا و ال یلاعت هلوق وه و ردد ود رم هلعاعم نکل ردشلیا

 | ندنسنج هت اد لات و هناحضسقح دارم هکرول وا یعون دارفا یراریکت هلکلیا ریسفت هلی رابع هندام ءزج ییظفل

 | ءاهنمراضعب و ردنالوا ندنسهلج هعب رامصانع باوو رول وا كعد یدلبا قلخ ندآ "صتع هع و ل وایعونره

 اردشفلوا لیفت هنلرنم لک بلاغ هدنروص و ردهفطن دارم هکرولوا كعد یدلیا قلخ ندنآ نالوا صوصخ
 | هیلقن ءاه و ردیف ع صیصح هلا ويح نالوا بوک یه اد و ردلخ اد ربط هدنسهلچ باود ردهروک هکوب سپ

 ] ردندتعاس طارشا یروهظ هکردناویح عونرب ( ضرالاذب اد) یهتنا رول واقالطا هش مورک ذم هلغل وا نوچا

 | جورخو روهظ ندنچا بول وا قشنم افص لبج نکیا ردیک هبانم جاج هدهمرکم ۀکمردیل وا كطارشا لوق یلع
 | اےاع نایلسعاخو یمومیاصع هدندب ردبا ج ورخ هعفد چ وا ندلحم چوا دوخاب ندفن اطضرا ةياوریلعردا

 | یترابع رفاک اذه هدنزو كرفاکر دبا عبط هلمتاخ هنبزوب كرفاکو برض هج هتسهآ هلبااصع هنموم هلغل وا مالسلا
 ۱ |( بابدالا ردناکنرب هدنب یاصقاةیا وریلع و رج ةيا ور ىلع ردشلباتوکس ندشلاثناکم فلؤم ٭ رول وا شقتن

 is هاشداب و بیدلا ىلع هتلج یا یصلا تسدا لوقت ردهنسانعم كمردنروب هج هتسهآ هلرمسک كن هزمش

 هرزوا ناما و نما سکره هک ات رونل وا لابعتسا هنسانعم یب زدل وط لدا دو لدع یتکلم نالوا یهاکسوکخ

 اهلها "بدفالدعاهت الم یا دالبلا تیدا لوقت راهلوانا ور هف رطره هرز وا یراها وند هلتل وهسو تحار هلغاوا
 دحا هلباهددشمیای و یرممک كنهددشمیاب و یرسک و یعض تلاد ( بدلا ) ردعجار هکمردنروب یخد انعموب هنب
  ندیا یشم رزوا رب هلغل وا بوسنم مسا ذوخ أم ندنسهدام بیبد نان وارک ذ لصالا یف ردلمعتم هنسانعم درفوا

 ) تبدلا)یبک :یوعد را لا مردص وصف ه ناله روک ناب كح راش * دحایا ۍیدرادلاباملاقب ردکعدناوبح

 ( هنیتصت)



 ۲ ونده وبحهزان ورتنال وا راک هویش شود ان هدنن زودح رف ( ةنلنا)هکلاهاذاهبنخا لاقب ردهنسانعم كل لاله وا ۱

 بویمادلق ندنرب قرانوط بوکچ هنجما قیصص ینو هکروند هبوهآ لوش و خر ةحخغ یا ةبنخ ةي راج لا |
 هدننز و هاه ( ةبانلنا ا اهناکم حربتال ةضبا راهقنع ةدقاعیا ةبنخ ةبظ لاق هروط ب ودباهاکن یکه ب وبح ننزان |

 | نالوا فصتم هلا بذک و ردغردتغل هلنیتعف و هلنیتعط ( تابنخ وذ )ل ردهنسانعم روش و "مش ورد هنسانعم ج 1
 هلغل وا عج ند هبنخ و هبنخ تابنخ و تامنخ سپ روند هن هسک نال وا راکمت و دسافهاکو راک ریه رب و خاصهاکلوف ىلع

 تابنخوذ وه لاق رد ینبم هن رابتعا هرس را وطا یتیعج ورولوا هنسانعم قل وا دسافهاکو خاص هاکد وخاب بذکو ردُغع 0

 ردیئالث یرلهلک دسف و ملمع هداروب هروکه نایب كحراش » یرخادسش وة محمص و بذکو ردغ وذ یا تابنخو |
 ( ةا ) داسف یا ةبنخ هب لاق رد هنسانعم داسف هدننز و هرمت ( ةبنلنا إل ردطلغ یراطبض قرهل وا ندنباب لاعفا ۱

 رد راما تاوذ هصنندنیلدح هلن وکسكنو و ىح ك ناخ ( بنخ )ل هنسانعم هعیطق روند هب وروس هدننزو هبرمشم
 عقرب هی هیق وف یات و نون ( بقتلنا ) ریکتاذا نالف بنت لاقب رد هنسانعم كلا توخ ورکه دنن ز وبنت ( بنا )

 زوامیلادتعا دح هکر وند هند از م قج هل وا تنسمدقا ندزل وا تنسنوتاخ هدننز وبدنج( بتنا وهدننز و
 | هماقلاربصق و ثنحجم یا بتنخ و بتنخوهلاش رونل وا رببعتیعاعهرک ذم هکر وند هب هسک ثنخحم و ریه و هل وانوز وا

 6 فبعتننا روده هقان ولد وس كار هلی كن هثلثمیان و ینوکسكنون و یرسمک كناخ (ةبثنلن ورود ههسکر ود وپ

 ناوفنع ( نابدنلخا آل روند هب یثک برشمدب و یوخد هدننزو ذفنف 6 بدنلنا  یدنل وا رک ذ هدنس هدام بعتخ

 هدنص وصخ روش و هانز هلیرسک كناخ ( بازا ) و هلع كناخ (ب و زنا ) روید هب هسک و نامش هش هدنن زو

 یلوتسم هب یلصمه ر وکه نايب كح راش+ر دیدآ ناطیشرب هلیصف كناز وكناخ ( برخ )زون د هقسافنالوا مادقم وی رج
 یوریو هلبقلوهو ورع وبا لاق ب نخ هللاق ناطیش كاذ ة ولصلا ثيدح ى ةياهنلا ف لاقرددآ كناطیشنال وا
 رول وا تبان هدنم و هدب یدالب ینک | هکر دیبا لقمرجش هدننز و با نخ هلا هل««هداص (باصنلنا ]) مضلاو نکا

 ةبصنخةأ ما لاق رونی د هن وت اخ ز وم“ كب هلرصص هلداص وكناخ (ةبصنلنا) رار د نروکه دیکر هکر دف كن ل قم و ۱

 كحورب هلص ڭنەچ*ىاظو كناخ ( ةبظنللا رز هلبعص كاع و كناف ردەلعنف ندنسهدامبصخ و ارهاظ ةن ىا |

 هنسانعم هلون روند هوب نالواهدهکچ هدنز وهذفنق ( هبعنلنا) رون د هچاص نوز وا هدننز ورفعج((بعنلنا )رد دآ

 هدقادود تسوا دوخاب روند هزکحنا ققراص یضوط هزغآ هدنطسو نالک هزغآ كغادود تس وا لوق لع

 هلن وکسل وا وو ین ك ناخ( بولنا لر ون د هو هحنوز وا نالیکجیرغوط هنکر دنور هدنغلا را كغ ولف رط یکی

 رد هنسانعم عوجقلجهدننز و هبون ( ةب ونال رقتفا اذااب وخ بو لج لا باخ لاقب رد ةنسانعم قمل وا جان وریت
 شمالا تباصاروغیاک او بولوا هدننیب كلرارب یکیاشغنای روم هکر وند هر ل وش و ةع وج یاب وخ هتاصا لاق |

 هرې یب وم ورح ودیماانهلینوکسكن هبتحت یایو حك ناخ ( ةبيلنا ) روند هر ريق نايل وا یغالت وا و یریاچ ولو
 باخ لا ردهنسانعم قماضوا هنایزو تراسخ و مرح اذا ةبيخ بیخ لجرلا باخ لاق ردهنسانعم قلق |

 یعس بویلوا لئان هولطم ورفکیا نالف باخ لاش رونلوا لامعتسا هنسانعم قاوارفاکو رخ اذا لح را

 * ةبيخ ةسهلا * لئلا ی و ه ولطملنب ملاذا لجرلا باخ لا ردصخا ندل وا یانعم هکر د هنسانعم قم وا ابه
 كلا هشیدنا و فوخ هلږبسح قملوا لومم هدام نالوا تولطم دوخ اب نده یک نال وا لما بلط عقوم نعي

 ةبيخالثم هدنعقوم ءامددب و ردندنلیبقوب جد * قزرلاعنم ءایحا + هکدتن ردعنام همادقا ار ززد رومیامرح و تدبخ |

 هکرد بم هلعف راما یصنو رد هدنردقت ةيظع ةسبخ هکردهرزوا تشادنا یعفر هلبصنو هلعفر رارید دیزل
 نالوا ولتیبه یعس كنهسک نالف یتعپ راسخ یا بایه نم بایخ یف هیعس نولوه و ردهدنریدقت ةسخ لئسا

 قالطا هغامقج ناسیبعیچ ینتآ هدشز و دا دش كلذکب ایخو ردشاضوا ههدام ولتبخ دل وتم ند نره
 شاخ هلعج یا ابن هللا هسخ لاق ردهنسانعم قلق هرم یو مورح هدشزو لیعفت ( بییضلا ) رونلوا

 هنسانعم لطاب و وغل ردلثمو و رد راح هد هلک كن اخ و هل رسک كنهددشمیاب ویعض كن اخ و كنات (بیغیداو)ا

 للضت هکهتن لطابلاب یا بیخت یدا وین اوعق و لو ردفصنم ريغ هلربپس فیرعت و لعف هبشوب و رونل وا لامعتسا |
 ی لا لادا لصف اس ردرالعف لصالایف ردند هصوصخم تاریبعت رانو و ردلعتسم هیانعموپ ید تالبتو |
 | كماهلما تلا وماودهدشیارب هدنز و دوعق «بوُوَتلا )و ردتغل هلنیتصف و هلن وکسكنءزمه و یصق ك لاد( تآدلا)ل
 ىف كلاد بأدو بعتو دج اذا ثلاثلا بابلانم بود وابآد هلع یف بأد لاق ردهنسانعم قعشلاچ بوک

 | ندل "وا یانعم رانو و هناش یا هب أداذه لا ااا ناش ردزاج هلنیتصفو هلی وکس مو

 سی أا لادلا لصف بس



 لا دمت قلآ ترها تجول شب راکش و دیط شوق نصر و رونا خار و مفاد دی لس
 ر ا یف ەراچ رب هلا لالدو هویشو لاج و نسح رله وبح و بوبحم اب رادو هبلخم اهذخا اذا ةسب رفلا بلخ

  اهایا هبلس اذا هلقع ان الف تأرملا تبلخ لاقن رونل والامعتسا هنسانعم قلروغ وا ىنلقع و بوباق یناکوک بودیا لاح ا
 هدنزو باتک بالخو باخ و هضء یا هبلخ لاق رد هنسانعم قمرصا بلخ و ردذوخأم ندماس یانعمو و ۱

 والا تابلانم ةبالخو ایالخ و ابلخ ان الف بلخ لا ردهنسانعم كالا هتشرف و قمادلآ هدنزو هباتک هب الخ و

 [۳:اارو (بالتخالا) هبلخ ینعع هرفظب هبلتسا لاق ر ردفدا رم هدل وا یانعم هلبا تلخ (بالتسالا) هعدخاذا

 ردع ندروب نم یانعم هدنزو یییلخ ( ییلمنا) هعدخ اذا هبلاخ و هبلتخا لاق رد هنسانعم قمادلا هدرلنو
 | ییا (بوبللنا) و هدنز و توربج (توبلطن )و هدننز وباذک (بالمنا) و(بلاطالر وند هلاو رکم ومفمادلآ

 ایا هغلابمراهغبص ادعام ندل وا روند هب هسکر کم و عادخ ندا هراب ود بوبا دل آ امد یمان هلبا هدح وم یاب ۱

 ۱۳۲ تینا )لو هد وهباذک6 ةبالطنا )و هدنزوبونک بول ا)وءدنز زود رف هلن و(تبلاخا)
 ۱ | روند هغاروا كج هحم * نیک | هدننز وربنم ( ب تلا روند هب یراق هلاتح و دعادخ یحدادلآ ی هان ام اد هدننزو

 | لع رول وا ربعتقانیچ و قانی هکر ونیدهن اکنجكشوق یر ودنس هه! روناح ىك رب ویب کل

 | رافظا یهو هبلاخم هبف بشنا لاق ردبلاخم یعجج رونلوا قالطا هنغانیچ كنابلوا داینص رفظ و شوق نالوا
 ] كنج افا امرخ هلنیتعو هلیعض كناخ (بلدن ال دیصبالال رفظلا وربطل | نم دیصیا یه وا رتاطلا و یشاما نم عبس لک

  شلروا ندفیل و روند هنفلامرخ و یک هلضتلا بلق روند هنسدندب امرخ لوق یلع هنسانعم هللا بروند هنیزوا

 ۱ ۱ نح( بل وروندهروماجهایسدوخابهروماچنامشیایول ز وا لوق یلعروندهروماج ورون د همی هما و مک

 | نيرو هدننز و رقه كناخ (بلللا) بلخ وذیابلخم ءاملاقب رونید ه وص یلروماچ نانل وا رک ذ هدننزو
 ] زسرومب ثلذک رول وا ردا هعدخ هقلخ هلکمالیا هضافا هرکص بون روک هدنلکش رطع هکايوک ر وند هبا
 ] ههضاو عم قلخ بودا دعو هلتبسانموب رونلوا قالطا بلیخا قربو بلا قربلاو بلخ قرب هکشعش
 ق لاقب رلربد بلخ قرب و بلا قرب هلتفاضا و بلا ق ةربلا تلذک دنتح راکداب نایلازاحنا و افو هرکصندکد روش وډ
 |( غا رد وسنماک | یلملا ةبطق نم نسح ندنیثدحب فاع عمطمیا بلخ قرب و بلا قرب و بلا قربلاوه
 ٠ | هدنسهلک نیلخ و هنسانعم ءاقرخ روند هنر وع مه و هبلوچ و نیقشاش هلیصقف كناب و كناخ (نیلا )و هدننز و آر ج
 ۱ | لام ردهنسانعم قلوا ءابلخ یراق هلنیتصف (بللنا ) روند هتروع هلوزهم و قیرآ نیلخ و ردنوجما قالا نون
 3 6روید هسابلرو هماجلوش هدنن زو مظعم (بلخم | ) ءابلخ تناك اذا عپارلا بابلانم ابلخ ةأر ما تبلخ

۱۳ 3 ۱ 

 | «لددشت كنونو یرسک كناخ (باننا و هدننز و بنق (بنلنا ) یشولا ربثک یا بلخ بوث لاق هلوا ریثک

 ۱ یراوطا و شور هک وند ه یثک قجا و لیوط لوش هدننزو باصم ( بانا 2 و ردندذاوش هکهدننزو نانج
 | یک یلصاح بول وا كج هدا هل وب هاکو كاج هدنا هل وش هاک هل وا برطضم و علت اماد بویم وا هرزوادحاو قسن

 تح قجالیوط یا بانخ و بانخ و بنخلجر لاق هلوا نم هل وا تباث هدلاح رب هرز وا ییولتیرخا فرش وةم

 | کیا كنور رد هنت هکه ل دشن كن ون ویمط ویرسکناخ «ناتنانلنا ]رون ده یشکیلنورب یرباهدننز ونانج بانج و
 كن ورد وخاب هن انعم ەچظع هبن راروند هما هان و نال وا او هی ان کی ید لم رواد هن رادان نالوا هدننناح

 7 ۱ ۱ ةدحاو لک لاقاتمرخ اذا نیت انطن|یف تباث نب دز ثیدحیف و وبشا هد ه اهنهکرب د جرتم*روند هنج وا ندنف رط تسوا

 ۱ ۱ ۱ شفت وا قالطا هنفرطره هنب هر وکه ن ریخا نیمنعم هکیدلاق ردشفل وا نایب هلبا لّوایانعم هدننی دح د فن الاةید ثلث
 ۲ | بولواز ومهالبلقیظفل هبانخ ورونا وا لامتسا هنسانعم توخ وربک هبانخو یبتنارول وا ناتبانخیف رطیکیاکرول وا
 ۱ ادع مثبع و ردن دن اب رد رې صاش هک یعشبعل | بیک نب ةب نخ ردندیماسا هبانخورونل وا لامعتسا هدنناونع ه نخ

 یراق و كل رلردلاب هلن رایغاشا ك راقلب وا لوق یلع روند هنفرط څا لز د هل رسک ك ناخ ( بنا ردن و ندنظفل س للا

 | بانخایعج روند هراهجرف نالوا هدنراقل را هل راقم رپ تالذک ك ن راکبک و کیادوخ ای روند هرارب یراق دشواق كنب راجوا

 | 4 وربلوا ورونا واریبعت لزکک هب هسکلوا هنسانعنانخروند هفلوارلیوس ندزککیزوس هلنیتحف (بنطنا لر
 | قل وا فیعضو تسسقایا و ناتخ هب ناک اذا عبا رلا بابل |نمابنخ لج را بنخ لاق ردا تشن ندنلع رب رولوا ضراع

 ردهنسانعمقل وا لاله وج یاذا نالف بنخ لا ردهنسانعقل واقسغا و تنه واذا هلجر تبنخ لاق رد هنسانعم ۱

  كالهاذا لج رابنخا لاقب ردهنسانعم قمل وا كاله ی د وب هل رسک ك ن هزم (بانخ الا ) تالهاذا لج رلابنخ لا | ۱

 ۱ هنهوا یا هبنخا لاق ردهنسانعم كلی فیعض و تسس ییهنسنر و هم هعطقاذا هبنخا لاقب رد هنسانعم كسکو

1 
  OTEست ۳-۲

 (كالهو)



 نانل وا رکذ هلنیتعتف 6 بطلا ]) ةرضخ اهقهرزقربغ وا ةرفص ف ةرج برمشمردکن ولی ا ةبطخ هبلاقب ردب رد |
 | رکذ هدنز و رجا ( بطخالا  هب ناک اذا عبارلا بابلا نم ابطخ "یشلا بطخ لا ردهنسسانعم قلوا هدکنر ۱

 هکر دیعسا درص لوق ىلع یک ق ارقش روند هنشوق یرآ بطخا و روند هئیش نالوا هدنکنر هبطخ نانلوا |
 :دوخابهلوا بلاغ ترضخ هنن ول هکرونید هراج لوشورار د بطخا جد هناغطرقاچ وردشوق یرلکدیدنکجوک |

 (ءابطدنا و روند هن زو راق لهج وا نالوا طط لشب لشي بطخا و هلوا یطخ هايس ردق هنغب رب وف هدنترمص ۱
 | رولك نابطخ یعج ةنابطخ و ءابطخ ةلظنح وا نانا لاقن ردش وم هلع كناخ ( ةنابطلنا ) و هدش زو ءارچ

 0 یمای و هکروند هنلا نوناخ شفتاب هنق لوش ءابطخ و هرزوا ذوذش هلی رسک كناخ رولکن ابطخ و هلع كناخ |

 | لهج وا هل رسک كنهزمه (باطخ الا ) اماضخ داوس لصنیا ءابطخ دب لا هل وایاب یرثازونه و بول وا لئاز
 | ناثع ( نابطلنا ) بطخا راصاذا لظنلا بطخا لا رد هنمانعم كما روهظ یراطخ لشب لشي كن زو راق
 | ینابطخ قروا كراب ع روند هنغاریپ لشپ كنجاخا نالیغمو ردیدآ تابن عونرب هیبش هنتوا زغوف شوق هدننز و

 | هنناسب كرهزم هلیغ كن هزم (نابطخا) ردکعد قوچ یغاریپ هدننزو قجا قروا ردیبم هبهفلابم یرالوق ]
 . نایلسوبا ردکعد بوسنم هباطخ هلبدیدشت كناط (ییاطقنا) ردیدآ شوقر رددرفم مسا هدننزو نالعفا هروک

 رده رقرب هدنساضقف دادغب (هیاطلنا ) ردندل وف یحاص هرثکف یناصت ردند هما ىنعب ردف ورعم مامالا "یاطلخا

 روز تداهش هرز وا رهسک ندا تفلاخم هب ودنکه ددناقع رد یدسالا باطن انا یراسب ررد هشاطر ندضفاورو

 (بوطیخ ) یدا بهاذ هنتیهولا ایا كنب راتزضح قداص رفج و یا ردا را هنتعاجب هه 8
 تباطخ هکردت رابع ندکلیا مکح هلا نیم دوخاب هلبا هنیب یضاق (باطنا لصف) ردیدآ عضو مرب هدننزو موصق |
 هلدج ییعا ندکلیا کتو قطن هلبسهلک دعباما یعالکی أر ىلع ردن رابع ندتهاتف هداضق و مکح لوق یلع ردلصاف ۱

 باطلا لصف هنم تعم لوقت ردن رابع ندکلیا عورش هلس هک دعب اما هد وصقم هرکصندکد لیا ادب | هلا هيلصتو

 | ردردصم ند هلعافم باطخ لصالا هكر د ح راش » دعباماب قطنلا وا ءاضقلا ىف هقفلا وا لا وا ةنيبلاب مکحلاوھو
 | رول وا لمعتسم هنسانعم مالک باطخ اضعب و هلاک اذا هبطاخ لا هنسانعم كوس زودس همدآ رب یک بطاح

 | باطلا هلغل وا ندنباب یتفاضا هفوصوم كتفص روب زم بیکر تو رد هنسانعلصاف لصف و رد هنسانعم مالک هداروپ
  ندلذتعم باطخ یراع ندنسهّباش لم عابشاو ل راصتخ| باطلنا لصف ضعبلا دنعو ردکعد لصا لا

 0 (بطخا ) ریثک الو لیلفالیا چ رذهال و رزنال لصف # مالسلا و ةولصلا هيلع همالک فص ویف ءاحاک ر دترابع
 هکر دتفل هدنظفل هب رظحه دننز و هج رحد (ةب رطنا) رددآ لج رپ و ردیعما كغاط ر هدنساکلادح هدننز و برقا

 لصا یوهدوهب اعاد هدننزو طبالع ( تزاطلنا )و هدنز و ترطق ( برططنا ) ردهنسانع قلوا را زا

 | هجرحد ( هب رططنا )نکی ملام لوقب نعپ ل وقتی براطخ و برطخ لج رلاق روند ه هسکه ناچ زره ندا تاک
 هنسانعم قلوا ردنا تالک ینعی قوب یصا ردراردصم ندهروک ذم هدام هدننزو حرحدن (برطخصلال و هدننزو

 قلوا طاتخح و هد روش بولاغوج زوس هدسلح هدننز و هجرحد (ةبلطلنا ) برطخت و لجرلا برطخ لاق
 هلن وکسكنون و یرسک كناخ( تباعننا )هطالتخا و مالکل | ةنک یا ةبلط: | هذهاملوقت یکی اج رای راق رد هنسانعم |
 كناخ(بللنا )*یند*یدریا ةباعنخ وهلاق رونل واریبعت یزولوم مدآ هکر وند هن هسک هب ام کو سک او یندو دما

 یتیراکیک وکیا هکرونید هزکحنا كج هجا و كچ وک ل وشو هنسانعم رفظ روند هغنرط هلن وکس كمالو ی

 ندرکج هکر وند هنسهدایز رکج دوخای هنسانعم دبکر وند هرکج لوق یلع ردشمردشپاپ بودا لصو هن رب یرب
 شضایلوش دوخاب هنسانعم دېکب اج رون د هنسهدرپ رکج دوخای ردب راکدید هش وکر کج رول وا هدنناب و هچ هقشپ

 | ضعب هنسانعم له روند ه هرس یرلکدید بروط ندناوربس بلخو رول وا قیشپاب هرکج هکرونید هراز هقفوب و
 ردبا ج رت یو هدنحرش یوانم رول وا كعد نا ويح رفیآ و تاکرا هلغلوا موسم لغ هليا 4ل«0* یاح هد هه

 رار وس نسودنکن ا وسنویناوسن یدنکن وچ ار وق و تبعص هکر وند ه یلچ هراپن ز لوش ور وند هنغا رب هعصابلخ و |
 هدننز و ءامرکر ولکءابلخ و رولکب الخا یعجج هنیبحم و روجفلا و ثیدحل نم ناک اذا ءاسن بلخ وه لاق هلوا
 كىك هلقن رطد وخاب قعالعرطلوق یلع قله راب هلقن رطهدنن ز و برض (تلمنا ]ل ءاسن ءابلخ و ءاسن بالخا مه لاعبو ۱

 رد هنسانعمقهراپ ی هنسن رب و هعطق وا هشدخ وا هحرجاذا لوالا و یناثلا بابلا نمابلخ ه رفظب هبلخ لاقت رد هنسانعم |



 بن ۱۳۲

 ۱ یرازبدكنشوقهود كکرا هکروند هغللزق لوش بضخ نالوا یذخأم كموس رم بضاخ یأر ىلع زالوا ضراع

 | لوا هدماکته یغیدلوب ینلاکقوروق و رول وا هدنف و یکیدلیا روهظ یغوروق كنامرخ رول وا ضراع هن راصف
 ۱ لا رد هنسانعم كمرمشب جاغاهدننز و دوعف ( بوضلنا لرد هز غ هدنآ تیفکوب هکر بد حراش × رولوا لئا زقالزف

 | جافا (باضیضخ الا رضا اذا لوهجلاىلع بضخ و عبارااو ىناثلا بابلا نم ابوضخ بضخو رجلا بضخ |
 روهظیناب كر هل رمسک كنهزمه ( باضخالا ) اباضیضخا رجلا بضوضخا لاق ردهنسانعم كمرشي لشي 5

 ((بوضلناابناب رهظاذا ضرالا تبضخ الا ردهنسانعمق وا لشب م یکش فش 2 ود انمکل شب نیمزیور هلکلیا

 هدنن ز ورم( بضل ) هلوا شغل هزات هلفغاب روم هن رز وا نکیشل وا هد مژپ هکروند هنابن لو هدننزو روبص
 | 6 باضخ ) نکرل ایا بضل اف هو لسغلاقب راراقناب هنس و راراب وب هنسن هدنجګا هکر وند هنکل و هراغت لوش

 | الا برمضخ لاق رد ەنسانعم قغ اچ هت وایر وصهدننز وهجر حد( ةبرضحلا )رد دآ عض وم رب هدنم هدننز و بارغ

 هدرالوک تلاح و و روند هوص نالوا برطضم بونقلاج هت وا یرب هدنز و طبالع ( براضنا  برطضا اذا

 | لاب رونیدهمدآ زادرپ هقطان و غیلب و ج هدننزو مرض ( برضخما آل رول وا عقاو هدوص نالوا هدراهرد و

 لاقب ردهنسانعمقلو| نوب زو فیعض هدننزو هج رحد هلبا هلمع» نیع ( ةبعضحلا ) غيلب حف یا برضخحم لجر
 رون ده وتاخ هفیحن و هفیعض و ةنیعس یا ةبعضخ ةأرما لاق روند هن واخ زوم” هبعضخ و فعض یا ةبعضخ هيف

 یشبا كنهسیک رب هدنز و جرحدت ( بعضختا )رد شماطا ضرعت فل و نکل رول وا نددادضا هدنروص و

 شیارپ هدننز و حرحدن ( بلضخا| ) طلتخا یا مهما بعضخت لاقب رد هنسانعم قمل وا لتحت و طلتخ و هدیروش

 طلتخا وا فعض اذا هرما باضخت لاق ردهنسانعم قلوا هدنروش قشراق لوف یلع قلوا فیعض و تسس
 مظع رکو ریغص رک ردهنسانعم راکو ماو ناش روندهشبا اقلطم هلینوکس كناط و یصف كناخ ( بطلنا)

 هدنفح كنآ کروند هیظع ما لوش بطخ هروک هنناب كبغار نکل هلی كناخ رولک بوطخ ىج نوسل وا
 ردهنسانعم كلغا تل روک و د هن واخ نوجا وزترول وا ردصبطخ ورول وا صخ اهدنروص و هل واربثک سان بطاخت

 ابطخ ةأرملا بطخ لاقت ردردصم هکردهنسانعم بطخ هدننز و یلیلد ( ییطلنا ) و هلیرسک كناخ (هبطلنا)

 لاقت ردهسانعع بطخ هدننز و لاعتفا (باطتخالا) جوتلا ىلا اه اعد اذا لوالا بابلانم م ییطخ و ةبطخ و
 هوبطتخا لاق ردهنسانعم كلا توعد هلغغل وا مم وزت نوناخ هنسدنک ی هک ر و امطخ نعم ةأرملا بطتخا

 هن داق نالپ را و هنکل رکو د یتعی نانل وا بلط نوجا ح وزت هل رسک ك ناخ (بطلنا) مهنبحاص جوز ىلا هوعداذا

 3 باطخا یعج رد اح هد هلیعط كناخ هدانعمو E NOES عب بلاط هن وتاځ و روند

 هدقدل وا كج هدا حب وزت نوتاخرب هسک رب یدا ندنتادا ج وزن ودقع هدنيلهاج بطخ و هبطخ اذه و هبطخ هذه لاقب

 یرسک ك ناخ یدارید بطخ هه سک نالوا ندنفرط دوخاب هنوتاخ لوا هسک ندیکندنفرط دوخاب یسیدنک

  (ةبطلنا) یدبا رول وا دقعنم حاکت هدنرانیب نامه هلباریبعتوب هلبعض و یرسکكنون یدبا رد مگن بوطخت و هلعض و
 یاط وكناخ تلذک ةبيطل:۱) و رد ردصلصاالاین هکه ل رسک كنهددشمیاط و كناخ «یبطمنا)) و هلبرسکكناخ

  هتبیطخ و هایطخ و هتبطخ و هبطخ یه لاقب روند هنوناخ نانل وا بلط نوما ج وزت هدرلنوب هل رسک كتهددشم
OEE۱ هسبطخ هل رسک كناخ هدحابصم رولک نوسطخ یمج روند 4  

 | فرصت هدنن اب كل روکو د یتعی هبطخ هدننزودادش(باطلنا)رول وا ڭمدكلز وکو دهکردموس رە زز واقل واس
 ار لاق ووند هك نالوا لفتشم اکا و فزام و رببغ كي هدصوصخت لاو راذک

 ۱ روثنم هبطخ هکیدبد ریضعب ردا تءارق هدربنم یدنفا بیطخ هکر دف ورعم مالک هلبعص كناخ (ةبطالا]) ةبطنا ىف

 | باطخ لصا هر وکه نایب كحابصم یک ه ظع وم و هماقم و ی ؟یرلهجابد باتک رونل واقالطا همالکن ال وا عصسم و

aهدهظع وم ردذوخأم ندنآ رد هللرسکو ی کنان که وای ردمالک نالوا عقا و هدننب عماس هلا م  

 | كناخ هک هبطخ و هدنن ز و د رص رواکب طخ یعجب یکی تیدل وا خ وسنم ین £ : هم ردل وعفم ییعم ته ده

 ۱ ا ه الوارهامءهنضوصخ تا زوکوود وبلطاخ هندب!ثلروکو دو رد هنسانعمكلروکو دردعمار دهلک

 | هبطخ هلق ك ناخ (فباطلنا) هنسانعم قموقوا هبطخ هدربنم بیطخ رول واردصم هلیعص كناخ هبطخ و یبتنا |

 | لزوک لب ادنبوخ و اداشوخ هدن ز ورپما (بیطلنا ) ةبطخ و ةباطخربثلا ىلع بطاح لا بطخ لاق ردهنسانعم

 | ندننثدح و ةبطلنا نسح یا بیطخ لجر لاش یک موحرم هداز ناحر روند ه یدنفا ندنآ تءارق هبطخ

  Aتم دیش یزوج نبا هک ییطلنا دم نب یادم  Eهللا دبع ن نب دېګ و , ùجنب 1



 فا ی

 بناحا 6 بشاخ لا ) سیل وا بشن تلک اذا لبالا تبشخت لاقب رد هنسانعم قمالت وا توا یروف دوخای كع |
 هرز لوش هدننز و بام (باشلنا ) رونل واقالطا هغاط هنر هدلح مان ناعصص وصخ تچ یون هدٌجنز و |

  هدننز ویبص (یبشلخآ )ر دعض ومرپ دن هلن دتصف (بشخ وذل هلوا ردیک بوق آیغارېط ندرومغب هجزآ هکرونبد |
 | (بشخا) ردسزراقو یبات داال نا لتا ( هبشخ إل ردعض ومر هدنسا ر و لر ضم کسایی کان | ۱

 هدنسار و ه رق مان نادابع هدقا ع هدنن زو تاکرح ( تابشخ ]ل ردهردر هدهندمو ردهردرب هد هماع هدننزو بنج |

 هدننز و باتک (باشخ) ردعضوم رب هدنع زساه (بشیضم )رده رق رب هدنم هباریفصت ينب ( هبشیخم ال ردعضومر |
 كش وکه کر دهنسانعم كمالنا ناقئا و ماکحا هدشبارب هدنز و هج رحد ( هب شنا ال رد نطب هجن رب ندنسهلیبق وب | ۱

 لینوکس هلداص و یرسک كناخ (بصلنا) هبکح ملاذا لا یف برمشخ لاقب رونل واریبعت قعاب كشوکو قم وط
 | رانجورار اچو نار رلهجنب و غاب ورانیک يسوع ضال هکر د هنسانعم شیع تغافر و بشع تژک قالو قلزوجوا |
 | رول وا فصوةغلابم و شيعلا ةغافر و بش علا ة رنک یا بصخ ه دلب لاق ر ولکب اصخایعج ردن رابعندقل وانا وا رف

 بصخ ضرا لاق و ردرلینبم هن رابتعا ءازجا داصقا رو بسابس و بسبسدلب لاق اک باصخا و بصخ دلب
 | ابصخ بضخ و ناکلا بصخ لاق رد هنسانعم قل وا قلزوج وا زول وا ردصم بصخ و ةبصخ و بصخ نوض را و
 | در نسب )رول وا جو و رای مسا یظفل بضخ سپ بصخ اذ راص اذا یناثلاو عبا را بابل نم
 بیصخو بصح داب لاقي روند هرب قالو وقلزوجوا هد ران و هدننز و مادقم (باصخ ا)وهدننز وربما (بیصلنا ]و

  هنسانعمعلط روند هنشم ناقيچ ل وا لا كنامرخ هلی وکس لداص و یف كناخ (بصلنا )بصخوذ یا باک و
 | هبصخ و هاه رد هبصخ یدرفم رون د هنجاغا امرخنال وا قوچ یسهویم لوق ىلع هنسانعم لخ ر ون د هنجاغا ام رځو

Ê ۳هح رف هک ن دهبصخ د وخاب ردشل وا فص و ةغلابم رد ردصماب وب ةبصخ نوض را و ضرالاه روند هرب قلزوج وا  

 | راضاخا ناکلا بصخالاقب رد هتنناننمقل وا قا زوج وا ےک كموره (باضخالا ر ا ردهدنزوآ

 ۱ ردقهنقورع بوب رو وص هحافا وبصحنا اولان اذا موقلا بصخا لاق ردهنسانعم لوثلب هفلزوج وا و بصخاذ ۳ ۱

  یلنکیدویرب | هب یک ك نبع ةاضعو قورعلاب لصتا یتحاهف ءال ایرج اذا املا تبصخالاش ردهنسانمم كلشبا ا
 هلی كنا (بصلن )رونی هجا مرخ ناتوط هویم قوچ هدننزو باتک ( باصلنا ) روند هنجاغا هشيم ق

 | هدننز و ریما( بیصلنا رز روند هلال صوصح ه راغاط بصخ و رولک باصخا یعجچ ردهنسانعم بتاج 2

fلجر لاقب رونل وا قالطا همدآ زینا رکو فابضمو مرکمو نادناخ هل هقالعوب روند هر قلو و و۲  | 

 ردعض ومر هدقارع لباب (بیصحلا ر در) رددآ لج ر رب بیصخ وربلنا ریثکب انا بح ر بصذخا| نیب یابیصخ |

 | قمایوب هلی وکس كن هم داض و یحف كناخ (بصللا ) رد ف وزعم بای برعلا نیب هلیصف كنهزمش (باصخالا)

 انحومعم و تیاهنر دف دا لب ځبص بضخ هدن روص وه واذا یناثلا بابلا نم ابضخ هبضخ لاق ردهنسانعم ن ولت

 | ضخا اذا لضلا بضخ لاقي ردهنسانعم كفلا شب یشع ناقيجادتبا كنجافا امرخو ردشل وا رهتشم هدكل عنز هلا

 ۱ | كنار وهظینابن رب بضخو رواکب وضخ یعجج رول وا سا کروم هنتلاح كغالشي هن وک ل وا بضخ و هعلط

 هنابنلوش بضخو انا علط اذا ضرالا تبضخب لاق رولوا نیت ر لغ بز یر ر را

eهنسغضب لوش كجاغا لوق ىلع هلوا شغل هزات ب ورشی هلغناب ر ومی هن . رزوا نکیشم را راص بول وص هکر وند  

 هبضخ لاقب رد هنسانعم قمایوب كب هدننز و لیعفت (تیضْخلا ) هل وا رهاظ هدقدلشاب هغجآ قارب زونه هکر وند |

 لاق روند هبهنسن شفای وب هدنازو مظعم (بضما لو (بوضغلا )و هدننزوریما (بیضلنا ) هول اذا اییض |

 نون شلوا کک یچاص بوت هنق نعي بضحم و بیطخ و بوضخ نان و بیضخ ةأرماو بیضخ

 سو هکر بد د ردندآ بکوکر , (بیضلنا فکلا  یرلجوا قمرا و لا نیکنر شغل هنق و

 ۱ | تۇك دنا تولم یت اکر ر کردندنضاوخ ردشغا واهبانکه کن آندترج ل کر رسام زق رس ٩

 هدنزو باتک ( پاضلنا ) ردل ویتماهد هد هچرد یکیدلکه بام" طسو "قاح و ردلاح كن تفلا دعب نم یسیکیا

 ابو هدننزو لاعتفا (باضتخ الا) هب بضتخام وه و باضلناب هرعش بضخ لاق روند های وب قج هاب ون هنن

 | باضتخاقوچ هکروند هن ون لو هدننزو هرمه هلبمط كناخ (ةبضللا ) هوڪو ءانطاب بضتخا لاق رد هتسانعم ی

E 1باسار كا قا ةبضخأ ما لاق هلوا رونکح هم و هن راشاق و بونقای هنق ام اد هنن رافابا و هن رالا ییعب ردا  | 

 | راہب لوق ىلع لوا لزقبق یراردلاب هلغل وا شم رت كب هب یشی هکر وند هنشوق هود کا لوش 6 بان )|

  دنسیشید تلاح وب و هلوا ش ارم دوغا شا الشي 9 شم رازف یرلکجتا یروف داوا تارا تو

 ی (۱۰)

 ل



 فا رس
 ۱ ۳5 شف و ءاقتنایا هبخ ا رول وا دض هاذل وا هنسانعم كلت ر رک وا ی هنسنرپ و هطلخ اذا نالا بابلا ن
 | ندهضب دادحو هذهشو هلقص اذا فيسلا بشخ لاشه رد هنسانعم قمالغازو قلق لقبصمو و

 كمر و لقبض و الج هلق هکر بد ح راش + هعبط اذا فیسلابشخ لاقب رول وا دض هلذلوا هنسانعم كمکچ ملف یکی
 انس و هلبیس قل ولساب كب یمهدام عبط نکل رول وا ققصم تیدض هدننیب نیبنعم هلغلوا یسهماخ كنتمدخ ره
 بشخ و ردبلغا قلوا انعم و یدارم كفلوم و * رول وا تباث تیدض هلبا لج هانعم و هلکلک هدهنسانعم قل وا
 رد راقم همالک طلخ هکرونل وا لامتسا هنسانعم كوس راعشا لزوک یشیلک ك ر هبلنا تی ور لاعا وناعما و تقد

 ناکو بشخ ربرطا و رعشلا من قدزرفلا ناک ساسالا یف لاق هل لعل و ق ونت ر بغ نم اا رعشلا بشخ لاق

 یعاشنم رب لرعاش مان لبعد ردقال هرک ذ هلتبساسنم وب هکرید جرم * قدزرفلا جنت نم نم اربخ ربرطجا بشخ
 یدا لکد یلاخ ندقلوا طلغ دعوت یبب رهو بودا داشنا راعشا ههادبلاب ندلق رس امنا د هکی دنا را و یسانشا

 | یزاضلا لذنمقشعبال ناک ن م اجو * رارفلا هبص+سیل دندش "بلا اذا * وبشا هداعلا ىلع نوکر هن هلمحنازا
 هدنرباریز ردفلاخهنب رب یرب یرافرح یور كتيب ردارب یا هکیدید لبعد هدکد لیا ضع هلبعد ب ودنا اشنا نت
 یربیدنو لبعد هل وا قفا وم هرکیدکی کا هللا عضو هطقن هکیدنا با وج موف رم رده, یاز هدنرب و هلم ءار

 رورح كندنا و عوف رم یرخآ كلوا تدب نکل یدنلو یسهراچ كنو هللامها زر نع یا تنسحا هدکدلیا شوک

 كما عضو بارعا نسمروبد همتا ماعا کس ن هک نسم داق جا هله هکیدن دهلبعد هدکدید نهدیاهراچ هن هکو هلغل وا

 | لاق ردهنسانعمتمز ود بون و یاب یکی ندجاغابشخ ویهنا ردشل وا شوج راچان لبعد سپ نسرول وا هدندیق
 كل وس رعش هرز وا یکیدلک هی ورربغ نم دوب هدننز و لاعتفا ( باشتخالا) لوالا لع اهلع اذا سوقلا بشخ

 هدننزوریما (بیشلن) هل لمعت و ق ونت ريغ نم هلاقاذارعشلا بشتخا لاقی رول وا ارعمندصنت و بی ذهت هکر د هنسانعم
 ۱ بیشخ و هنیمانعم عیبط فیس یدنل وا رکذ هک رونید مملق شیهلساب دوخ اب روند هلق شمهکچ یکی نده |

 شل و یی ندجاغا و روند هب هنسن قتنم شلتروکواو رونید هب هنسن رکو“ یدرو رونید هلق شارب و الج
 رده رسک كفاق هکر دیعج كحدق ىسەلک حادقالا و هه رابع هبلوا تخادرپ دهن وخ زونه ا هقواو هاب

 یریا یکوغالف وا یرلکیک و یراریکسكنسهد وکق رهلوا اب زان و قلصت و نوزوا هکر ونده هسک لوش بیشخ و
 بثاتکر واکب ئاشخو یک ب تک ر واک ب شخ یعج كنظفل بیشخ و هلوا دددشو بلص یسهینب و رهاظ و

 خو روند هب هسک نالوا هرزواروک ذم فص وهد رانوب هلا هددشم یاب 6 ییشلنال و هدننز و فتک(بشیملا))
 نوسل واهسرول وا هنجامالویروفلب روند هکل رد نالوازسفلکت و قنات ور وند هثیشنال وا نشخ و تشرد و درس

 | شفلساب دوخ اب شملکچ یکی ندهضی(بوشضلا)یلزه یا بشخ لام لاق روند هب یشاوم لوزهمو قبرآ و
 ] شالو جن هسیاندجم رکا رول وا فص و هماعط هن وک یکیا بوشخم و روند هج شلرپ والجو روند هلق
 [ بشن )رافتفالا و یفام ناک نا بوش ماعط لا ردکع دزسقناق هکر د رافق هسبا لکد ندم رک او ردکع د كيج
 ] بشخ بشق لجر لاق روند هصضت هدناف وریخ یب و هام ورف و نود هکرول وا عابتا هنظفل بشق هلب رسک كناخ
 ناک اذآ لجرا بشوشخا لا یدنل وا رکذ هکر دهنسانعم قل وا بیشخ هسک رب (باشیشخ الا هیفربخال یا

 . [ لوف ىلع كمن هلبا هدهاحم و قبض ینعب كلیا لمگ وربص هتنحم و قبض هدنص وصخ شاعم و تاربد و ابیشخ
 . ] بويل واهدنزان ورورپ نت هکان ردنرابع ندکلنا باکت را تفاکو تن وشخ و تنحم بويل وا هرز وا عنو هفرت دصف نع

 | تلد ف فلکت وا دهملا ىلع ربص اذا هشیع یف لجرلا بشوشخا لاق هلوا لمح هراکزور ثادحاو دلم
 1 (نابشخ الا رونی د هغاط نال وا مظع و نشخورونب دهثیش نشخ و تشرد هدنن ز و بغا (بشخ الا دلجانوکیل

 [ هدانم كلذک ردفمشم هناعقیق لبج هکر درجا لبج یرب و سیبق یبا لبج یرب ردغاط یکیا هدهکم هلیسهینب همن

 | ضرا لاق ردهلب رابتعاقفوصوم یټ ات روند هثبش نالوا ددش و یتق هدننزو ءارج(عابشلنالرون د هغاط یکیا

 ] 4م رک یا ءابشخ ج لا روند هئیش نالوا توارط یب و اقلدب و سبای و ه رکو ةدیدش یا ءابشخ کاو ءابشخ
 هلیصت كناه و یم كيخ هیمه> و ردیس هبعش رب كنس هفناط همه نده رېج هدننزو هی ی(فیبشلنالفسباب
 | یهیل زا تافص یدنل وا لق هدناکم مان هورم هدنکلم رخاوا كنهیماون ردیاصصا كن هسک مان ناوفص نب مهج

 ردشلوا بهاذ هننبفولخم كمدق نأرقو یدلیا هدایز ید نایذه ضعب و تففاوم ه هلتعم هدنص وصخ نن
 ردییشخ یدرفع ارهاظ راهلوا ریغص هلو مظع هن هکر وند هراغاط یلت وشخ لوش هدنز و ناشع(نابشلنا)

 یراهراب جاغا نیلاق یروف یتعب بشخ هود هدننز و لعفت(بشضآ | )ردي عموم رد ردیدآ لجر ر نانشخو

 ما

 هفمط)

1 

۱ 

۱ ۱ 
۱ 

1 ۳ 



e ۱۱زوج ٩ 

 | هدننز ویرکس(ییرخالردهب رز هدنساضق كن آر رد راس الاح هکهدلب مان یأرنم زسهدننز و فتک (برطناوذر)

 ۱ هدن آر دعض وهرب هدنن رگهدلب ما طقف ه دهب سصم یالعا درعص هلی كم و هدنن ز و هحرف ( الملا ةب رخ ردعضومرپ

 (با رسالا ) رددآ هعلق ر فرمشم هنسهبصقاکع ندماشلحاوس هدننز و هرونت (4 ورخ )ل ردرا ویندعم د رمز

 | ركنا اذا لجرلا برا لاقب ردهنسانعم قل وا راسک اخ و هابت و هتسکش لاوحا هلبییس تبیصم رب كدا رب
 ۱ ردیعما یماذطا یدعنا هدننز و هلح رم ( هب رخ )ل قاتشا یا هیلا برک سالاق رد هنسانعم قا وا قاتشم و ةبیصء نم

 | نم و لدنجن ةب رحم ن ةمالس ور دن وتاځ رب هب رخ تفیءاعما وردسبقل یال اط وخ نب كردم هدنن ز و هد( هب "رحم
 هشاط یصب یک هطیسب لوشو روند ها شمل روا ندفیل هدننزو همام ( فبارطنا) رد هسک یکیایدبعلا ةب رحت نب |

 هلوقل وا ربا و هنس ودروب هنکیا هبارخو رارديادن یی راقابا یشاوم هلا بیا لوا و رارر وک بیا اکا بولد هکر ونید
 لسعل | نمذغ راف یا ةب رخ ةبلخ لاقب رونی د هننا وق یرآ نال وا شوبهدننز و هنسحم (ةب رار وند هن رلکل د, كرل هنسن
 هیبش هن راهو یرانال واهد راجاغا وهدرلابق ردهدننز و روفصع هکر دعچندنس هک ب ورخ هلی ك نات (بی رال ) ]
 هجرحد (ةب ر )را راس لابرلب راهدنا و ول یا هلن ترحیم روندهراکیلد نال وا هدح وکو روند هرلکلد و هراق راب |

 كنار و یرسک ك ناخ (ناتارلنا)ةرصلا حداقل برخت لاق رد هنسانعم كلد بو وایباغا یدروقجاغا هدننز و ۱
 | (تو رضا رد رادانقنالوا هدنفرط یکیا كن ورب هکردهنسانعم ناتبانخ هلب رسک كناخ «ناتان رخال وهل د دشت |

 | ولد وس تیاغب هکر د هقان لوشهدن ز ور وفصع هلا همخیاخ 6 بوخر نا ) یدنل وا رک ذ هدنسهدام ب رغ هل رف كنات

 | هلا هم نیش (فبشرطنا) ردیعسا لجررب هدننزورفعج(بدرح ]لهل وا رول وا عطةنم ب ولیکچ كياچ نکل بول وا
 ۱ (بشرلنا) همکح ملاذا هلع لجر لا بشرخ لاق رد هنسانعم قت وط كشوکو تسس یشیارب هدننزو هجرحو |
 ۱ یو وفاج طاضیابشرخلج ر لاقب رونید هب هسک مع بطلا ظیلغ و شا تان ومادنایب قلصتیدوج وهدنن زو عقرب

 | روفصع(بوعرلناوهدننز و بکو ک (بعرشنا) ردیعسا لجر رب بشرخ و روند یفکز وم یسهدوکن وز وآ |
 هکر ونیدهلاهن ل وش لوق ىلع هنسانعم هلاسکی لاېن روند هنلادجاغا هزات ورت تل هنس رب هلباه (ةب وع رطنا) و هدنزوا

 زا ونت مرن ونوزوم و مادنا شوخ هکر وند هب هب وبحهزات و مک لوشو هلواكزان و مرن ونوزوم ودنلب و هزات ورت
 بوعرخ و بعرخةأ مالاق هلواكزا و فیطل و ههنایراکیک و بول واندهزولاب ونتي“ ولطهنتاد وخا هل وان |

 | لیوط ىذق بعرخ و مظعلا ةقبقرلا ةميمللا دهسجا ةنبلا هاضیلا وا ةصخر قلنا هنسح ةباش یا ةب وعرخو
 (بزلنا) روند ه هقان قوچیدوس وروندههودنامزبد وی ربا ونوزوا بوعرخ و رون ده یکے لیس هد وکو
 | لج رلا بزخ لاق رد هنسانعم كمر وع یکم ول وط نیکشیشلوق ىلع قم رابق ب وشیشهد وکه دنن ز و بعت هلا هڅه یاز |

 یم هم كن هقان بزخ و( االب مرو ةئیهک چ ذا دل لا بزخ لاقی و مرا و هناکیتحنع وا مر واذا عبارلا بابلا نم ابزخ
 | ةفانلا تب زخ لاقب رد هنسانعم كماکچ ید وس بوی روق یس هم لوق ىلع ردهنسانمش كلچ و ک یرلکیلد بوشیش

 كغاطرب هدهمامم و روند هب یقص هکر دیفدا مفزخ بزخ و اهنبل لق و س وا اهلیلحا قاض و اهعرض مرو اڏا
 | هدل وا یانعم هلا بزخ هدننز ولعفت ( بزا ) هاه رد هب زخ هموق مع ضرا دوخاب ردیداكضرارب لوق لعردیع

 | م ر وتاذا ةقانلا عرض بز لاق ردهنسانعم كعشيش یسهم كنهود و بزخ نعم لجرلا بزخت لاق ردفدآ رم |

 هکر ون د هب هقان ل وش لوق یلع ر ون د هب هقان شم رابق ب وش يش یس هم هدننز وءارج(ءابزلنا )و هدننزو هح رف( ة بزا إل :

 | عرضلا ةمرا ویا ءابزخ و ةبزخ قان لا هلوا كلان درد وروح ر ندنا هلغل وا ادیب راهض راع نانا واریبعت لیکسهدنجر |

 | هلیصف كنازو كناخ (ناب بلال روند هشیش نانل وارک د هدننزو بکوک «بزولنا)لام ید لیلاثاهج ر قوا

 | لقیص برین ال روند هنککر ا كنسیر واب یش وقه ود وهل وا ك زان و عالم ورت تیاغب هکر ون د هتالوش نالوا هدهد
 | روند هنندعم نوتلاهدنزو هنیهج (ةب زلال ردهب زیخ یس هغطفرب روند هتا كزان و مالمو رت یخدوب هدننزو
 هدننب یع ص هلا نیتلبق دحج هد هندم هدفلس هدننز و یلبح ین زخ) بهذلا ندعم یا هب زخ اودج و لاق ۱

 هلا هلاص الافتو رییغت یراترضح سو هیلع هللا یلص مرکا لوسر هدعب ردیدا ل نمر صوصخ ههل ون

 روند هنسلوا كانهزرهو هواب و ماظتنا ی و قشراق كمالكهدننزو هجرحد(ةنرزلنا]) رايدر وب هیعص |
 | اعد رماعطق هعطق اد اةبلزخ *یشلا بلزخلاقب رد هنسانعم كمسک بولاچ كناچ هنسن رب هدنن زوج حد( بل زنا

i ۱ 
 یکی درفم رواکب شخ یعج رردبا هتسا رک هکر ون د هنسهراب ح اغا ی روق نیلاق هلیصف كن هه نیش و كناخ بشن )
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 أ ردهرزوا دحاو نزو یلعا مسا و یردصم كنو هکر ید حراش » نیعلا ضب نارمل دشپارخ دلب لقب رد اور

 زی ارخییاورا یان یک بل هکر دنا یلساولا یی نازکو ندای بارخو
 ۲۳ وتو ریضم بارخنو

| 
 بيرلا و هللرسکنهزمه (بارخالا ) رع دض عبارلا بابلا نم ابارخ تيبلا برخ لاقب هنسانعم قلو انارو

 ] بارخ هدنزو هحرف ( ةبرطنا ) ابارخ هل عج یا ه "رخو رادخابرخا لاق رد هنسانعم كليا بارخ هدننز ولیعفت

 فتکر واک برخو هل رسک كنار رولک تابرخ یعج ةب رخراد لاق رد هل رابتعافوصوم یئینأت روند هرب نالوا
 | رودهرب نال وابارخ هکرد هنسانعم هن رخ یج دوب هلل رسک ك ناخ (ةب رللاا) هدننز و بئاتک ر ولکې ئارخو هدننزو
 هدهبقرش هبرق شپ رددآ هبرف هچنر هدنراید رصم ه رخو هددننزو بنع رواکب رخ یعج ایز

 برالنا ةثیه یهو هت رخ ینبحا لوقت رولوا عون ءانب هبرخو ردیدآ هرقرب هدنبارت هیفونم هدرصم هنو ردعقاو ِ
 یزتس هکروند هنر تروع و ردهنسانعم هصیقن و بیعو هنسانعم لابض روند هروبلق هدنزو هرم ( برنا /
 ضرار ص وصخ هنس هلق ناسغ هلا ( ةب رطنا ) هلناصف ر واکتابرخ یعج رد هنسانعم ته ف و لذ وردند هبجاو

 نالوا روده افلطم هدننز و هعرج ( ةبرطنا) ردیدآر ازاب رب هدن رهش هماع و ردعض ومرپ هدندروب لحمونب وردیعما

 ۱32 روند هکبلد ولنعس و كحبم رک هب هدنراقلوق ناوسنو ةریدتسم ةبقث یا ةبرخ همدا یف لاقب روند هکیلد

 ۱۳۲ و ردیکیاد دعقم تالا ت ةبرخو روند هنسیدروآ هنکیا هربالا ةبرخو ةعسا و ةبقث یا ةبرخ اهندا ىف

 رزوا ذوذُم رواکبورخو هدننز و درص رواکب رخ یعجروند هنفلوق دوخای هنیلوق كغج راغد و كنس هطفاچ
 هب رخ بحاص وهلاش روند هداسفقلعتم هبهذءهونیدو روند هنن را هطناچ قزآ كرانابوج هبرخ و رولکب ارخا و

 ؟ریدحراش+ روند هکیلد واتمس و كج ةر هب وکه دن راقل وق كنا وسن هد ز و برقا( برخ الا )ن دلا رها ف داف یا

 هلږتګق رد برخ یردصء«دانعموب رون ده یشکق یرابیغل وق برخا وزغل واانب لعفندنو ردع | یکی سهلک لکفا و

 و هنکیا یخ دوب هلی وکس كنار ویصتق ك ناخ (برلنا )ب رخ اراصاذا عبا رلا بابلا نمابرخ لجرلا ب خلاق |

 | بابلان م ابرخ هب رخ لاقب هنسانعءقمروا هنکیلدینل وق كن هسکر رول واردصم برخو رون د هنکیلددعقم و
 ۱۳ زوار هفشوا هیقناذا*یقل[برخ لاف ردهنساتعم قم اید وخ اب كل دی هنسن رب ودت رخ برضاذا
 هرخ یهنسنرب برخو ام رخ ینعع رادل | برخ لاقب رد هنسانعم كلا بارخ و اصل راض اذا نالف برخ لاق

 روغ وا هنسن ب ودیا قازسرخ هذننز و دوعق (ب ورا و هدننز و برض( برما رو هلبصتف كناخ (ةبارطن او
 زا كتشوق ا (برلنا) اهقماذا اب ورخ و برخ وقبارخوةب رخ نالف لباب برخ لاقب رد هنسانع

 م ر هلبعص كنا ر ویصف كنهزمه 6(برخا)هلبرسسک ك رااح رولکن ابرخو بارخ ورواکب ارخ |یعجبرونب د هرابوت
 :دبولرخ ر دیدآرصثرب بو رخ و ردیعما یسرف كعيرف نب نامع و ردعضومرب هدننزو نوک (بورخ ال ردیدآ

 ب ومرول وا ینکیدیمسقی ̂ ر رول وایماشوی رب ردع ول یکیا رو نمرصترولوا حوتفمالیلقو هلیعص كن اخرارید
 3 بر ندن او رول وا ضب عندنآ نکل هیبش 4ب هبنشرایخ یسهویم كنعسفیماش و رول وا مط یب نکل هبلش هحافت

 یسناتسب هر وکه نایب كن رابحاص تادرفم نکل ردرلکدد یزونو یک هدیکر ت رجش وب راردبا باترت قیوسو

 هنفالغ هلقیرمكنعحق ر وزول وار ادم شراقرب رم هکراربدیماشبورخ هنر ردم یکیا یناتسب رول وا یسیناب و
 هحافت نکلردوب یکیدد كفل قم + رول وا مط ی و رغصا یر كنعسقر رول وامسف یکیا یخدیسینابب و رول وا هیبش
 نکل ردهلباهددشمیافو هم ومص م نو هکر دیفعک*خافن یظفل حافت هدا رون هکر دحراش» ردع المان یمعدرول وا هیبش

 هکردمتفص كنذا هلوا قیراب یغشموب هکرونید هفلوق لوش هدننزو ءارج ( ءابرمنا )ل ردشلنا توکس ندنفیدل واهن

 < برخ )هل وا كيل دد وخاب قب راب هجر کد یغل وق هکر وند ه یک ل وش وة محل اق وقشملا یا ءابرخ نذا لاقب ردش وم
 ق نابرخلج رلاق روند ه هسکنابج و هرهزیب قق روق هدننز وناتفع هلنبت رسک (ناب را )ر دعضومرب هدننر ولبج
 | فتک (برح)) ردف رعم هلک د یرغصلا ةريصب هکردعض وم رب هد هرصب هدنن زو هنینج |رغصم ( هب رخ ) نابجیا
 هلبادیف و ردي | كض راز هدننب ماشها هبصق مان تیهو ردغاطرب بیرف هلحم مان راعت هدنب رق یثدعم ملسون هدننزو

 قلشاط صای وهقفو و رونید هنج وا ناقیچ بولیرویس یضوط هبناحرب كعاط برخ وردعضومرپ هدننیب هنیدم
 مهم ور هدنباجلا دم هلن كنم زمه (بارخا ) ردهدنزو فتک هلی هل یاح کهن فح روتد هرب



 لاله و حلاص و هل دبع و ردندباعصا بابخ نب نجرلادبع و مهاربا نب بابو ردا لت یعءد ردیبک ی راشیا
 (ةبجحلا ) ردرلثدح بابخ ن ءاطع نب خاص و ریکب نیدیلولا بابخوبا و رد نیبابخدالوادمو "يضفارلاسنوو
 ةنندم روب نمر جش و ردشلنا تبث دمی و هدناتک ضور یلیهسلا میساقلاوبا ردیدآ رجع ولر هدننزو هب دید هلی

 |( بزخ )رد هجج هیچ و لوق له یک دنا تر بو میت جم قم ریس و میرم

 قیف هجو كعسک هکت هکت و ملد لد یبهنسنرب هدنزو هجرحد( ةب رنا ا ردعض ومر هدننزو ذفنق هلا هیفوف

 | هليحتف كن هثلثم یا وینوکس كنون و یالث تاکرح كناخ ( ةبعثنللا ) هاضع و هعطق یا هب رخ لاق رد هنسانعم |
 هلا به وکسثالاد وی كناخ (بدمنا) روند 4 هقان نالوا ق وچ كب یدوس هلی كنا وكناخ (ةبشلن او ) |

 | هرض اذا لوالا بابلا نم ایدخ فیسلاب هبدخ لا ردهنسانعم كمك یا نزسقراو هکبک لوق ىلع قلا
 هضعاذاهب دخ لاش رد هنسانع ٥ ضع قمرصاو نون و ن اھا هلق وب یآرییع مظعلا نود مسا عطقوا

 هنسانعمر شک ب لح رد هنسانعم قیغاصد وس ق وج بدخ و بذک اذا لجر لا بدخ لاقت ردهنسانعمكت وس نالب و

 |( ءایدلنا و ارشک بلح اذا لجرلا بدخ لاق ردلقش ید قمل وا مسا هلغلوا طوبضم م هلصف كمال هد هە ض عب

 | لاق هیلشیا هنسیرګا كن هسک نالیروا هکرول وا تفص هبه رض لوش ردش وم ندنظفل بدخا هدننز و ءارچ

 دست هل وا عسا و یکیزغا قلاب یسهراب هکرول وا تفص ه هرح لوش و فوج ىلع تج انا اد
 | عالم و قشمو لوق ىلع عساو ءابدخ و حرطا ةعساو ىا ةبدخ و ءابدخ ةبرج لاشه ردهانعمو د هبدخ هدننزو |
 ردهنسانعم ج وه قلنقشاشو قلدایروخ هلنیتصف ( بدلنا ) ةنيلوا ةعسا و یا ءابدخ عرد لاق روند ههرز

 هدننزو ب ضا ( بدخالا لو هدننز ون ( بدا و هدنزوفتک بدلا رز رد هنسانعم لوط قلن وزوا و ق

 | رارول وا فصتم هلا روب نم فص و یژکا هکر وند هب هسک نوزواكىو روند دمدآ زفیکبس و نقشاشو دایروخ
 یآر د وخو رسد وخ نال وا لماع هلی ار یدنک و هنشابیدنک امناد ب ویعشناط اعطق هب هسکرب یصوصخ رب بدخا و
 فه هلبرسک كناخ ( بدلا و هسأر بکرب ناک اذا بدخا لجر لا ردوب قلنقشاش وب هکروشد ه یک

 روندهناوبح راس وهنشوق هود نامزیدویربااقلطم و رونید همدآ لکیهلا مظع و روند همدآ رابتخا و ریپ هدننزو ۱

 | قچآ هدننز و لقیص ( بدیلنا ) روند هه ود تکرا ناغنایط هکوب ضآ نیتم یلب تعب بلصلادیدش و هینبلا یوق و
 (ةبدیلنا) ردیدآ عضومو هدنغلم وقف دعس یب او هیاا یار یادی ذخا لاق هنسانعم هارهاشروندهلوت |

 هار ورا یلعیا هتدیخ ىلع لبقا لاق ردذوخأم ندنشانن حطاو قیرط رد هیات لواما و قیاس یار

 ۱ لعفت ( بدلا  عطاقیا بدخ فیس لات زدم عطاق یسک هلیسهدایز هدنزو فتک ( بدلنا )لؤآلآ
 | كن اخ € تابدخ یدا وال اطسو ریسبیا بدی وه لاق ردکعرو هاب هن و كنهن هکر دهنسانعم طس و رس هدننزو |

 تابدخیدا و یف اوعق و لاقت رد هنسانعم قءاص بوقبچ ندتسار هر دوخاب لاله ردندلاثما هل سسک الاد و یف
 هدینادیم لاثما و یدنل وا رک ذ جد هدنلیذ یس هدام بذج هدام و هکر د جزم + دصقلا نع حررنا وا كالهلا یا

 | هليا هل لاد و عج راضعب ردشف وا تیا ور هن وک اقرب یلثم + تابدخ ۍداو ناوم و+ وبشا هکر دموس رم هم روب
 REE یاله هکردکعد رایدشود هرب اعم ندهانک و بآ ردعج ندهدج هکر دشا تیاور

 هم «یدومانابحا ردهنسانعم "یبص مطف هرزوا یغیدنل وانای هدنسهدام بذج هکر ایدلبا تیا ور هلا هتم لاذ و

 هنسانعم قق وص نالی هکر ول وا عج ندنظفل هب دخ هکرایدلیا تیا ور هلبا هحوتفم هل ٤٥ لاد و هه ی اځ راضعب و رولوا

 عظ ۶ رکنم یادش تابدخ هکر دم وس رم هن وکو هداصفتسم و هتشېناذا ةا هت دخ لاق ردد وخ ام نددځنالوآ |
 كن هبذج هکرد ورم هد هليا هم لاذ و ج وب و هنسانعم فیسلاب برض ردذ وخأم ندنس هلک بدخ هکر د هنسانعم

 ییاور هللادرمسک كفل وم هکیدلاق * ردهنسانعم كم ردشکح دف رط یکا دوخاب رد هنسانعم دع) قلقاربا ردیعج |

 ریسفن هلبا دصقلا نع جورخو ردذوخأم ندنسانعم فیسلاب برض یریسفت هلا كاله و ردهلبرابتعا ضرا |
 هدننز و هجرحد هلا دعم لاذ ( ةبعذلنا ل ردیعما لجررب هدننز و رفعج ( بردخ إل ردذ وخأم ندنسانعم بذک |

 ندنغاب جا دوخاب ندرایخ دوخاب ندقابق هلیعض كناخ ( ةبوعذلنا ل هعطق یا هبعذخ لاق ردهنسانعم كع
 كشوکی راضا بولواولشبدنزو ریز (بلذن)ردیسالجررپ هدننز ولج رفس( ب ص ذخ ]ر ون ده هرات رب

 | فعض یتعیرول واروتف و فعض»هدنآ[هکر وند هکع روب عونرب هدننز وهجرحد (هبلذنا)رونده هقاننالواتسسو |

 هکر دهنسانعم نارب و هلیصتف كناخ ( بارلا ) فعضاهف ت هبشم یهو ةبلذما یشع لا روند هکعرو هلباروتف و

  ییاطنا نایلسوبا هریخا ثفیصو هدنز و بنع رولک برخو هدشزو هبوجا رولکهبرخا ىج ردیلباقم نارع



 € ۱۱۰ زی

 | یهسکربهدننز و لیعفت (بیبضلا ) برطضا و جاه اذا ابابخ و ابخرحلا بخ لا ردهنسانعم قلوا هنتروف

 ۱ هلنیتصف (ببلنا) هدسفا و هشغ و هعدخاذا ابیبضت هببخ لاق ردهنسانعم كلا داسفا و تئابخ هللآ ورکم بودادل آ

 |[ هکرد هلیهجو كلبا لقن بول آ ندرب ینیرللوص و ندر یني راغاص تآ لوق ىلع كل هنوکرب ص وصخ هنیسق تآ
 [ رد هنسانعم بخ هلك ناخ (ییبللا )ردهنسانعم تعرسو ردهنسانعم قلهغرو دوخاب رونل وا ریبعت قماللقن

 رولل وا ریبعت یسدروف ردکع روب كنل هکر دبک لمرببخ هدندنع راضعب و اببخ و ابیبخ و ابخ سرفلا بخ لاق
 لاعتفا (بابتخالا) روند هغیراب و هکدنخ نوز وا نالوا هدرپ هدنن ز وریما بیبخ و یکی رلکنل كنم راربکر اب لازم
 قفاللقناب كمردلب ین هل رک كنهزمه ( بابخ الا ردهنسانعم قماللقناب كمل هرزوا روکذ م هج و تآ هدنزو

 نوز وا لوب لو نالوا هدرلموف هلئالث تاکرح كناخ ( هبطنا) بینا ىلع هلج اذا سر فلا "بخا لاق رد هنسانعم

 روند 4 هفرخ نوزوا یک یدصاب شاق و هاصع دوخاب روند هب هّش رط نالوا هديا“ لوق ىلع روند هب هشت رط

 همت ردلکد هنسانعم فوص و لو روند هنعلد تا شف هحرش هبلیخ و ردهتسانعم هبخ هدننز و هبیبح (ةبیینا و

 ناسا هکرید حراش + هلون وج رد هبینج نالوا هنسانعع فوص یدد ردهنسانعم فوص بودا طلغ یرهوج

 هلی كنهزمه ( بابخالا ) روند هنسهتروا كنهرد هبیبخ و ردشلبا ےسر هلیسانعم فوص ید یحاص برعلا
  ببخ و بابخا بوث لاق روند هسابل یکساشل وا هراب هراب هلی كناخ (بئابخا) و هدننزو بنع بینا و

 هر قج هلیغب وص هدننزو هبق ( هبلنا ) هلب راستعا یمازجا ردندنلبف قالخا بوث رانو و عطقتم یا بئابخو
 ردهنسانعم تانارف راقلصح ( با وحلا ]روند جد هبیبخ هکه تن روند هننطب كنهردو ردیدآ عضومر و روند

 طخ لاق ردهنسانعم كطلا فوخ و ردغ هدننزو هلراز «ةبصح ال ردم وس رم 4 اخهد هذ ضعب رددرفم باخ

 ل رهظ تق وو هنطب یخرتساا ذا لجرلا بضخ لاقب ردهنسانعم كغاگوپلس ب ویش وک نرق و هردغ اذا انالف لج را
 هلی ربخ ترا دقمرب بویللا عورش هلعفرب یکز امن دوخای بویغک هلوب هدنقول وا ینعب كقلنیرس ییترارح باتو فت
 اقلطم ردندصئاصخ هدنو هرز وا یغیدل وا دافتسم ندهریاس تاهما رد هنسانعم كلما فیقوت هدق و یکیدنلن رس

 جف نم را ةدش ناف رهظلاب اود را 9۶ هد رثا هکدتن د ربا اذا ة ریهظلا نم به لاقب ردلکد هنسانعم دا ربا قةغوص

 ندنباب لیعفت هدننز و للعف هلباب چ وا یدیا بیبخ هدلصا یسهلک بضح وبشا هکر د حراش + ردشملوا دراو منهج
 قرح ءاخ هد هک یراکدتا رابتخا یناخ ندهریاس فورحو رایدلیا لادنا هباخ یاب نالوا هدط س و نوجا زاسما

 هدننز و لزازت ( ضخا ) روند هنتلاح یتواخر كئيش نالوا برطضم هلیصف كناخ (باض۱) رد یبم هنفیدل وا
 ,قلاص و كشوک یرلیرد بویلقرآ نکیا زوم ندب و ردهنسانعم قلوا ویلس و قلاص هنسن نالوا برطضم
 رد هتسانعمقا وا نک اس ترارحبات و فت و هدلج یخرتسب تح نما دعب لزهاذا هند بم لاق رد هنسانعم قل وا

 تیاغب و زوم" لوق ىلع رونید هراهودقوچ هلبصف ءلرلاخ و یعض كيم (نضخلا هت روف نکس اذا "رطا بضخم لاقب
 لوصا هکر د ج زم + رلهدنا نیسحن و بحت هنتفاطل و نسح نروکر ه هکر وند هراهود مادنا شوخ و فیطل
 هه و ردا وعض مسا ند هح هکر د بم هغل وا بولقم نده" ینا لوق هرزوا یغیدنلوا طابنتسا ندهریاس
 ٤ رله ود نالوا نیسحن ود هب هب هدن رقح هنج" هلغل وا هنسانعم كم د هوبهوب و هب هپ ب ودنا نیسح هب هنس لزوکرب

 : یراکدبد رابقرق و كفسرفب و هراقس رغب ولغاب هکر دیم ایا وح هلیحتف كنءزمه (ثخفلا بابخا) یهتنارول وا كعد
 | عضوم روب هدننز و رز («بیبخ) و هلبرسکكناخ ( بخ ا) روند هنبرلغاب رول وا هدنشاب كن هبنکشا هک كن هنسف
 | نها بیبخ هل دبعوا و كلام نا و ترا لا ناو دوس الان بیبخ و فاس نب بیبخ زدن دیماسا بیبخ و رد رادآ

 | لا دبعنریبزلا نیا و میش دا ولا تباث نیا وریبزلا نب هللادبع نب بیبخ و هرم نب نایلسنب بیبخ و ردن دباعصا
 ٠ |[ نابیبلنا) ردرلثدح "ینربلا ساسبعلا بیبخوا و بیبخ نب ذاعم و ردیحش تاکلام ماما کنج رلادبع نب بیبخ و ۱

 ا هدشنز و دادش 6 بابلنا) ردبعصم یردارب لوق ىلع یلغوا هلا رب زنا ن هللادبع بیبخ وا هلیسهین هنت ارغص+
 | شنا لاعایسیدنک ایوک هقلخ بودا مق عنصمرب هلا ربیغت و یت د بولآیرلعمق العار دیا دان هدهمرکع کم

 | یتحیدیشل وا لثم ب رض هد هنسلا یکی راکدید یشیا یلغوا س ورخ هیلع ءان یدا ر دبا زارباو ضع هدننروص
 | ترضح هذکدلبا دا رم هفذاقم هلتهج هباطمریب ز هدهرواحم یانثا نوکر ب ناوضرا اجله رپ زو نام ترضح
  رلیدلپا هلباقم ويد دعقملا شير و بابخ برضب لب ی د ریہ ز هلک لا حا رم باب مح* ود هللادبع ابا ی رعبلا ابا ناغع

 | یکلپ قوا هک ی دا هسکرب ثالذک هدننز و مرکم دعقمو ردهدن ر دقت لمنلا دعقلا شیر و فیسلا بابخ برضپ لب
 | كرنا كشیا كنس هکاب وکی دبا ردبا ناربط هدهنسلا بول وا لثمیکلپ هلغل وا راکدایرب یک بابخ دل وا یدیازود

 ) یراشیا



 نالؤا EEN يدنا والانجتسا هلتاسورت د وینا راد تراز ا
 بوح ویدنل وا لامعتساهدتبارق و هداپرقا راس و هدن وبا نال وا مزال تمرح وقح هدعب بونل وا لامعتسا هدنمرح وقح |
 | ردهنسانعم ماو هانکب وح و هنس انعم تن روند هن زق یدنک كن هسکر و هنسانعم تخا روند هشادنرفزق هب وح و |

 | كناح حد هدنو و هنسانعم قلوا راکهنک رولوا ردصم بوح و منا یا بوح هش لا ود اک هد هلص كناح |

 | كناح هدرلانعمو ردهن رلانعم تشحوو ءودنا و نزح وا یا اذکبابوح بوح لجرلا باح لاقب رد رتاج هد هلیعص |
 ولرد و هنوکو  عون و ردن رلانعم تند :کسم و رتف و تفشم و دهجو رد هنسانعم فنص و برضو نفو ردتغل هد هیص
 تک هدعب نکل ججرونید هبه ود تاکرا ورد دا عض ومر هد هع ورايد ورد هنسانعم عج وو درد ویرضآ و رد هنساتعم

 | رول وا ندناوصا هلغل وا ندنادا كج هیلیا را زا او وتهدفیق و و ریس و هخان | و هماقا ییعب كجه دنا رج زیب: ود هللا عتسا ۱

 ! مدل وا یانعم هلا بوح هلیصف كناح (ذبوطا) هل رممک ك ناب رار د یخ د باح و رد راځ هلئالث تاکرح كناب هدنو و

 ۱ | ةبوح و ةبوح مف یل لوقت ردنفل هد هلیعض كناح روند هتب ارق نالوا هدنفرط هدلا و هبوح و یدن وارکذ هکر دفدا رم
 | رد رلانعمیرورمضو تجاحو هسا و مه و روند هنتلاخ یلف تق رنال وا هنتهجیدال وا كن هدلاوو مالان م ها رف یا ۱

 | هد هلبعط كناح روند هب هسک ناوتان و نویز و فیعض هبوح وءوس ةلاصیاءوس ةبوحم نالف لاق رد هنسانعم تلاح و

 ارون دهراوط ورونده ه رس نانل واذاخنا قل هط وادوخاب 4 هج وز وردرارکتو هکر دح راش+روندهبهدلا و وردتغل
 | 6 ةي )رک ساک هنسانعمقلوا راکنکر ول واردصم یکب وحو رد هنسانعمهانکوو ماو ر ون دهرا د طسو و هنسانعم هاد

 | مالانم ةبارق یا دیش ودیر اوب ید ف هغلمصخ نالوا ندنفرط هدلاو دوب هل سنک كلام |

 | هدننز و هباتک (ةب ایل ارد هنسانعم لابو و ثا هدن رنز و باطو هباط (باطا )و (ةباخا )رد هنب راانعم تااحو تجاحو
 .(بوطا) مایا ةبایحوةب وح و اب وح اذکب اب وع لجرلا باح لاق رد هنسانعم كمریک لب و و قل وا راکهنک یک د وپ

 تاع و ض م وتنح وءالب ورد هنسانعمرامد و لاله ویدنا وارک دهکر دهن رلانعم تشح وو نزح و هانک هر كنا ق

 | بوخت لاقبرد هنسانعم عج وت قمالزمص بول وا لان درد هدنز و لعفت (بوحصت لرد هنسانعم تاذوسفن ورد هل رلانعم

 | بوحتلاق ردن وچ | بلس یمان هکرد هنانعموب ځد ملأت که رد هنسانعم كلنا بانتجا ویهرپ ندهانکو عجوتاذا هنم

 | نالوا بای رفظ هلام لوا هن بودیک ی لام هل را ین لعاف مسا( ب وح ا )و( بوح ا مالا بو او بنتجن اذا اتو لج |
 | نهار نگر بوح 6 دچراشەرولكتاو ابوح چب روند اف و یشزدنزوبارع )رو 131 ۱

 | هدننزو ناب (نابوح ) كسفن یا كءاب وح هللا سرح لا ردشم وا لامعتسا هرز وا قالطا هدعب بول وا ست
 | دریک, هاب و هانک هدنماخن اس لیسو لض رب نسب یم راو ههانک رک زم یارو

 | رج زود بوح بوح هه ود ثاکرا هدننز ولیعفت («بیوحصل ا) بولا یلاراص اذا لجرلا بوح الا رد هنسأتعم
 جا بوج بوج هللاتف لم جاب رج ز اذا ا وت لچ رلا بوحلاش رد هنسانعم كللاقوسوآ
 ۱ ٠ عملا ءالنا لصف زو ردشللا ضیرعت ه یره وج هلکنوب فلؤم یدنل وارکذ هدنسهدام تا ردهلبا هزه |

 | هنسانعم زن رج عادخ روند هب هسک راکمو ثیبخو لی ی-هراب ودو قانيوا هل د دشت كناب و یف كناخ (بلنا)

 | غلام ردردصم هل رسک كناخ هروک هنناب كحراش + زبرج عادخیا بخ لج رلاه ردرناح هددل رسک كناخ

 هر قشمو وزود عقاو هدنغلارا ضرا ظیلغو تشرد یکیا ور وند هغلم وق قشپاب هر یداز وانوزوا ورولوا فص و |
 : كحاغا هلع كناخ ( بلا رک ذیساک یکبیبخ و ببخ رول واردصم بخو رولوا تبان رات ]6
 ا بعالتایرد بخو ردیدآ عضومرب هل رسک كناخ < بنا روند هرب نن ردو روقچ كبو روند هنغوبق شل وص

 ۱ عادخ و دنف وهلبح و ردذ وخ اف نویسان هه و ک ذیساّک هنسانعم رجلا نايه كلک هشورخو شوج بودا

 الام ؛ ردهنسانعمقمازوا بونلیو تابن و عبارلا بابلا نم ابخ نالف اب تببخ لوقت ردهن رلانعم شغو ثبخ و

 ا عنماذا لجرلا بخ لاقب رد هنسانعمكلعا تنض و لخم و عفترا و لاطاذا لوألا بابلانم ابخ تابتلا مح

 | رد هنسانعم قم وقهر روقچ ویعاشانوجما قمالوامولعم و ین رم هبهدن ورو هدنآی شان ندنکلسک ان یودب هد ه دابو
 | ردهنسانعم كلک هش ورخ وش وج بوان وا ای ردوالخ هعض وم لهجا ضرالانم طهنلا لزنا اذا لجراا بج لاش |
 | رحل ا بکر هدهاېن هکهتن هلوا لو هتيم یکل وا رکم ردشلیا رارکتینو فل ؤم + برطضا اذا رصلا یخ لاق |

 ک
 شو ۳ ر E ور كد رویا او دن یو هه و دیدم تن هدوساق ۱

 ب نیل اءالنا لصف حس



 | هبلج وراردیا خط هلباد وس یبام رخ هکردماعط رب ص وصخ هن را هسخول كب نا ون هکر وند هب هنرف و روند هبل
 | شپ یرللادو هیبش هنج اغا قام رربدنومگب هدیسراف ندنعاونا نکل دوس هدننزو جوع مشرع و ردیعسا مفرع رج

 رد قلیلاچ یراکد د نوکه دیکر ت هکر دیعمادانف ره هبلحو رار دا ق الطاقم رب شب هدیکر ندی و زل واهدای ز ندد دع

 كل هباج هدننزو بئاتک بالا )ل ردیماعط هسخول نانل وارکدافنآ هکر ون ده هشرف دوب هلنیتمط ( بلا )

 یډرفء ارهاظ هنسانعم ملا دال وا رونل واقالطا هراهداز هج وعو ردهنسانعم تاعاج و یدنلوارکد هکر دیعج

 بها زوکهکرونید هنراعنمناقیچ بووانیقوص كل راکیب و كن هم زایآ و كنویق هلی كناح (بلاوخا ) رداکد عومسم
 قاللطا هبلاح هنسهدام كئیش ره اقلطم و هنعمن«شاب جد كز وک نالوا هدشاب هکربدح راش *ردهبلاح یدرفم رونل وا

 تغابدیرد هلیغارب ورالت وایمسفنویف ووهآب وت هد هبدابهدهزاحمات اردنا عون ر هدننز ورکس «بلط الرونلوا
 یک ت اضای روند ها ویح نالوا هایسینول هلنیتعص (بلخا )بلخ اب غبددقناک اذابولح ویلح ءاقسلاقب رونل وا

 - ] هلاصف (نابلح)) ردیسهویم تابنرپ هدننزو ببرمث (ببلح آل ردیدرفم بیلح روند هرلمدآ نالوا نطف و مهف و
 . [ هاکرک هابلح و ) هدننز و یوبکر 6 یتوبلح و)لهدننزو کر (یبلحال رد دآوص رب هدندروب ریشقون ردهبرق ر هدنع

 || يلح ةفانلاقب ردکع دهقان لامغاص ولد وسرارپ هک رونل وارکذ هجرباربهلیرلنزورلنوب و یدنل وارکذ هکهنهدننز و

 دع م < فسبلحا ) ردهقان لاغاص نابسج هکطنب یتعی بکر تو بلحت یا ةنابکر ةنابلح و یتوبکر قوبلح و یکر
 بابلطا روند ه هنسن نالوا هايس اقلطم هدننزور وفصع 6(بوبلحا ) ردهدلب رب هدن رق لصوم ٌةندمهدننز و ۱

 صصان ونیعم هدنن ز و نسح (بلحا لر دب راکد ید نکل دوسیراص هکرد هیع الوب ضعبلادنع ردنابنرب هدنزو بابلج
 دمیقتهدعب بول وا هنسانعم تناعا هند نیل بلح لصالا یف ردلعاف مسا ندیالحا هکر د هنسانعم

 13 هقالع قالطا و

 ةبلحا » یکلسع روند هلان هدننزو دعقم 6 بلحما ر ردیدآ عضومرپ بلح و ردشغ وا لامعتسا هدنناعا قلطم

 1:.( ةبلاحم ا )ردت وا قشم رص هکر دیعما بالبل هلن سمک كمال وكناح (بالبلط اإ ردیدآ عض ومر هدنن ز وه رشم

 ره هغیص بوکج ین هم ( بال الا هعمبلحاذا هبلاح لاق رد هنسانعم ق عاص دوس هجر ار هللا هسک ر هدننز و
 دج < ةبیلحا ) ردهدلب رب هدنم هلیحف كي (بلاح ا ) هردتسا یا نیللا بلعتا لاق رد هنسانعم قغاص دوس

 راکدیدینکلدوس جاغاو ردیدآ ت ابن ر هدننزورانلج 6 نابلط )ر دعضوم ر هدنلخ اد هفاللنا رادهددادغبهدننز و

 بینصل )  لبخ یا بتلح وه لاقى روناتفص سک ان و لخت هلکن آ هکر دعما رپ هدشن ز و بّنح هلبا هبق وفیات (بتلح)

 6 رد هنسانعمقل وا تالس وقم و تاب رک و اعون نالبوا هدنت ص وهدنر ردل اب كن رللا هل وا كنم تآهدننز و لیعفت هلن ون |
 ۱ یغنلا را كغايا یکیا كن آهلناح بینحت لوفیلع ردن رابع ندقل واهدهروب نم تفصیراریکس تن راقابا جبین هلیج

 1 ۱ ۳ ۰دبج فاصوا كنسفتآ رول وارببعت قجنآناتص هکر وند دغل وا ولنادیم و قجآ قرهبل وا قیشبآ
 ماو ردصم یکب یثح دوب یوکس ندلاثم كفل قم روند هک برکا اع ون نال وا هدن ر کیک كح ا یکیا بینحت ضعبلا

 |[ ة غو هرطقوركو هسکن یا ابینحت ریکلا هبنح لاقب ردانعم كلبا نوکترس یغاشا شاپ بینحت و ردینبم هنغیدل وا

 ۱۶ ۹ ا زا نالفبنحلاقب یک انبیتاچ رد هنسانعمقماب قرهلوا س وقم یتس وا و رکحم یرانب یسهلوقم
 .قیظوق با دیدحا وهو بنحوهو بنحو بین سرفلا اذهب لاق ردف دا مم هدل وا یانعم هلا بینع هلنیتصف (بنطا)

 یتفص بینع نانلوارک ذ ہدننزو مظعم (بنعل ال نیقاسلا یف جاج وعاوا ےل الب نيلجرلا نيبام دعب وا ابلص وسرفلا

 ۱ 22ا ویقر هدهنادمهدنزوتدح (بنحم)روندهمدآشاواات ود یکن اکی دف ندکلریپ بنحو روند هت نالوا

 05ا جلا بنص لاقب رد هنسانعم قل وا تاق یکی اب ولیک | یک یاب هدننزو لعفت (بنحتلا ردیتسا ضرار
 ق يو( بودا )رد زاحتانعموب وناګاذا هبلع بن لاق ردلمعتسم هندانعم كلتا قلنابرهم ب ویکر سا یی هسکر و
 یروف ا زو دفق ليج (بحنحا ) ءلوکلح یا بوبنح دوسا لاق روند ه هنس نالوا هايس كب هدننز و
 حو روند ه یک نالوا ص وصخ هن رابدزاج هدننز و رععج هلا هل یاط (بطنحا ) روند هئیش سباب و

 تعاصت قلردام هدننزو هجرحد ( ةبطنلا ) ردندیاعصا ثرالا نب بطاح و بطنح نن بلطلا ردندیماسا

 | رش هلا هکر کج كکرا بطنح هدناوبطا ةابح ردیدآ رواج سنجرب ندضرا تارشخ هبطنح و رد هنسانعم

 | روندهراج هقللنا او یوق یت هبلب هدننز و ساطرف هل مگ یاز ( با زنا )لر دف رعم هل ءاسفنخ لیلنادنع و

 | هنسب روس كنشوق قاترغبو روند همدآ ولما دلا یصب ونیلاق یمهدوک دوخاب نیت و یوق یدوجو هصیق یی ویو
  روشدهنسب روس كاش وق قاترغب یدوب هدننز وروفصع (بوزحا) روند هنګ واه ناب و روند هس ورخو روند
 ۱ بولا )و( بوطا) ردشانارکدیچ دهدنلید بزح فل وم نکل رد هیلصا ینون هکر دلحم وب یرک ذعضومالرهداموب و
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 a ۱۱۳ روح

 | هدام میخ وب هلبرسکنءزمه (بالحالا) روند هب هی نالف بوت رآ هرکصندقدنل وا عض و همول وط د وس لوق یلع |
 | هلهال بل نا وه وتب الحا وابالحا هلهال بلحالاقب یکه بالحا رد هنسانعم كم ردن وکه نلایعو لها بوغاصد وس
 هبلحالاقب رد هنسانعم كلتا نیبعت را وط لا عاص هب هسکرب نوما كلا عافتنا هد وسو مهبلا هب ثعب مث ىع رمل ایف وهوا

 بلا یلعهناعایا هبلحا لاق ر د هنسانعم كلغا مدراب هب هسک ناغاص د وسو هبلصل هلامهلعج یا ةاشلا و ةقانلا
 لا رد هنسانعم قم ضغوط كشوکت اکر ا بالجا هلوج هکهت رد هنسانعم قم ضغوط كش وکی شید یر هقان كن هکر و

 هنسو رله ود نعي تبلجا ماتبلحا مهلوق هنموا ر وکد هللا تدل واذا تلجا لاق اکا انا هلباتدل و اذا لجرلابلحا

 كلکر ا ویشید كنس هقان رداعددب هدندنع راضعب بلج ال و بلح ال هلام مهلوقو یدضوط یمککر ا هسخو یچشید

 هل وا لوق هکر د ح راش *ردانعمیب وهج و روب نم مالکه دن دنع راضعب وردکعدنوسل واربخ ی وقع بويل وا یرال ود
 ءام ور ول وا ل م4 روب نم بکر ت هلغل وا هلقتسم هيفا هروک هب یناث لوق رول وادیک ات هبفانءام یس هلک ءال یکل واهر وک

 رو زم مالک هلج و وب ردنکع ځد قمل وا هاکحود رد راو ىلج هنو یلح هن كنالف هکر دبع هلا لج هبعآ نطل ]
 یابولحوةب ولح ةقان لاقب رون ده هقان لا عاص هلی ك راح ( بولا لو (ةب وللا ) رول وا ظ وفحند رادها ]|

 ا رکو هقان رک ر وند هلا ويح لاغاص هک ولح وبلاح یا بولح لج ر لاقب رونل وا هنسانعم بلاح بولح وهب ولج ق
 هلیعص كناح ر واک ب لح و رولکب الح یعج ورونل وا قالطا هنعج ودحا و ردلکد ص وصح هن دحا و نوسل وا متع

 یهتنا یکه ب وکر و ب وکر رار بد نالفةب ولح هذه هلبقاحا ءاه هن رخآ هدتر وص یعیدنلق مسا هروکه نایب كحابصم و ||

 (نابلطلوهدنن زو هلا ر کس( ةنابلط ا )ق رعلا بلحت یا بولح ةر جاه لاق رون د هت را رح نا راقیچ رت ندندب بولح و
 یاتوبلح و قابلح و ةنابلح ةقان لاق ر ون ده هقان لا غاص قوچیدوس هدننز وت وكلم( توبل ا )لو هدننز وټابکار

 یکةایکر وتابلح ردشل وادراو هلا ءاه هدتفص یز و یلعف نال وا ر وصقم هکر دم وس م هد ره نم هکر د جزم + نیل تاذ ۱

 لاغاص یکی کر کی یعی ةنابکر ةنابلح ةقان لاق ردشفلق های زن وجا هغلابنونو فلا هدنس هک هنابکر و هدنس هلکهنابلح و ]
 هلبصتق كمال و كنا( ةبلصت )و هلبعص كمال وكنات 6 ةبلحل ا )و هلبسسک كنات (ةبالص) رد هقان را رب هک یکی رک و

 جوق هيف كمال وعض كن فبلصت )و هلی رسک كمال و یعض كنان (دبلصتا الو هلك كمال و كنات (ةبلكلا) و
 قالطا هماشخا و حابص هدننزو ناتبلک «ناتبلط ال روند هویت ندباروهظ دوسزار هدنس هم هوا ند نمر وکو |
 دا هکر ونلواقالطا هن وکو لر و ولت وطر هدنن زودادش(بالط ار ولیغاص هد راتف و لوا راراوط اتداعهکروئلوا |

 دجا و ردیعتا كسرفرب صوصخ هبلغتون بالح و یدن هبفناک اذا بالح موب لاق ردقج هل وا زمگیدید هنتروف |
 لاساذاقرعل | بلح لاق رد هنسانعم قمزص یس هلوقم وصو رت هدننز ولعفت ( بلح ا ) ردنداپتف یالغاد ن |

 كناح ( ةبلح) رد هنسانعم بلح (بالحن الا الاسیاهوف و هنیع بلح لا و هق رعلاسیااقرع هن دب بلح لاش و |

 رون د هراتآ نال وا مق ندفرط ره نوچ ا شراب و روند هن راتآ و شوق ندیک ه شراب ندروغوا رب هلن وکس كمالو یصف
 هرابع هلغل وام وس مم هلبت رابعة رصنال ب وا لکن م قابسللعقح لیخ و هد را هح نالواتسدرد رولکب ثالحیعچچ
 یعالک جاب | وہلجا دقة رصنال ب وا لکنم | احاذا م وقال لاق اک ندهرابع لصاهروک هتنابب كحراش * رد رطشع»

 تناعاهبلاح بالحا و كکرب سان بلح نکل ردتبثم هرز وا موقم ناونع هده راس تاپسا اعقاو ردشمل وا طقاس

 اص یتعب مسا دوخأم ندرلن و هبلح هلغل وا لمعتسم هدتناعا قلطم ه روک هنناب كساسا هدعب بول وا هنسانعم
 بوشوق یکدوس نالیغاص نوجا تناعا وت رصنكلذک نوچ ا شرابهدعب بول وا لقتنم هنسانعم نغی ندنسانعم

 اوبلصسا و موقلا بلحا ةيابنلاف لاقاک ردلکد دیعب الصا قمل وا لمعتسم هدرابراوس و هدرتآ نالوا عت و نالک |
 یلواورول وا شطا رخ ات جان قبول وا یس همت ل وا یانعم یلوق قابسلل هدنروص و ةناعالا و ةرصنا | وعتجا یا |

 هرابع قحلصااهکردشل وا طقاسوا وندنسهرابع ب وا لکنم دوخاب رول وا فورصم هیراوس یا و تآ لا

 بوشیش وق ندف رط رهنوحما مد رای هب هلسف وم وقر تلذک نوجا شراب هبلح هلغمل وا بوا لکن م وقابل عقب لیخ و

 سرفلاءاج لاقبدحا وهج ونمج رغال و ب وا لکنمقابسال عم لیخهدحابصءو رول وا كع د روند هرایرا وسنالک
 هبلح هدساسا و ر دعوسرم هلبترابع بئالحیلع تعج اذمل و ةبیلح ینعع یهو لیلا رخآ یف یا بلا رخآ یف

 | هددادغب و ردیعما هردرپ هدهماهتهبلح و رول وا زاح هلیسهق الع لحم و لاح هلفل وا موس موي درونی د مد مت ۱
 دنینتویوبهدیکر هد زو هعرج ( ةبلطا  ردب وسدنم هباروا ىلا دمع نب منملا دبع ندنیئدح ردیدآ هل رب |
 | هقرا وهن رتلع ںیساوب و وبر نوکتم ندمغلبو لاعسو ه ه ردص ضارما ردیما هلغ نانا وا قالطا یک یو |
 | ځد هکتر هايس صلاخو رددآ هعلقرب هدنع هبلحو ردرثالا بیج هدعاجب تیوقتو عفان هنعاجوا هناثمو رکج و



< ۱۱۲ = 

 ص وصخ دنناودن برع هدننزو بانک( باف اإل سبتحا اذا هربغو رطلا بقحا لاقب ردهنسانعم قل وا سبتحم |

 | باثحو هدننزو بنک رولکب قح یعجج راردیا قیلعتو دنب اکا ینیرلتایلح بوناشوق هنب رالب هکردقاشوق عونرب
 | لر دادن هنلب ك رام وصعم نوچما یعفد رظن هکروند هکلپاو هبا لوشو روند هضایب نالوا ادیب هدند كغنرط
 دوخاب هلوا ضاب ۍنرق هکروند هنکشا ناب لوش هدننزو برقا (بقحالا]) ردیدآ غاطرب هدنتبال و ناع باقح و

 سو هلع هللا لص مرکآ لوسر بولک هک ندنرانج نیبیصن بقحا و هلوا ضا یرب نانلوا رکذ یراکدید بقح
 رد ورم یرافدل وارفن شب رادنج لوا هکر بد جیم و ردسیعسا یتج رب رایدلیا عاقسا مرک نآرق ندنرترضح
 هبیتک (ذسینطا ) رد بقحا هصاب هصاش هدننز و سخ "سم هلبددشن كنيس و یف كن همت یاخ سخ ردوب یراعما

 راردبا عضو هنفرط هسکا كنبطح هود بوردل وط چلا هدنزرط قادنوق هکر دهنسن یرلکدید مرک هدننزوا

 (( باقتحالا 2 نوسلوا هة راسو حرخ و هبکه روند هب هنسن نانلوا دن a n دواه و نالا اتلطم و |

 اا *یشلا بقتحا لاق ر رد هنشانعم كمروتوک بویلغاب هیقح ردا اکا نالاب و د واه هدننزو لاعتفا

 هلقحا اذا الا بقتخا لاقن هنمو ردهنسانعم كم روت وک ب وناکو هبکه قدر و هلقحاو تق والحر رخ ومق

 2 ا هنسهسکا هدنن زو نسح ( بقحا ) هرخدا یا هبقتحا لا ردلمعتسم هن انعم كلتا راخداو

 3 .هنسهسک | جوک هدهبداب هنسانعم بلعاروند 4 یکلت زر ونک( ین وهات ید رعوزخد ةنکار نالآ

 كنا © ةبقحا ) هرخذا یا هبقصسا لاقب ردهنسانعم كلغا راخدا ( باتصتسالا ) یدنل وا قالطا نوهگیدشود
 ۳ بوقح و هدننز و بنع رولکب قح یعج رد هتسانعم هنسو لب و روند هده تقوم و دودح ربغ ندنامز هل رسک

 . [ (بقلا) و هلیعط كناح (بقط ) روند هنسل وا نکاس كلي نسا هلبعض كناح ( ةبقطا) هدننزو بوبح رولک
 71 زکیضو لیو ردهنسانعم نامز و رهد قلطمو روند هژکا ندلی ناسکس د وخان روند هلبت ناسکس هلنیتعط

 . خم لاق هدننزو سلفا رولکبّحا و رولک باقحا یعجب هنسانعم نونس روند هرالی لوق یلع ردهنسانعم
 او باقحا هيلع تضم لا و نونسلا وا ةنسلا و رهدلا اذکو زكا وا ةنس نون ام یا بقح و بقح هيلع

 غوط هاوه یمهبن کروند هنابق هایس یربا لوش و ردیعما یس رف كساد رمن قارس هدننزو ءا رعص (ءابقلا))

 ها وا نیچلاب یرلفرط یکیا ینعب هیلیا ناعل بارس ام اد هدنرار وکو  یکیا و بول وا شهقیچ بولی رويس یکه رانم

 راسو قاربط لوا ند وریک هلغلوا قاربط قارب و قآ هدنطسو لوق یلع هل وا ردبا ناعل یک بارس ند وریک
 لی وق جارت هلیعص كفاق و یصفكناح ناطقبح و روند هنس هم وا ناطقبح هدننز و هجرحد (ةبطقح از هبلیا ناعم

 ۱ قغاصدوسهدن زو باتک (بالخا) ورد اج هلنیتصف و هلبنوکس كمال و یصفكناح بل ) روند هنککر ا
 هلی دوس هب هسک رب و نالا نم عرضلا یفام ج - رها اذا لوألا بابلا نمایالح و ابلح یعارلا بلح لاقت رد هنسانعم

 زیدو امهملح هل امهلعج ادا ةقانلا وا ةاشلا هبلح لاقب ردهنسمانعم كلا نیبعت راوط لاغاص نوما كما عافتنا

 بلح و هیتبکر یلع سلج اذا لجرلا بلح لاقب ردتیه كبلاح هکرونل وا لامعتسا هنسانعم قمر وط وا بوکو چ
 ابولح و ابلح مولا بلح لاقب یک دوس نالیغاص ردهنسانعكکرب بولکندفارطاسان هدننز و دوعق بولح و
 ] روند د وس شلغاص و یدنل وارکذ هک رد هنسانعم قاصد وس هدننز و بلط (بلط) هج و لکنم اوعقجا اذا

 ] بویلوا هررقم ةفولع و هنیعم ةفبظ و ندهیناوید فئاظ و بلحو اب ولج انبلیا ابلح تبرمشلوقت ردل وعفم ینعم
 | «دزجالطصا هکرونلوا قالطا هبوکر یو نانلوا اطعا و هلا وح هب هسکر ب هلبس هلیس و یسهلوقم هنابلاس و یریم تیابج
 فورعم رهشرپ ندهیماش دالب بلحو مهفایسا بلحو نیلسلا "ین اذه مهلوف هنمو رونل وا ریبعت قلغاص
 1 لغو جوا مان صجو هعدر و بلح كن هک مان قیلع ن ضیخ ن رهم ند هقلاع هکر بد حراش * ردیعما

 هیحان رپ هدماش و رد دا عض وم یکیا ندنلاعا روب نمرهش هن بلحو رایدلبا اعم هلی راما وان رهشرب یرب ره یدیا راو
 الح رعشلا بلح لاقب هنسانعم قمل وا هایس جاص رول وا ردصم بلح و ردیعما هلع رب هدرصم "هرهاقو هبرفرو
 هکر وند هباق قح هغاص د وس و یدلل وارک ذ هکهتن ردردصم هدنن زو باتک (بالطا)) د وسا اذا عبارلا بابلا نم ۱

  قغاصدوسهدننز ولاعتفا (بالتحالا) ردنوسنماک |ییالطادج ان یلعندنیث دحر ونل واریبعت قاص وص و ٹال وک

 |: د وس شلعاص هدننز ورپما (بیلط) رونبد هکل وک قجهغاص دوس دوب هدننز ورېښم (بلحما) ردهنسانعم
 | زالو رونل وا قالطا هنیارمشامرخ و هلوا شمال واریغت» یمعط زونه هکر ونبد هدوس شلغاص هزات لوق یلع روند

 لها بوغاص دوس هدام مم هکر هلبرمسک كن هزمه €( ةبالحالا ) "یرط یا بیلح مد لاق رونلوا قالطا هن اق
 ۳ اود دون راب ردنوک هلهجول وا مااا و زکر دیس کرد رم ءان ا E Sas كىىدنىكەبلايغو
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 اجر لی ساق

 یوم هدننز و باتک باطل ا) ردرلثدحم تا وذ نانل وا زانل وا کد ردن ر لقشم یتاسادس دیناشا یدو

 | نکل ردردصم یر یلع و مسا لوق یلعوب و رد هتان قننادوب روبرت نوک یی

 ! .دننزو بلط بطح و هد رو ا پانچ و هدننز زن رد بطح ردصم هدانعموب نالوا مهفنم ندساسا |

 هباطح و همرکب طح عطق لا و ابطح مرکلا بطح لا رونل واقالطا هغوبچ قحنادو ردقهزوک نانلوارکد

 رولوا هدنلن وات ءالا هیف یرجام دح ىلا یپتنب یتح عوطقلا مرکلا یلوق مرکلا عطش نا باطلا و كفل و« سپ
 | ةفصلا ةفاضا بي کرت و لّوأم هللا لوعفلل ینبم ماقملا بسح و ردصم یس هلک عطش هلغلوا هب ردصم قرح نا ارب زا

 قوا ایت هغغ اذوب ندنر اوف نایازوا یک اکتو یسهعصآ مزوا ( باط سالا رولوا ندنہاب فوصولا ىلا |
 | روند ه هرهد كج هسکن وط وا هدننز ورې م (بطحا ) هیلاعا عطقت ناجاتحا اذا بنعل | بطحالاَه ردهنسانعم

 روند هب هسک كرابمان و موئشم زس روغوا لوق یلع روند هب هنا < لوزهمو قبرا تیاغب هدنز و برقا بو 9

 | كناح( ةبوطل )روند هن یثک ن ال وا لوزهم و قیرآتیاغب ی یدو هدننز و فتک( بطل ال رون دءاب طح هدنش وم |

 | ردن دیاصصا یشرقلایزعلادبعن بطیوح ردنداعسا هلیس هینب رفصم (بطبوحا) روند هنوط وا قاحوقرب هل 1
 | دوشلا لک ایا ةبطاح ةقان و بطاح لج لاق روند هه ود نایلت وا كلنکیت یروق هدننز و بسانم (بطاحم )|
 raya هدنع هدنن ز و ریما (بیطح رد نطب رب ندع( هبطاح ون ل سبایلا ۱

 هلا هع یاخرد هانعمو ځد هر طخ هک هت رد هنبسانعم قل وا راط شا وو هجرحد ( ةبرططا ) ردیدآ |

 لاقب رد هنسانعمقلغاب قیساق نرق بوروع" یبک کرک هلنیتصتف (بظل | ) وهدنن زود وعق هلبا هم یاظ (ب ول )
 |( تی او) و( بظاد ) هنطب التما و نم اذا عب ارلا بابلا نم ابظح بظحو یتاثلا بابلا نمابوظح لج را بظح |

 روند هرودوب وی ینرق هدننزو فتک بظطا )ل روند هب هسک شلعاب قیساق نرف بوروع هدننزو نمط 1
 لاق و نیطب ریصق یا "بظح و بظح لجر لاش ردهنسانعم بظح هدننز و لتع ( "بظحا ) ردهبظح یتنّوم

 هلصوحبو وشکتو روند هسک ان و لی و روند 4 یثک دیدش و ظیلغ و شارتان و هدنکو ةبظح و ةبظح اما

 | ظل رونی د هب هسکبضفلا میرممنالب راد كياچهدننز و تفجه هلن رسک ك نا 6 تب بظل اروند هی ل مگ وا
 | روند هب هسک بضغلا عیرعس هدران و هدنن زو ین زح «یینظح ا )و هدنن زو نتمطم (بظح الو هلباب د دشت و نیتعص |

 هلیعص كناظ و كناح < ین ظطا ]روند هند و مسج لوق ىلع هنسانعهرهظر وند هب هق را هدننزو یرفک هلنیتعص یظلا)

 هنککر ا كنکجوب ناغروص وا و رون د ه هکر کچ اکر اهدننز و ذفنف (بظنل) ردهنسانع"یظح هلبن وکسكنوت و |
 هلک كناظ و یعص كناح (بظنلا) ردکجو رب هیبشاک | دوخاب روند هنعوننالوا نوز وا كنآ لوقیلع روند

 روبز (بوظنل اإل ردهنسانعم بظنح هلیصف كناظ (ءابظنل ۱ ) و هللدم كفل او یعک كناظ و كناح (ءابظط الو

 هدنکز ک هنسن رب ندنلا و نمارب هج وک هشیا الصا و بول وا ناعشیْش و یربا یسهدوک هکروند هنوناخ لوش هدننز و

 | ورع نب باظنحو روند هرودوب نالوا جازما یو قالخا دب و درقم هدننزو باصس (باظنخ اإل هلوا ناراقو

 | رد وسنماکا رو رم صحت هکر دفیرطنبا هدننز و دجا سعقف و یدنافیرحرب یسهدرکسس ك رایج راخ یمعقفلا
 لاقیرونواریبعت قمروق هکر دهنسنعم كلادنب مکح بوکچ یکی کر کی شیرک ك باب هدننزو هجرحد (هبرظطا)

 | دنزو جرحع (ب رظحلا) ه ام اذا ءاقسلا برظحلاقبردهنسانعم قمردل وط و اهیتوت تش اذا هسوق برظح |

 | دوخابهلت وادع یت ورد كنالف رارید لج را برظحت راب رع و التافه الم یا برظعف هب رظح لاقب رد هنسانعم قلوط |
 | هینبلا ئوق و روند هناغرواو هبا شاک و مکح هدننز و مر ضخ (برظح 1آ هدرب كاج ه د یدل وط هللا رش و ماعط

 كلب هلتعرس هدننزو هجرحد (ةبلظ) روند ه یثک هلصوحیب راد قلخ و رونل وا قالطا هب هسک هقلنا دی دش
 لصا كنءود هکر وند هنالوق لوش هلبصتف كفاق و كناح («بقط) اعیرس ادع اذا لجرلا بلظح لاق رد هنسانعم |

 نالاب کروند هل الوق لوش لوق لع رولیکچب ندنفلارا كنالوق لصا هلیرک ذ نمی هور ندر كج هک نا وق
 ندنفرط یراقابا ج بونلغاب هننالاب كنهود جد بیارب هقشب ندنالوق لصایتعی رونل وا دنب هننرق كنه ود هلکتآ
 | نیرکذ كنءودنالوق نانلوارکذ رول وا ردصم بقحو هیکچ هب ورايا ینالاب یدښب نیس كنه ود هکات ررردشال و
 | بقا عوقو نم لوبلا هيلع صعت اذا عبا رلا بابل نم ابقح ريعبلا بقح لاقب هنسانعم كلج و کیسه اشاق بوصاب
 | ندعم و سبتحا یا هربغ و رطلا بقح لاق رونل وا لام عتسا هنسانعم قل وا سبتحم هنسن راسو رومی و هلبس ىق |

 ى نا با یش هس م دج ا ناسا نتاوتمپ رونل وا لامعتسا هنسانعم قلوا یلاخ ندنازلف |

 | بولیمک ی -هلوقس هیطعو هفیط وو نم ی وبا تنم ا ور



 ۱ "بلا بلطل ءارععلا ىلا ا اتسمت لاق ردهنسانعم قءةبچ هناس هلبلط م یثوف نیجرکوک
 | هلیسهدای زهدننز و هج رح د( ةب رمصخ ۱ ) ءابصخ اب اوما رت یا اوبصاحت لا رد هنس الجن عشق 1یشاطلتج(بصاصاا)

 ۱ ۱ )روند هغا ی هدننزو جربز (بلصط ۱ ) لغم و قیضیا ةب صح هب لاش ر رد هنسانعم قل وا ےئل و لی

 رونل واریبعت یدرکج ردنا روهظ هرکصندقدقیچ قوا هکر وند هنب زا وآ یاب هلبنوکس كن هم داض و یرسکكناح
 یصف كناح (بضلا ) روند هنسهرو ندنفرطرب كغاط بضح و رولکب اضحا یعج رد زا هدهلیعص كناح

 بضح و روند هن الب هکیاد وخاب هنالب قآلوق یلعهل وام ظع و یربا هکر وند هنککر ا دوخای هلالي عون رب هل مک و

 ۱۳2 ها 0 كد هنسروچ هست ربق هج وش ود یبا كنهراتم و كنخرچویق هلبحتف كناح
 تس ماذا عبارلابابلانم ابضح ةركبلا تبضخ,لاقب رونبد هنسعیابوریک هغلازا كراجافا كجەنود هراقا
 ةمحارقن اذا اعلرس هذخایا ندهرلا قرطلا بضح لاق رد هنسانعم قت وط كاج یشوفیراکد د ندهر قازودوا

  ردشوف رب هش هنشوق رازق و ص وصخ هب هکم ندهر یدنوط بوباق تعاسرد نکرول آ یب هناد یکه دقاز ود ی ت |

 بابلا نم ابضح رانلا بضح لا رد هنسانعم قعآ نوط وا هشنآ دوخاب كمدنل ولع بوردشتوط یشنآ بضح و
 7 هکردتفل هدنسانعم بصح رونل وا ناکسا یداض الیلق و هلنیتتف ( بضحلا )ل بطحا امف قلا وا اهعفر اذا یناثل |

 ۰ ] نوطوا هشنآ دوخای كمردنل ولع بوفای شتآ دوب هلبرسکكنهزمه (باضحالا) روند هغورتوطو هنوطوا
 هنغلارا كراجاغا هلا كلرکت ییا كنخ رچوبق و بطلا اف قلاوا اهعقر اذا رانلا بضحا لاق ردهنسانعم قمت

 ةرکبلنم لبطا در اذا لج را بضحا لاقب كلنا در هنسارجن بوراتروق نداروا یپا هلغلاق ندکمن ود بوشود

 . ] رونید هوان قجهرب واق تا وهنسانعم رعسم روند هب یکسوک كجهرچل وا شت آ هدننز وربنم (بضحا ) هارحیل

 | او تشرد و برص هلیبسح یا وا بیرق بویلشوب یلو زود نالوا قارا هدننزو لعفت (بضحاا) هنسانعیلقم
 ا زو هجوحد 6 ةیرضلنا )بيرق نزخ قيرط ىف ذخا اذا لج را بضح لاقم ردهنسانعم كقک

 هلتف دش وا هدشاذا ءرتوو هلبح برضح لاقم رد هنسانعم كکوب مکح دوخای قاغاب کح بوکچ یکی کر کی نس ہلوقم

 5 ۲ یاط و كناح (بطخحا ۰ ولغ یا برضح ضوح لاق روند هیشزب رل وول وطاقلطمهدننز و ح رحدم (برضحم

 E نوط واهدننز و برض ( بطلا رونل واریبعتنوط وا هکر وند هجاغا نانلق هئیېت نوجما نقاب شت هلی كن هله
 ۱ كمردکر نوط وا نوجما هکر خاو بطحا عجج اذا یناثلا بابلانم ابطخلج را بطح لاقت ردهنسانعم كمردکر

 ردهنسانعمقل وا قان وط وار ریو ها وا هل بططا عجاذاان الف بطح لاقب رد هنسانع«كمروتکنوطوا اکا دوخای
 تیاعسنوجا ران داسا هکاب وکر ونل وا لامعتسا هنسانعم كا تیاعس و هچ ی هسکرب و ابیطح راصاذاناکملا بطح لا ۱

 6 بط | ةلاجل هکر د ح راش × ه یعسیا نالف بطح لاقب ردشمروتکب وریشود نوطوا هاو ال یکیدلیا
 | ترصن و ددم ه هسکرب و ردشف وا قالطا بطح ه هی هلیهج و هراعتسا رد هبانکن دکل همان و هی قیر لوق

 ] لرالوا زجام ندکمریش ود نوط وا رانا هکاب وکم هرصن اذا مهلبح یف بطح لاقب رونل وا لامعتسا هنسانعم كلبا

 | نوط وا هدشنز ولاعتفا (باطتحالا» ردشللا تناعاو ددم هلکلنا دنب هن راسا كل رانا یرلنوط وا یکیدرش ود

 | ردهنسانعم كلا یعر یرهدرخ نوطوا راوطو بطلا عجب اذا لجرلا بطتحا لاقب رد هنسانعم كم ربدک رب
 | لاش رونل وا لامعتسا هنسانعم كفلکو ب لاب وو مرج هدننعض هدامرب و بطلا یت د یعر اذا ریعبلا بطتحا لاش
 ] لوصا علق اذا رطلا بطتحا لاقب ردهنسانعمقمراب وق ندنکو کی انار وخلو بقتحا یا مالایف هیلع بطتحا
 [] (باطح ال )بل | ةریثکی ا بیطحناکم و ةیطح ضرالاقبرونید هرب قلن وط وا هدنز و هب (ةبيطخا )رجلا
 ] مج نوط وا ( بطاخا ) اسطح ناک اذا ناکلا بطحا لا ردهنسانعم قلوا قلنوط وا رب هلب سسک كن هزمه

 | نولوا هدنسوکارق هصکی م هنسانعم همالکیف طاح ارد لیل بطاح وه راب صو روند هب یحنوط وا ندا

 | هوفتی "افسرولکه  سبای و بطر هنناسل بودا مالک طلخ ید وب یکی نیدلا هسر واکتسار هن هنلا هسک نریش ود

 ۱ ندا یر یراهدرخ نوط وا ام اد هدننز و دادش (باطا)) ردندیاصصا هعتلب یا ن بطاح ردنداعا بطاحو ردبا |

 | ودر وهشمسراف برعلا نیب شنحنب باطح ردندیماسا باطح و بططا قدیعرب یاباطحریعب لا روند ه هود

 ۱ | قو ةبابش ند نیم لاجر "یندلا باطح نا فسو و رد هلا هع یاخوب لوق یلعر دند اعا ثراخا| نب باطحو |

 | رد لبنح نیدجا ماما باطلا نوی نب هللادبع و ردندن رلیرقم قارع باطلا باتع نب دیسلا دبع و ردیخش |

 | كرد همن رب هدننز و هب مشم هلیحف كم هنعشم و رد هنهشلا بحاص یعفاشلا هیقفلا یزا لا باطلا ادعا
 ردنايسادسلا بحاصو ردهقشم یني راتابفیکو ناطواو لاوحا كاش رفن ىت حلا قرف یکیدلیا عافسا ثیدح

 ( دو )



 دلناصف 6 دبص او هلن و کس كلداص و یضنف كناح (هبصخا) هبضغا یا هبشحا لاقت د رد هنسانعم قق راد هلل میک

 هدس راف رونل وا ریبعت قمارف رب نک ردا روهظ هلن دب هکر د را هخ ومان هدرخ عور هدننز و هحرف ( ةبصطا ل و

: 
 ردلسا یضای رولوا یر ی

 (بیشط ار دئدحم و ایم | لیفعما ن دوی یک د ناله ی ززو یاتک را ادای لب ایام ۱

 هب غاز و ویک بن رار ون د هناشوط هدنن ز وره وج (بش ولا )روند هسابل نیلاق و هزب نیلاقهدنن ز وریما هلبا هڅه نیش |
 هلک د هراوطشمرابق بول وطیراناب یکیا و روش د هراوط قیرآ یللب هما ورونید هب یکلت ثاکز او ىك لج روند
 ران ویو :یدسکلب لب دلا هدرب یکیذلکتاتسیوکه کر ون ده رپ قانب او هل نال واهدنسهسکلب هل اوط ورولوا ةض |
 لوش یکی کیک قم رد وخابر ول وا هدننب یر دل اب هلا ریکس هکر وند هکیکنالوا هدنزو جا كنغن رط را وطل وف ىلع ۱

 د وخاپ رول وا هدننیب یهاکر ارق كغنرط هلبج وا نالکی غوط هنفرط قلیغاقوب كر دلاب هکر وند هکیک هد رخو هجا

 تلایا و هیحانرپ ینعی فالح هدنم و رد هنسانعتعاج ورددآ لجر رب بشوحو زون د هنکبکی سهجکل» كرا وط
 تعاجب دو هلباه ( ةبشوطا ) ردرثدحم بشوح نب ما وعو بشوح نب فلح و بشوح نب رهشو ردا
 كن زمه (باشحالا لاوعمح اذا موقلا بشتحا لافب رد هثسانعم كکرربهدنز و لاعتفا 6 باشتحالا) رد هنا

  هدنزو هبصق رد هبصحیدرفم هتان ل دان هال ز وهرع (تبضلا)و دس بم

| 

0 
۱ 
| 
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 ۱ توشوطش شا (هلیس ودنک الا زل وا نصح بطح لوق لع نول وا هنسن راسنوسل وا نوط وارونل وار عترت وط

 | ید رفع یکی یصخ روند هنن راشاط لفاج هدرخ (ءابصخا روند هنس ود ندای كشی رک بصحو هقدماب

 | ةبنضس را لاق روند« یاشابط لەن  زصتس( مما عزو و ار کک
 هبصح لاق ردهنسانعم قمنا یشاط لقج هل کپ .E یف كناح (بصخا 7 ءابصخللا :ر یا ةبصح و

 هيف ءابصطا طسب اذا ناکنا بصح لاق ردهنسانعم كم ەش ود لقح هر و ءابصخل اب هامر اذا ل والا بابلا نم ابصح

 | لیعفت (بیصحصلا ) هنع یلوت اذا هبحاصنع بصح لاقت ردهنسانعم كلا ضا عا بول وا نادرکو رندهسکر و
 0 رد هنسانع»قمو وا ب وتاب دلح مان بصحم و هبصح عع ناکلا بصح لاقب ردهنسانعم كم هشود لقح هر هد ز و

 | دعطب| قوارب هکردیلوب هردرپ هدنشیبانم هلبا همرکمهکم هدنن زو مظعم بصح و بصح اب ماناذا ادا بصح لا

 | | لوس ر ترضحرارول وا هجت وتم هب همر که کد هرکصن دک دلایا تک ایس او کن ایراد ر ج اجهدن اراقیح
 :رازلوالزان هاروا ج اج الاح هيلع ءان رایدللا تنس هنتما نکل بول وا لزان هلع لوا لسو هيلع هللا یلص مرک |

 | یذلبا سر هلا ندرت فرح ینو هچ رک لومار د ح زاش رد رابع ند قیمت ۱ تارج هدانم بصح لوق ىلع

 | ید لح یکیا ردمزال قل وا لوح هنسانعم واو دیدرت فرح سپ روند بصح یخ د هروب نم لح هقیقخ ایف نکل
  بصحا لاق رد هنسانعم كلنا ضا عا توردنود زو ندهسکرب هل رسک كن هزمش (باصح الا ردن دنظفل ءابصح

 | لاق رد هنسانع:قمر واص بودی زوت راشاط هد رخ هنفا رطا اب هنس وربک هلغابا نکر دیک ب وشوفو یلوتاذا هبحاص نک
 | قالطا ههصک نالوا هدنبقع قی رشت مایا هدنن ز و هر 6 هبصاح ا ةل ) ه رج ف یصحا راثااذا هربغ و سرفلا بصح

 ولط و راق هدرخ دوخای هرواص هیاوه بوریدلاق یرلقاربط هککدسا هکرونید هلیدیدش لوش 6 بصالا  روئلوا
 هدننزو هبصق (هبصح) هر دنزوط بوکو دولط وراق هکر وند هاه ل وش ورولا وا ریپعت ید هکر وند هن اوت زوط
 , هدنم هدننز وریب ز( بیصح ]ل هی تیچ یاب ندنفلق وغ وص هکر ون د هد وس ل وش هدننز و فتکا (بصحل ا ]ر دیا لج ررب
 ۱ بیصلحا ضرا تلخداذا + ءافرظلانیب هیلع ءان رد رهقناف هد الب فارطا هدلاج و نسح یرلنا وسن ردیدآ عضومرپ

 ۱ تودنایثم كرهدنا هوره هلبا مات باتش نامه هدک دنا لوخد هنساضق بیصحییعب ردراد لثیمالک + لورهف |

 | بیصطانب ةدیرب ردنداعما بیصح و كس هيل وا یرالاج_ریکتصم ب هتفرک كننراناوسن هک اب هج ورخ هفرطرب
 | ردد هلسبقرپ هدنم هلبئالث تاکرح كلداص و یف كناب ( بصح  رددیفح كنا بیصلا نب دمو رد ۱

 منع دین ی یاس تفکر مو تاکر ح كداص هن روند یصح هدنتبسن

 | ریدلیا نمیصت یر ماش و دربم هک هی زاد ی ڈ دندنع لغو مزتلم یخ یرهوج کرد حراشا# رلکد |
 | سلدنا هدتزو برضب بصح و یبتا ردفخا هصف هبلا هلب رال وا لئام دف ناکمالا بسح بع هقشب ندنو | |

 .هدنزو لعفت 6 بصحلا) ردندا ر وا مهار 1 ی ةغباسلا و ر ورقم لب دیعس ندننت دحم رد هعلقرب هدنساکلا |



 با بح و دع ران وب و هریغنم تال فاک یا لج رنم كبسح لاقب رول وا هنسانعم یناکو روشتب مهردرب اکس ینعب |
 كل بسح ردنعضت ینسانعم لعف ردردصم لصالایف یسهلک بسح وبشا هکر ید حراش + ردراع رفتم ندنسانع |
 ] ردهیقیفحرغ یتفاضا اریز رول واتفصه هرکن نکیافاضم ه هفرعم هلتهج وب ردکع د هربغ نم تال فاک هکهنسانعم |
 13 ردشُ وا ارجا هنسا رج تس تاهجوب و كبسح لجراذه لاقهنم و ردشل وا فاضم هنل وعم لعافےسا هکایوک

 9 هکهنسانعم كنم هللا مقتنا رارد هللا كبسحو راربد ید بسح هلبا ان هرزوا حض بونلوافذح یهلافاضم ارز

 ندنسانعم هلا یلاان روما انلکو یلوق لیکولا من هكهن ردهیانکن دنسانعم لی اندقعا راریدهلاانبسح و ردندهبانک

 _ | قاکتلذک هدنزوباتک «باسا) ردردصم لصالا یف ارز رد واسم عجو هیت و درفم هدنو و یهتناردهبانک
 [ هربثک عج ندناسنا و ابفاکی ا هاباسحءاطع) یلاعتهلوق هنم و فاکیا باسح "یشلاقب رونل وا لامعتسا هنسانعم
 . [ ءانشلنا وبا هکبیسح نب دابع ردن داما هدننز وریب ز (بیسح رثکع ج یا سانلا نم باسح ینانالاقب رونل وا قالطا

 [] باذعو رول وا عج ندنظفا باسح و یدنل وارکذ هکر دردصم هایم كناح (نابسطا ردندنیخروم رداندکمهلبا

 ] ربفص و هدرخ و روند ه هک رکجو روند هرابغ ناقیج بوغآ هاوه و رد هن رلانعم روش ورشو ءالب و ردهنسانعم

 هدجنرف هدرخ و یک ییندصیزو ویغدصب قتل وق رون دهفدصب كچوک هنابسحو ردهنابسحیدرفم روندهرلق وا
 رون د هغدصب كچ وک هدننز و هسنکم(ةبسحم ال رون د هب ولط ناغاب ندکو کو روند هاه" ور ونده هقعاص ور وند

 تاسلا هن ودج نب میهاربا نب دمع و ردلعاف عسا ةغلابم هدننزو دا دش ( باسل لرکذیس اک ر ول وا ردصم و

 نداستحا هکر د هنسانعم باوث ورجا هل رسک كناح (ةبسط ۱ ) ردندننثدح فال ذک یاسا ی ن دایز و ردندندندحم

 رول وال عتسا هنسانعمربیدت ویأر هبسح و ارجایا ةبدح تالذلعف لاقت هدننزو بنع رولکبسحیعج رده

 یماشلاسم ندنیمبات هلیصتف كناح (هبسحوبا) رکذیس اک رول وا ردصم و ریبدتلا نسح یا ةبسطا نسح وه لاقب
 ]وا هجالآ یزمرق و قآ ییوت هکرون ده هودلوش هدننزو رجا (بسحالا ردیعما لجرر هبسح و ردیسهبنک
 یرالیق و ب وراغآ احماح هلدبیس هضراع و تلع رب یسهمشب و هلوا لا موق و رقشا یجاص هکرونید ه هسکلوش و
 لد رګ کیک ص ربا روند هب یثکشعاغوا هنناع ضرب و روند هنالواهجالآ یزمرق و قآ بول وا هابتودساف

۱ 

 [ ردهنسانعم كلا ناکو نظ هدنزو نافع «نابسلا) و هدننزو هسنکم (ةبسحمل ا) و هدننزو هلغشم (ةبسحا)

 | ناحق ناکام لوقتو هنظ یا سداسلا و عبا رلا بابلا نم یتعی انابسح و بسحم و ةبسح هبتفل ف مینک اذکهبسح لاقب
 قا روسکم هک یضاملعفره ازز ردینبم هذوذش قمل وا روسکم يع كعراضم هکرد ح راش + یباسح یف لقتالو اذک
 سپ وبس بسح ردندرداون هکهلک یکیا نوا الا یی عب لع رول وا نیعلا حوتفمهتبلایلبقتسم كنآ هلوا نیما

 | یرردنژلا یروو ثر ثروو مرب مروو عرب عروو قش قو و قف قفوو قم قهوو سبب سابو من منو سل
 لام ردهنسانعم كلا نفد بوراص هنفک لوق ىلع كلا نفد هغلشاط یتیم (بیسصلا) یهتنا رد را هلک یلب لوو
 لاق ردهنسانعم قمزدنابط هغدصت ییهسکرب و انغکم هنفدوا ةراححا یف هنفد اذا بیس تیلا بسح
 | یتح هاقس و همعطا اذا هبسح لات ردهنسانعم كمر وجا وص هعقناق و كمردب ماعط هحللوط ه هکر و هدسو اذا

 | نع هبسحا لاقت رد هنسانعم قمردناق بوروبوط ییهسکرب ځد وب هلیرسک كنهزمه (باسحالا ) یورو عبش
 | قاط هغدصب هدننزو لعفت (بسصلا) هاضرا یا هبسحا لاقت رد هنسانعم كلتا دونشخ و یضارو هبسح
 عالطا وفوق وب وردشا را هلبایرحت وبلط ینلاوحا و رارسا كن هکر ودسوئاذا لج رلا بسح لا رد هنسانعم
 ق رکا یا هبسح لاقت ردهنسانع را ساو هاخوتو هفرعت ادا ان الف بسح لاق ردهنسانعم قلوا هدندیق

 3 یشیاوش دارم هکر دهنسانعم كلا راکت اوین بویفک؛یصبق لعفینیدنوط كند سکر هدننز و باشا (باسنحالا)
 | باسنحا و ردندانعم و هدلب بسنحم رکن آیا هیلعنالف بستح لاق ردن رابع ندکا هذخا وموید دتا هلب وشنوجن
 اب وااننا نالف بستحالاش ردنادیما باو ورجا ندلاعتمیادخ هکر د هنسانعم كلا تاف و یدال وال وب كن هسکرب

 | قحاهدنلباقم هللاخدا هصالخادادع یلعربخر و رونداطارتفا هطژفا هسلیاتافو یدال وا كچ وکو اریک تاماذا |

 | هدتعا یا هللادنع ارجا اذکب بسنح |لاقب یک كلی عماح رد هنسانعم كل زابن اضر و باو ورجا ندلاعت« یادخ

 | لاق رد هنسانعم قل واهدندیف فو فو لبا راتخا وناصما ینیروط وعضو و ب رشماب لاح كن هسک رب و هللا هج وهب یون |
 وط وریکن دنا بو دنا لوف یه ند هنسن یغبدل واع ون و یم وهدنعامرتخا اذا ان الف ی تح ا | لاق رد هنسانعم قهر



 ۱ کز ۱
 یسهلک درو کرد حزاش + ردقج هلوا امد ٌةشاط یکیدلیا فیظوت هنسفن هکردذوخأم ندینآیانعم رونا واقالطا |
 تئارق مالا هنسفن یدنکه د هص وصخ تاقوا سکره ازاحم رونید هش ون نالوا هدکلک ه وص هل رسک ك واو
 هداتعایذلا هدرویا نأرقلانم هبزح ار ف لا یهتنا رونل وا قالطا هن هیعدا و راک ذا و تا ولص و تابآ یکیدلیا

 | هبرحتلآ و هغئالس و نا یا هنم بزح هدنع لا ردو یعوضوم یانعم هکر دهنسانعم هش اط اقلطم بزح و

 | هلي كنءزمه (بازحالا) ةعاجیا سانلانم بزح ءاج لاق رونلوا قالطا « یناسنا تعاج ةصاخ و روند
 هفلتحم فئا وطلوش ردعقا و هدنس هم رک ةب الا هک بازحالا نونمّولایأر ال 9 وبشا هکب ازحا لوش و ردیعج
  نددحا و تصش قرهلواداحتا و نواعتتسدمه بول وا عقب ندهلسق ره هدنس هعق و قدنخ هکردت رابع ندنیک شم |

 | قدنخ "هوزغ رایدلبا همصاح ییهندم بولکنوجما لاتف و برح هلى رات رضح بالا لضفا هيلع ءاینالا ناطلس ق

 | یسهلجج هکر ون د هننیعم تاس ورم وضخ کا كن هسکرب بزحو روند ج دبازحا هونغاکا ردیسهرگكناا

  Êوهدنجیاپ الا هک ناطیشل ابزح كل وا یلاعت لوق مسف هب و رلهلوا هرز و تعباتم هنرهاویآركنآ قولهتعالی 

 | |بزحو نوم فلش مد نیکان هودوم وداع و جون موق مههب : الاد بازح الا موب لث .کیلعفاخاینا

 [| عجءورکەو هدننزولعفت (بزګ )و هدننزو هلءافم (ه زامل ا رونل واقالطا هرب نال وا ظیلغ وتف ىا
 | قلوا ندنه ورکو بزح كنهسک رب هزاحم و اوعمج و ابازحا اوراصیا اوب زو او زاح لاقب ردهنسانسم قلوا |

 ردهتسسانعم كن عج تاب تالو یسات هدننز و لیعفت (بیزحلا) ه زح نم تنک یا هت زاح لوقت ردهنسانعم |

 | تباصا شا مظعو دیدشرب هب هسکر , هلن وکسكنا ز و ىح كناح (بزحا) ابازحا منعجب یا ایزحت متبزح وقت

 .ابزح مالا ه زح لاقب ردهنسانعم كلتا لیکتو قییضت تیاغب بودیا تباصا دیدشرمار ةا لوق ىلع كا |

 | یانعمهدننزو برسض كلذک (بزطاال وهدننز و همام (هبازخ ا) ةا هطغض وا هیلعدتشا و هباناذا لوالابابلانم |
 | هکر وند هدیدش و مظعرما هدننزورپما ( بيزا و (بزاطنا رر واسم نا ورک و ردعسا ندرون نم

 هباصا لا هلبعص كناح ر ولک ب زح یعج كبزحو ردبا تحاربب و موم بودنا تباصاو ضو هناسنا |

 | قج هصق زانقط و نیلاق یسهدوک هلفیفخ كناز و یصفكناح ( هیازط اإل و (ییازط او ددشیا بیزحو بزاح را |

 | هنسانعكید روندهسورخ و ردهنسانعم یبازح هلی وکس كنون و یرسک كناح (با زنا روندهنا وبح و ناسا

 | یرسکكناح (نآبزطا) ردیعا عونرب ندنشوق قلتخوب و هنسانعم یی رزج روند هنابن یراکدید یج واه ناب و

 كناحرواکی ی ازحو هلبنوکسكناز و یرسکكناح رولک ًابزح یعج رونیدهرب نالوایتق یغارپ وط هلنوکسكناز و
 نیدیلو ندهعیر ونب هدننزو همام هبازحوبا) ردشفل وا فیفضتهدعب بول وا هلباهددشم یاب هدلصا و و هلیصف

 اتا هدننزو همالس (هبازحا) ردرکد بحاص نیثدح انیب هازح نب باولو ردیس هبنک كن هسک مان كيه |

 | عضوه رب هلی رسک كناح ( بازا تاذآل رددآ لجر ربهدننز ورونت (بّوزح)) رد دح هبازح نب دج ندم ندم |

 | هلیعط كناح (نابسطا ) و هلن وکس كنيس و یف كناح (بس ا ) ردیدآ تابن عون ر هلیعض كناح (ب وزا ردیع |
 | هدننزو هاتک( هباسخا)) و هليل وکس كنيس و یرسک ك ناح (هبسلحا) و هل رسک ك رااح (باسلا) و( نابسل ا وا

 .هدع اذا لوالا بابلا نم ةباسح و ةبسح و ابایسحو ان ابسح و اناپسح و ابسح هبسح لاق ردهنسانعم دادعت قیاس 1 ۱

  شلناص ( بوس ) نیبیس اک رول وا عج ٌهغیص هلعص نابسحو رک ذیساکرول وا هنسانعیفاکباسح و بجا
 اذبسح اذه مهل وق هنم و ردل وعفم نعم لعف هکر دهنسانعم ب وح هلنیتصف ( بسا ۶ هنسانعمد ودعم روند ه هنسف

 دادعت و رکد هلی رط تاهابم ورخف ندنتهح یدادجا و ءابآ كنيشكرب بسح و نیسلا نکسددق و هردق و هددعب یا ۱

 | لعف دوخاب مرک دوخای ردتلمو نید دوخاب روند هلانم ولام لوقیلع رونل وا قالطا هرخافم و نساحم یکیدلیآ
 | فرش نالوا راکردو تباث هدنتهج دادجا و ءابآ دوخاب خاص لعونسح لعفدوخاب فرش و ولع نالوا هدلعو
 | ردقنره ردص وصخ هنتاذ كن هسکرب مرکو بسح هدندنع راضعب و ردتیشحو ردق و لاب و ناش دوخاب تلاصا و

  هب هسک نایلوا یسنولع هکر دص وصخ هنق عو هنب وص فرش ودح نکل هد هسیاقوب تلاصا و تفا رش هدننوص

 | قلوب بسح بحاص هلنیتصف (بسخا ]ا و هدنز و هباصم ( ةباسطا ا ردلکد مت قلوا تفص فرش ودح

 | ببح هدنن ز وربما (بیسخا ]ل بسحاذ راصذا سمانا بابلانم ابسح و ةباسح لج را بسح لاش ردهنسانعم
 | یناکم لصاالاف رونلوا لاهعتسا هنسانعمیفاک بیسحو هدننز و ءامرک رولک ءابسح یعج روند ه هسک یحاص |

 بابوب و كنم هللا متنی هللا كبیسح لاقب هنم و ردشفل وا لامعتسا هدنسانعمیناکقلط.هدعب بول وا هنسانعم باس اب |

 كنيس E (كيسحر) ااا ابساحم یا و ایسح فای 9۶ یلاعت لاق ر واک نښان بساح و ردندهانک
 لا



 ۱37 ام ا رددنمانعم قمشاوص بوبا لاتق و كنج برب یرب ردنوجالاتشا یخدوب ه.دنزو لاعتفا |
 | ردقج هل وا قاره هصبق هکر ونیدهبرح تلآف ورعم نعي تلآ هدننز ومرمت ( ةبرطا )یی اوتحاو اپ راحت ابارحو |

 رد هسوک نالوانیدلادسافب ورح روند هغلهابت و داسف نالوا هدنلمو ناد هبرحو هل ممکكناح رولکب ارح یعج |

 نيب ولسمیا هل نب ورح مهانکرت الا و $ ةدیدحا ثیدحا هنمو ردن رلانعم جارات و لام بلسو هنعط هبرح و

 یعج ردیعما كنهعج موب هیرح و ردعقا و هدنساکلا ماش دوخاب رددآ عضومرب هدندالب لیذه هب رح و ناب وه

 | وارد رپ ینعب برح تثیه ردع ون ءانب هلل رسک ك ناح برا ) ها ر نوکس ر ولکت ابرح وهدننز وت اکر حر ولکت ابرخ
 ینلاممامت كن هسک رب هدننز و بلط ( برملا ) برطا ةئيهیه وة د دشةب رح مهندب تعق و لاق رد هنسانعم كلیا برح

 لاقب رد هنسانعم كلک هبضغ و مثخ كبو هلام بلس اذا ابلط هبلطک ابرح هب رح لاقب ردهنسانعم كالتا تن و بلَس ۱

 / 2۳ برو نرح مو نم اا یی وهف هبصع دنتشاو بلک اذا عبارلا تابلانم ابرح لجراا برخ

 ] (بیرطا )و( بورحا)هلباه رد ه رخ ید رفهر ول وا هدنفجوبق ز ونه هکر دیشع ناقبچ ال وا كا كنامرخ هکر د هنسانعه
۱ 

۱ 
۱ 

 یک ی طرح و برم هل صق كءلا رولکی ب رح یعجب كنظفل بیرح روند هب ی هک نالوابولسم لام هدننزوریما |

1 

 تنمەلکنآ راب ع هکرد لک رب ,هلیحصف كنار و كناح ( اب رحاو)4ب شیعبیذلاوا هبلسیذل | هلامیا هتن رح تذخ | لاق روند

 هدعب رایدلیا هیدن وند ایرحا و هکم لها هدکدلیا تاف و هيما نب برخ نانل ورک ذ هکردوب یلصا راردیا هیدن هدنقح

 .هلامنال وا شاعهرادم لوق لع روند هلام نالوا بولسم هدننز و هب ( هب را )ل یک ء :امرکو عرکر ولکءابرحو

 کر دحراش + ردظومل قا وا برح نالوا هنسانعم لام ب بلس دوخای هلثیتحصف رایذبد ابرحا و بوروک لیقث یتوکس |

 یہا رایدل وا ردا هب دن ود ابرحا و هلف ساتو نزح هدنقح تیم افلطم هلغل وا ه دن لک ترعلا نب هرکضندنآ

 5 ۱۳ ایان رج هت رح لوقت رد هنسانعم كليا باضغ|كب یهسیکر هدنزو لیبی

 1 نیکسکب ویلی یینرم یارو برا هیعطا یا هب رح لاش رد تیام مر یتشع ناقیچ لوا افر ین |

 كتهزمه 6« بارحالا ل هشرح اذا هب رح لاق رد هنسانعم قعرقشف و دد اذا ا )!برح لاق رد هنسانعم كما

 ا تیغ لام ندنمشد یب هسیکر 7 و علطا اذا ات تر لاق رد هنسانعم یمرقبج ییشع ادا یاغا امرخ هلیرسک

 1 برملا برحا لاقت ردەهنسانعم قمرا وق كنج و " ودع نمەغغلام ىلع هد اذاه رحا لاق زد هتمانعم كا )الد هغلآ

 ۱۳۳ مت رارغ رود ۸ هرارغ و ردیعما فرظرب ی کل اوج هدننزو هعرج ( هب رطا )ل اهضهیا

 نیا سابل نانل وا ریبعت هرز هلیدم كفلا و یرسمک كناح ( ءا مر و قلم طه هک ید زا ال اتو

 ءا رح وروندهن راج وا كراچ رپ نالوا هدنراهقلح هرز لوق یلع رونل واریبعت نچ رب هکرونید هرام "نالوا هرز وا
وبق لوق ىلع ها هقرا دوخاب هتسانعم رهظ روند هب هقرا

 سکو کو هننراج وا نالوا هنفرط هقرا كن رلکک هغر

 لوق یلع روند هنککرا روناح فورعم هلا نیبح ما ءابرحو رونل واریبعت لرکک هکر وند هنیراج وا كنم راکک |

 هلیس هيل رغصم نیبح "ماییدلیار 5 كم وم» ردالابقتساو هح ول هشذ وک هلیشاب اعاد ردرواحر والثم هنکشرک

 .لباقم هشنوک رول وا لو ند هلکنتر کرار دكتسرپ باتفآ هدیسرافو یرلک ابق هدیکرت ردیسهبنک ك روناح روک ذم

 رول وا نولتم هلاراکنر نوکا نوک هقدلو یفرت یریثأت كتوضمو ردا رود هجهلب هکدتا رود بوروط
 لاق هل وا قوج روب نم روناج یراکدبد ءابرح هدنا هکر ون د هرب لوش هدننز و هدب رعم هلیس هینب لعاف سا ( ةثیرحملا ال
 : ه رقرب هدنتلانا دادغب هدنزو یرکس ( یب رح إل روند هرب ظیلغ و نيلاق یعاربط و ءابرطا ةریثکی ا ةثبرحم شرا

 رکسع رس هکیدن وا را هللا دبع نب برح نانلوا 1 ردهلح رب هددادغب هدننز و دن ض € هیرطا )لار دراما هدلبرب و

 (برحا لردعضومر هدماش ناروح هدننزو بناح (براحر) ردشغ وا تبن کا هلکلیاات لوا ردر و صام ۱

 دادش 6 تارا را ردهلبقرپ هدننزو بناح ( براح ]ل روند هاازا هدننز و تر( ترا و هدننزوا

 1 هدننزو رفر ( برح إل ردندارعش تارخان ةبدتعو رد هدنک *هلبف ریما هدم تارا ثراحلا ردنداعمآ هدننزو ۱

 هدنزو ءاقنلسا ( ءانرحالا)ل ردقو ییانهه یعب ردد رف و ردهظم لب ندنلاخ یرابسن هیات ات ڭنسەلىبق محذم

 هه كنان یراکدید زوحام رم ندنعا وا ز و راب ینعب قرشع هدان ز و رفعج بد رطالرول وا ذوخ اهندیرح ید

 هل زسراف قو نکو هکبلغیفخ هدننز و هجرحد ( هدر ) زدیمسا لجرر بدر > و راربد ورم مت هدیسراف رونید

 | هداموب سپ ًابنرحا ییعع لجرا برجا لار نان قلا هدامآ بو همش داسفو خرد دزوم

 | ری غ وا فورعم رب ندنزلپخ وابا صا (هبدرحوبا ار ردیدآ لجررب هبدرح و قزل و هفخ یا هبدرح 4 لا روند

 هنیدرو یکیدلیا تموادم هتأرق هرزوا داتعم نوکر ه كمدآ هلن وکس كن هج یازو یرمسک كناح (بزطا )

 ( قالطا)



E 0 
 ی ار

 | هدنآ رونل وا ریبعت نیشنهش هکر وند هکو لم صوصخ ماقمو رول وا ینبم هنسهظحالم یرلقدل وا هعفادم و هب راحت | ۰

 ِح ۱
 | شعنءایدح لا عقا وهدنتیب * لوم ءابدح لای ع اموب + هتمالس تلاط ناو ینا نیا لک وبشا ریه ز نب بعک هکربد |

 . (بدیحالا ) یبتنا ردم الم كب قلوا هتشب رخ یرلکدتا لیمگ ءارقف و ءابرغ بویل وا شعن قلطم نکل ردقج هل وا |

 | هرزوا تدشو ط3 كب ردینبم هرزوا سسک هک هدننز و ماطف ( بادح آل ردغاط رب هدنساکلا م ور هلیس هینب رغصم

 ح تأاسف*اسن بادامو تدرجدقل* و بشار رج هه رونل وا لامعتسا اب رعم ور ددا عض ومر وروندهب هنس نال وا
 | صوصخ هرایدنکم قاوهدندروب عوبرب یب هدننزو باتک ( بادح ) ردشم وا عقاو هدنتیب ٭اهروهم تلق و ابا

 رد دا لیج هجن ر هدنرایدةا مس بادحو ردف ورعمبادط | مون هلغل وا هعق و هدب اردعض ومر هدر تشرد و ټي ۱

 | تبان هداروا لوق یلع رددآ ویقرپ هدنب رق همرکم کم رولوا ددشم الیلق و هدننزو هی ود هلفیفخت ( هيدا )

  هدنتحن هرجش لوا ناوضرلا ةعيب هکربد حراش + ردشل وا فراعتم هلبارانآ روب رم عضوم هکر دیم ءایدح "هر ر |

 ( بدعلا ) ردیعما كوصرب هدند روب یمهلبق هعذج هلیدم كفلا و یم هینپ رغصم ( ءابدخا ) ردشلوا دقعنم
 یهسیکرب و قلعت اذا هب بد لاس ردهنسانعم قلوا قلعتمو طبت رم بوشیلیا هبهنشنر اب هه رب هد زو ۲

 ندنفشو رهم هن دالوا نونا لوطو فطمت اذا هيلع بدح لاش رد هنیسانعم ت ی 8
 |یانعم هلج لاب رنوب اهدلو ىلع تلبشا و ج وت اذا ةأرملا تبدع لاق ردهنسانعم قمروتوا لوط تویمراو را ۰

 بولی روا یک قلروستق هرزوا هسیک یکیدکر سا و كلغ قلعت بوشپاب یک قلروبنق هب هسکک رب الثم رد زاح |
 ردیعما نو وا عونرر صوصح هنموق طیدن هدننزو اکم بج ( ییدیدح )ل ردینبم هب هظحالم یتیراهقیقد كيش ود |

 | رول وارک ذ ماضمب و هل رابتعا هلتاقمردش وموب ورد هنسانعم راز راکو لاتق و كنج هکر دف ورعمهدنن ز وب رض( برم ا )

 | ةغلابم هکرونل وا قالطا هرداهم رواکنج برحو نقل یا برا ماب تعق و لار ولکب ورح یججج هل رابتعا لات
 | یظفل برح نعپ براح ودع یا برح لج ر لا و عاصش برا دیدشیا برح لجر لا رول وا ردصل اب فص و ق

 ۱ درف وین مو رک ذمهدنو ردهرزواهب راحت ارب زهد هسا لکدبراح رواکنج ردقنره رونل واقالطاهده راح ودع
 |ردیوم ا"یشرق سعش دبع نب هیما نب برح ردندلاجر “یعاسا برح و ردردصم لصالان ارز ردربارب یعج و
 ثرالا نب برحو ردندباحصا برح نب یثحوو ردرکسعسس یسابع روصنم یدنوارا هللادبع نن برح و[
 برحو دلاخ نب برحو سیف نب برحو هللا دبع نی برح و رد رح دالوا هک ه واعم و دجاو یلعو ردندنمب |

 بحاص هکن وی نبرحو حج نب برحو هیلاعلا ییا نب برحو ریهز نب برح و خر نب برحو داد ن
 هیلعءان ردهنسانعم تاسبلم هیعا رد رلثدح یسهلج رداطملا وبا کن وی” نن برح و ردش دا لورم هکر د هیعالا |

 یراخ ماما ینومنب برح باطن وب اهلا نوین برح نانل وا رکذ و ردلکد الوم ثیداحا یکیدلیا تیاور |
 قالطا هن داب نیکر شم نایل وا حالص و علص هدنرانبب هلءالسا لها ( برطاراد ) رلیدلیا نظدحا و صحت مس و |

 براد دش هدننزو ربنم ( برعم ا آل مهب و اننیب صال نیذلا نیک شلا دالب یا برطا راد اولخد لاق رونل وا ۱

 برطادیدشیا بارح و برح لجر لا رد هنسانعم برح هلبرسک كم ( برعم ا ) روند هردابب رواکتج نالوا |
 هنب ردص كلج و هنسانعم هناخالاب و هفرغ رونید هغادراچ بارح و رول وا برح تلآ کاب وک هروک هلوا عام |

 ردعقوم كج هدبا هب راح هلا اوه و ناطیش هک ايوک روند هماقم یعیدروط ماما هددهس و روند هنعضاوم مرکاو]
Ê هییشت هبرح تلا ةغلابم رول وا یعرش قالطا هکر دصاخ هد بارح نالوا خ٥ا ءروک هننايب هد راصب كفلوم  

 | هک ایوک نامرواو یدنلوا قالطا هلیقب رط هیبشت هرالحم یناقوف راسو ه هفغ و هسلجم ردص هدعب ردوا ۱
 هش جد هننوم كراوط و یدنل وا قالطا جد اک | ندنغردل وا ناروناج برح عقوم دوخای عفدو برح تلآ |

 | ناکلا فص و ق الطا هدهصس* بارح بودا رابتعا لعاف ةغلابم یتظفل بارح راضعب و یدنل وا قالطا هلی رط |
  عضومو هسفانم عقوم یشان ندنراردق و فرش یالطا هده هروک ذم هر اس ٌهننکما یدلیا دع ندنباب هبحاص ةفصب |

 | بیراح یعج هنسانعم هبادقنع روند هنن ویب لراوط و روند هنامروا و هکل هشبم و ردا مارآ بونلکا هاش هسفن

 | هلنولمعب ګ وبشاارهاظیدا را ردا تماقا و سولج هدنا هکر دترابع ندن رادصس ك رانا ليا رسا یب بیراح و رولک
 هنیصح ر وصق هدب واضی ریسفت نکل ردن راشا هب راح نالوا عقاو هدنسهع رک ةيالا هع لیئام و بیراحت نم ءاشیام 1

REیا وب ۳ 3  
 برج لجر لاق روند ه رکسع نالوا رداهب و رواکتج هدننز و هسنکم ( ةب را ) زد رقم هلبا هش مشنکاسم و
 (بازحالا )و هدننز و لعافت (ب راحل )و هلبرسکتناح 6بار )و( ةب راحل ا )عاج ش برط ا ةد يدش ىا ةب رحم م وو |

(14) 



 فرش روا رسان زا ترف قردل وا لرمشم هسکرب لاه ادام ناتو ا و ا نت
EEG Eحق ام دبع رفغي هلا نأ لاق مالسلا وة وصل هبلع ىنلا نا هنع هللا ىضر  

 | سکن یی هنسن رب هدننز زو لبعفت( يحصل )کہ رشم ىهوسفنل ا تومت نا. لات باج اموال وسرابلیق چ باج

 بول SFE نومو و هدننز و لاعتفا (باصتح الا )هس یا ابی هبچ لاق رد همت كن نانو

 ۶ نوکهدایز ندنلج تدم كنوتاخ هبکب اصحا و ّرست اذا بس لجرلا بح ا لاق زد هنسانعم یتعالقص ا
 "ندننآ زوقط ییعب اهعسان نم نامو وا موب یبضم اذا نیمویب وا موی ةأ رلا تبا لاق زونل وا لامعتسا هنسانعم

 |هنسیجهدرپ مالسالا شاص وصخ رابکو رونل وا قالطا هبوبق (بجاطا ) یدک هدایز نوک یکیااینوکرب
 هاتک (ذباع )هاب یاربمالا بجاح نالف لاق هدننز و باتکر ولکب اج و هدننز و هکر واکه بج یعجرونل وا

 هلتاروند هراکک نالواهدنتسوا كراز وکه لبس هب هشت «نابحاطا ) روند هنتهدخ قل راد هد ر وقلیج و بقهدنزو ۱

 ردیاب رد لز وکه کایوکر ون د هلبق هج هداس نب هرز وا كک لوا بجاح لوق یلع رونلواریبعت شاق هدیکرتهکهلبا ی بق و
 هدنعولط شوک سلا بجاح الث رونل وا قالطا هنب رانکو هنج وا كن هنسن ره بجاحو رولکبجاوح یعج
 لا ر ردتراسبع ند زج ندا روهظ ادا هکراربد ید سعشلانرة هکهت ردترابع ندنراسنک ندا روهظ لوا

 ۳ زندراطعو دیزنت لالو دز نب بجاح و ردیبتق عاشر (لیفلا بجاح )لاهنمهیحان یاس ها بجاحادب

 . | قلوص هدزاغوب هلنبتعف ( بجا ) یدارا و یباّوب یکیا هکردیبقل یس راف رالاسمسرب (نیبجاخا وذ )لرد رلباصصا
 ] ررضویعا ( ( توی ) هنسانعم هک اروند هه كاچوکهدنزو فتک ( بجا روند هفلترووب قجهآ

 ۳ ]راک نائل وا ریبعتندرکس و دج وا تاق( ناب ا)رب رص یا بوح لجر لاق رونل واقالطا هب هسک نالوا

  یرغوط هنغشموب نرقهدنرارز وا e E OO 0 وافرشم یغوط هروکو
 قافص كننطب ندراهجوا نالوا هدنرارزوا كن راقلب وا ناتبج هدنعس# تآو روند هکک یکیا نالوا فرش

 ٤ ت رادصخ هکرد رد هقف و نال واهدنتلا كن رد نب لبق هلل رسک ك داص قافص و روند هن راج وا نالوا فرشمهرزوا |
 ]ید بیت ي هک ر ابتلا رنضوم رب هدنزو ها( بيبا )رله تا

 رک ورا نفو کر کب وتیچ دقرا هدنزو بعت ( بدلا )ل الا ہال و یا ےک لقب رد هنسانس

 یدنقآو هنطب وهردص لخد و هرهظ جرخاذا عبا لا بابل انمایدح لج لا بدح لاق رد هنسانعم قمل وا رومنق هلیهج و 3
 ای رای ردت كفلموق وكن هغلاط رد هنسانعم كمك بون ایج ردن ی ضغوط 4 یغاشاندرب ىمەلوقەرابهبکناو

 لار هنج هلن و و رول را هدناکش یبدح كن هسک بدحاهکروی هال وعفترم و ظبلغ كضراو
 ۱ تب یولیرو هن رزوایرب یرب كن رایدنق وص ءاملا بدح و اهنم عفت را ظلغلا وه و ضرالانم بدح یف

 ۱ روو چکی کی وزوب چو نبوت احیا نالوا هدنزوپ كن رد و رولوا ادیپ لاح كايرکو هکر دترابع

 دقت وا یرلکدید یرکنک ك شا دوخاب قحمادعب هکردیعما "یصنلوف ییعردیدآ تابن عون رپ بدحو رونل واریبعت
 ی رب یر هرکصندقدلغاط یراقازوت كفلت وا یراکدتاریبعت یکسپ هباو یسپ یسپ كراقجوچ ینعب یجب بدح و
 ۱ اص لاقت رونل واقالطا هنغوغوص دیدش كشبق ءاتشلا بدح و روند هنسل وا نیغب بوطروط بویشکن هرز وا

 1۹ J ۶ ات كلا قّلناپرهم بوب کر سا ه هسکرب رولوا ردصم بدح و هدرپ ةدش یاءاتشلا بدح

 ۳ هو وا لوط اهلاح ىلع بویمراو را هلتقفش و رهم هنلافطا رنناخ لوط و هيلع فلست اذا عپا بالا نمابدح

 ی

 وک ذم هج وج دوب هل رسک كنهزمش (بادحالا) اهدا ویلع تلبشا و ج وتل یا ةأرملا تبدح لاق رد هنسانعم

 وک ذم هجو هدننزو ب باشیشعا (بادندحالا) بدح یتعع لجرلا بدحا لاق رد هنسانعم قل وا رونق هرزوا
 رونق قلموق نک رار د لمرلا بد ودحا و بدحا یتععلج رلا بد ودحالاق رد هتسانعمقل وارومنق كیهرژ وا

 تزوفتک بدل ) هدنزورجلا (بدحالا )رد هثسانعم بادحا هدننز و لعافت (بداحلا ) هدقدل وایرکوب

 ردص لخد و هرهظ حرخاذا تدح و بدحا لجر لاق رون دهر وشف شریک یر ا طب وردص بوة بچ کی
 soa یس هلیبقەرازف هدن رق هکم ور دما كرم ط ر هدنعا كنکیک لوق بدحا و

 رک هدننزو هحرف بد عا) بکر لا قاشیا بدحارعآساسالا ف لاقذآ ردقل زا هنسانعم دیدش نال وا معالم نکلا
 ءاپدح هلیعض كناح ( تادطا )دا ةرشک یا ةبدح رالاش روند هرب نالوا قوج تاب یرلکدیدبدح ناال وا ۱

 | لاب و ةفاش عجب اهفاوش یا رومالا بدح هبعتا لاق روند هلاوحا و روما ولتةشهو ولتجز ردعج ندنس هلک |
 ۱ ندنفلق رآ روند هی هاد لوش و ءابدح ةرجملاب وند هملافا یرکو یک زوق ءاز دش یخ ةنس |

 ( كني هچلات) 5



 تی ۱۰۳
 فیعض ورول وامسا و ردصم تال ذکی ج د ہد هبتآ *یناعم والبلف هب رج یاءالا هبصح تعم“ لوقت والبلف یرج اذا به
 هزو راق هبه> و روند هنسغ ولع بوشتوط كشت آ رانلا ةبصح و ردهنسانعم كمروس هودو رذةنسانعم تفاح و

 | ندناتسدنه همحو ندنتلای مقر هقارع اد ا ار زرار د یدنهسرف لهاو ق ر قا رع لها اک | هنسانعیهاشمی؛ روند

 | + ةبهح اه تشجوای امن ر شع نم تکلها × لث ا هنمور ون دهره ود ل وزه وقب زآ هبه و رولکب ڪج یعج ردشلک |

 كد وص ج دو هدننز و بکیک ( بح ا ) كد روتک ناوتان و فی یسیکیا و دليا كاله یتیزکس كنه ود نوا یعب
 |نداعصا هدننزو باطبط ( باها )روند هه ود هروج و نو ز كچ وک یمهثجو روند هنسهآ هجزا هجزآ
 هب هسک برمشهدب ویوخدب وروند ه هسک مهد و سوبعلکیهلا ج وروند باع ه هسکرودوب وهصیق وردناذرب ||
 | ثاکر ا نالوا هحل: وادوخاب ه یشکلینضو نو زو هروج باح > ورد دا ی كن هسک مان "للنان ورع باح حو روند |

 هروجو نویز یخ دو هلا هددشم یاب (یبهحا  ردیعما كن ردب یعباتلا یرصبلا بیعش باصح و روند هءود |
 هدننزوکأوک (بحابا) رونیدهب هسک نال وا !دخدب هلیسهین لعاف مسا ( بها ) رون د هب هود كکرا لیثضو |

 | (بحابلا ]رد دآهدلب ر ور ونده راه ود زس هثج و هد رخ ور وني ده رله ود كباچ وعیرسیعایا ردعج ندنظفل باص>

 | یکج و زدلب ویکج وب شت آہ دیکر تر دیا ناعل یک ع عش یرادانق وراچ وا یتقو هک هکرددآ تلکس عون رهدنن زو طبالع
 | نالوا ریاطتم هبا وهندنرافق وط هنن رب یرب كنب راشاط قامت چ بحابخ ازان لوق یلع ردندنو بحابطا ران رد راک د
 یشن آ هدنس هیځ ندنفوخ نام٥ یدبا هسک لیخ رب ندنس هلبق براح ( بحابخ وا ال ردت رابع ندنس هرآ ره
 | ندهبهح و لوق یلع راهیلک بور وکر اندا باهذو بابا هلغمالراپ كب هکانیدنا راه هلبا رانوط وا هاو هدرخ

 ناقیچ ندقامتج هرزوا روکذ م هجو دوخای ردینبم هنغیدل وا فیعض یشتآ ردهنسانعم فعض هکر دذوخام
 | یزمرق یرادانق و هجالآ لشد ویراص و راچوا ردکجو رب هیبش ه هکرکچ لشي ( بحابح ما ) ردل و هرا رش
 | لوشهلابد دشن( بالا ) ردببقل كن هسکرهدننز و اناما هلا همه لاذ  ابحیرذ )رد نب نم هلا راکت ر یراص و

 ۱ رواکب اوحیعج ساطرقلا لوح عق و اذا باح ےس لاق هشوود هنفارطا بوی وط هناشن هکر وند هق وا نالبتآ
 |( هبیبطا )ر دیس هبنک كن ال عب كن هیح( بوبحمما و ردعضو مر هدهمابتو ردیدآنوتاخ ر هدننزو یر« یح)
 | رد رثدح هبیبحن فسو نی دم ن مهاربا وهبیبحنب ها ربا ردندیماساورد رق رپ هدهماع هلی د دشنكناب و ارغصء

۱ 
۱ 

 | قالطا هوم ورک ذمردلعافےسا ندبابحا (بحا) ردعضومر هدنسیحاو هصطب ءدقارع هدننز ودنیبح(هبیبح)

 | هلیسهدایز بح و ردیلوق اف ماما وب هکر د ح راش » ردن وناخ ی وس ینعب هم یا باره او بم لج ر لا رونل وا
 | كنهزمه (بابحالریسحیا بح ریعب لا یدنل وا نایب یسهدام هکر ون ده هود نالوا باتیب وهدنام ورف بولیرو
 مع رک ناقرف (بیبحنانطب زرد ه رق یکيا هدنساکل وارصم هلی كناح ( هب ابخ ال ردعض و مر هدن رايد معلس یی هلی

 : ردسقل یزارلا قحا ن لیععسا هلبعط كنهددشم یاب و یضقكناح ( هب وبح) ردهذلب ر هدنساکل وا ماش هدنژ و

  لیو هصبق هدننزو رفعج هلبا هیقوف یات ( بنا ردپسا كنیدج ینابصالا نران ویلا دمت نب نسح ظفاح و
 | ردکا ذا ءالا بژح لاق ردهنسانعم قمن الوب وص هدننز و هجرحد هلا هثلثمیات ( دنا ) روند ه یثک رودو

 | همرکع (ةبژخا)) یدنالو هلغعش راق هروماج یوصكنوبف ینعبةأم اب طلتخا واه ؤام ردک اذاۇبلا تب ژاح لا و |

 ۱ هکردنابنرب هدننز وعقرب (بژنح) روند هکج هرناد نالوا هدنطس و كغاد ود تس وا هکرد هنسانعم همزح هدننزو |

 ظیلغ نالف هدند هرهت و روند ه وص ظیلغ قنالوب بژح وزب هدرارب نشخو تشردلوقیلعزب هد رار قشم و |
 .كخاییناصدوخای كغایناقبچندناب وبح هدننزو جرب ز (بلثخ) رول وا جاتحم هغ زاق هکرونید هضم وو هغشالو |

 | رد هنسانعم كلما نانو تسهدنن و باتک( باج ا و هدننزو ب رض( بج اروند هنس هص وب وهن رکعنالقهدنید ]

 | بج یعجج روند هه د رپ قجهنل واتس هلیس و دنک رول وا مسا باج و هزتساذا لو الا بابل ا نم اباچ وابچ هبج لاش ق
 | یفیدل وا عطقنم كن هبت قلشاط هراق نانل واریبعتءرح هد هب داب باج وه بصحااموه و باج 4 ود لاق هلنیتص رول |

 ادم لاق روند هغاط كسکو یس هبتو رونید هغلموق نالوا راومه و تسار یدازوا نوز وا ادرطهو روند هر

 | هکرونلوا قالطا هنناجو هیحان دوخاب هن وترپ و ایض كشنوک س علا باجو فرشملا لبا یا باچا لظ ق
 | کروند هزکحا هقفو و هما ېک ر از باج و رونل واقالطا باج هثیش نال وا لئاحو هد رپ هننیب هنسنیکیا اقلطم و

 هدت روصو رول وا لثاح هنسا را كغالتروغوب نال وایسا رج سفن هلبا رکج یآ و ضرتعم هدننب یراناب یکیاكناسنا |
 نالواطبحییایدباجورول واهقشب ند رد دهن انالوا لئاحهدنب نطب هلکر وب هک ندهد رپ یراکدید فو ا باج

 تناکف اق نود لبجوهو ب الا باج اب تاروت یتح ل یلاعت هلوق سن ه وحر اشل | لاقردبدآلبج رب هد هتو|ندفاق لبج |

e گر 

AE TEN. 



 انو ۱ د ها ها واست رو همین هلی و ترو هن دیت و هه و تک تلو

 نا *یماسا هدننز و طبالع بحابح و هدننزو هبض هبحو هدننزو تاثک بابح و
 نب عسا ون نابح و لالهن نابح و ردندباصصاذقنمنب نابح زدندیماسا و ردندآ هردر هدنمهدنن زوناتک (نابحر)

 9 ندندیماسا و ردهلګ رب هدروناسسان رهش د ژن دن دش كناب و یرسک كناح (نابحو رد راثدح نابح ن لس و نابخ ۱

 3 نابحو رد هلبا احح و لوق ىلع ینادصلا 2. نب نابح و ردندناعصا ردن دنس هلق ےلسونب هکی سا کلن نب نابح

 . |[ نابحو یزنعلا لع نب نابح و هیطع نب نابحو یس ومن نابحو راردن داعصا رد هلبا همت یاب یأر یلع سیقن

 تیا ور رکب ن نابح ندجحو یدادغبلاد وج  نابح ردندیماسا یدو هلیعض كناح (نابحد رد رثدحم راتلو ن
 هی دسهدننز و هند 6 طبیبخا) وهدنن ز و همظعم (ةمبحم از و (ةب وبل ا ) و هليس هینب لوعفم مسا ( هبحلا رای دلی ثیدح

 [ لكف كنهددشم یاب و كن اح (ةبلا) ردیعما لجررپ هدننز و دعقم (ببحم) تاولصل ااهن اکا مار ورخ

 بوبح و رولکت ابحیعج ردسنج مسا بح و روند هنس هلاد تالالغ راسو هب را ویادغب ردیدحا و كنس هلک بح
 اح یا ةبح هيف یلام لوقت ردهنسانعم تجاح هبح و ردیعجب كرمت کی کن ارم رولکن ابحو هلع كناح رو
 4 یدیاردباتبابط نوتاخ لوا هرز وا یهلعت كنآوو تاقالماماد بودا قشعناک | ییج مان روظنم هکردبعا نوتاخرب و
 | كهردر هروک هتناب هداروا ردموسیم هدنسهدام كکم ردف ورعم نزو هبحو روند هنس هعطق ر كن هنسذرب هبحو

 ق ن هبح ردندیماسا زسش رعت فرح هبح و رول وا ءزجرب ندٌن زج زکش قرف كمه ر درب هکردب رادقم یمدس كانم

 | ردندنیمپان هلس نب هبح و یترعلا نی وج نب هبح و لسم نب هبحو هبح ېا نب هبحو ردندیاضعا سباح نب هبح و ثاکمب

 _ [ دبعوه غن هبحوا و ورعندبع نفبحواو لزاما ةبح واو ردهلنون نالوا باوص لوق ىلع یردبلا ةبح وا و
 ___إ نالوا هدکر و هکر دادب وس 6 بلقلا ةبخ) ردندنيثدحع هبح یبا نب اهلا ةبه نب باه ولادبع و هبح نی دج نب مالسلا
 ۰ 1 هدنس هتروا تاکر و لصا ردیناق كروب هكرايدتتاريسفت هبا بلقلا ذس#* راضعب ردتريضب و كا ردا لح ردکج هناد هايس
 . [ ها ادب وس هروک هنناسب ناود بحاص رلیدلیاریسفت هللا بلقلا ةر راضعب و ردقجهلوا ناق یک هطقن نالوا

 [] لد نا هن یخدوب رول وا هدنطس و تلکروب هکر د هنسن هدرخ هایش رپ هدکر وب بلقلا ةبحن ضعبلادنع و ردقج هل وارب
 تاع نال وا یلخاد اکر وب بلتلاةبح هر وکه نایب كنیرهزا هکر بد حراسش » رد راکدبد هادیوس هکر دقجهلوا |

 . ] یاوق نالوا ع ودوم هدنآ بلقلاةرم هکر د بزنم ردندنلببق ریبعت فالتخا یناین هلا دیدرت فرح كفل وم + ردترابع

 3 هلیعب ردقج هل وا یراکد د یزوکب لق ردهدنل نم ر صب توق نالوا هدزوک ردبلاغ ظومم قلوا ترابع ندنربصب
 ۱ مقوم و مالنا لخت کرد ردص ( ۱  زداشلنا تدنرت هقبط ید نوح ا بلق نیقتحم صعب و ردانعمرب یک یکب لزوک

 ] لع هکرددا وف ( ۶ ) ردقللنا ةبحم لح ردیسهدرپ لرو هکردفاغش ( ۳) ردناعا لح هکردبلق (۲) ردساوسو
 | 5د بلقلاةج# (۷) رد هی دم ولع ل هکر دءاد وس )٩( رد قلا ةبحت لح هکرد بلقلا بح ( 6) رد قحا بۇر
 ا رعت كبنلتچ رارید ید مطب كرد شع كنجاغا قلزفاس (ءارضللا ةبلا ) یبتنا ردهیهلا تافص “ىل لحم

 5 کے ید نیحایرو تاورس هلک كناح < ةبحا)ل ردبتوا رو چ کردار وش (ءادوسلاةبلا )رول وا
 اروند ه هفلتح بوبح ندع ون ره دوخاب ر ول وا تبان هدنغلارا راقلتوا هکردنابن هدرخرب لوق یلع روند هن رام
 كرات وا شب هدارحص لوق ىلع رونل وا قالطا هبح کا هدقدل وا مت بوبح یارب باک رو راو یاد اقا

 روند هبحدنمخ كتاب ناب رتسخم ا هلرصف كناح رد ذبح یدرفم روند ه رام كتابن عیجب دوخاب روند ها

 | لوق له روند هفلتوا نالوا مسکتم بولیغب هرز وا یرب یرب و هلحتف روند هبح هنمخم كتاب نب هل و هليا رسک
 ۱ سلات هداحا تیاور ندنراتمضح دجا ماما هبح ن بوقعب ردندیماسا هبخو روند هنسلروف كنا وربس

Ge)ردهعلقرب ندننافاضم ابس رهش هدنع بخو ردیسنج عج كن هبح ءرزوا یغنیدنل وا رکذ هلی كناح  

 ناوارفو موکك غلموق و كب وص هدننزو بنع ( ببطا )و هلنیتصتف (ببطا) ردیدآ غاط رب هدنارت تؤم ضح و

 داص یک ر وللب قر هل وا هرز وا ماظن فطل و عضو نح ۍک ی سی زبد وجا ك راشي د نال وا هدزغآ و روند هنب رب نالوا
 | ردندیماسا هلم كناح (هابح )ل ر دبس هبنک كنايند هدننزو با رغ (بابحما روند هنتلاح یسلوا رادنآ و قا رو
 | احم (هبابح)) ردشلنا ثیدح عاقسا ند وغب ماما ردئدح هبابح نب هّلادببعو رد عاش زسرخ رب یدعسلاةبابح
 | كناب ویصق كناح هبابحال ردندنیعبات هدیسیکیا هبابحماو رد هسکرب ندبلا وون هکه ىلا ولا ةبابح ردنداسا هدننزو

Sas:۹ اچ اجرا لا نان تیم م  | 



 اف یا تا

 هيا تی * ویشا ندیعا رلا دبع نت لدنج هکردل وقنم ندیمصا 1 مراش# ووند هب هب وک نالوا ند ندهبحر و

 نال وا ERE مدلیالاوس ندنسانعم كنظفل بح عقاو هدا * ارارسلا مست بحل ا ناکم * هنم ضانضنلا |

 رد هنسانعم بوح و یدنلوا رکذ هکرد هنسانعم تبح هلیعض كناح (بابطا) یبتنا ردشمر و باوج و د ردهن وک

 | باح و سضنل] ن باج ندیم تاد زاندزاضتا و رهمآ تماح ندنش هاب میلسونب و یکی روان هناا و

 ۱ بابحو ردندباهعا هللادبع نب بابح وریع نب بابح وریبج نب بایح و ءزج نب بابحو دب زن بابح و یظیف نب
 بابحو رد راکدید یسیروای هغب روق ردیدآ كچوب هایسرب ندنرلکج و وص هکرول وا یسنج عج ندنظفل هبابح |
 بوبح لاذو بح وهف ابابحا هبحا لاق ردهنسانعم كلبا تبح هل مک كن هزه € بابحالا ] ردناطیش ےسا

 ن ا ره بابحا و نا ءابلا فذح هتبحا و هتببحا لوقت وردا ليلقوهو حاب بجو سابقريغ ىلع |

 تباصا تلعو ضرب دوخاب بول وا ضرام كلتسکش هند وج و لوق یلع كلغا عانتما ندکع رو بوک وچ
 "بحا لاق ردق هجا وا لاله د وخاپ بولو تفافا هکات رد هنسانعم قاق ب وکو چ بول وا لاجمبب هتکرح هلکملا |

 قلو تقافا بولافاصهتسخ بابحاو توع و اريح هناکم حریف ضم وا رسک باصا واژی لف كرباذاریعبلا

 بحاذراص اذا عرزلا بحالاقب رد هنسانعم قت وط هناد نیک | و هض منم أرب اذا نالف بحا لاق ردهنسانعم
 قلوا نسم بابتسا هکربد ح راش + دنربسا و هتبحا و هتنبح ل وقت ردهنسانعم كعندا تسود ( بابا

 نرخ وم هدنزا نکا پاز ناسا یک یکیدلک هنسانعم قلوا نسصس ناسصسا ر ولک ءدهنسانعم
 دفرط ندرف لزانم تلاحو و ردهنسانعم قلوا دن یرالمګ هغلزس وص هلغمر وط هحمب وا بوبغل وا غارفا تم
 لاط و ءالا تکسما اذا لالا شرک تبحسا لاقب رول وا هدنماکنه یعولط اعم كنم زدلی لیهس و یساقتلا كنهیجو |

 هکر ید جیم * هر آیا هیلع هبصسا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كالا رایتخا و ج رت هرز وارخآ *یشیبهنسنرب واه ۇت ||

 لوقت رولک هنسانعم بح و ردهنسانعم بوټ هدننزوربا (بیبطا) ردذوخأم ندنوب یهف باک اره

 یبک دوسالانب بیبحو لسا نب بیبح ردیعما ییاعص رفن شب زوت وا زمسفب رعت فرح بیبحو کب یا مکییبحانا |
 | كن آ کروند ه هنسن ل وشو ېکب ابحو بح رد هنسانعم بوح هل كناح (ةبطا) ردیدآ تعاجرب ندننثدحم و |
 1 هنکد رک مز وا ورد هنسانعم تبح هبح ونس هل وار ونلشوخ ب ووسیسل وا ثاکلم ولام یدنکد وخاب یتسلرب واکس ۱

 هددشم یاب ارغصم (بیبح ) هدننزو درمص رواکب بح یعچب ردهنسانعم هبیبح و روند حد هبح هلیفیفخت روت د ق
 ریپ زو ردندننثدح ىلع نب بیبح و رج نب بیبح و ردب ردارب یرقلا تایزلا ةزج هکبیبح نب بیبح ردندیماسا هلن
 نب عرخ یکی ندسنا ترضح یکل وا ردبربغ كن دسا نابعآ نم بیبحوب و ردندنیمبات نامنلانب بیبح ءدنز و 1

 قج هنل وا تبح هنو ولتوم هنو لز وکه ن و اش وخ هلیصف كن هددشم یاب وكناح ( ذبح ردشلیاثیدح تیا ور ندکتاف
Êیلصا ردیضام لعف بح لصالاف یک من ردندحدم لاعفاوب و بیبح وه یامالا اذبح لاق ردکعد ردهنسن  

 | دحا و عسا یع وج ردم مسارب ندتراشا ءاعمآ هکردیلعاف یس هلک اذ و رد هنسانعم ابوبح راص هدننزو مرک رد بب :

 مواد ندنس هلک ادیدعبام ردرلعوف م هرزوا تیربخیدعبام و هرز وا تش ادا الحم بونل وا لیززت هنل بم |
 | سپردشل وایراج هنسا رحم لثم بونلق هدحا و هلک هلغلوا جام و مزالم هنس هلک بح هرزوا یفیدنل وارکذ ارز

 EEA تیاهن هدننزو باح ( بابطا ) ردلکد راج كعد دنه ةذبح رونددنه اذبخو دیز اذبح |
 نا یتعی كلدهج غلبموا كتبح ةياغ یا اذک لعفت نا كیابح لاقي رد هنسانعم تقاط و دهج غلبم لوق ىلع |

 e انجم مدو اتاق ی از لما واج بت رز وا كود سیکل نوش لب و ا

 ۱ اوج اتو وحی ی ثداحهدنزرط هلسلس |
 رونبد هنب رب نالوا رکو مظعم كغلموق لمرلابابحتلذکر ول وا ثداح هدقدغای روم هکر ونید هراتجرف نالوا
 مهار بانردجا ویطساولا اص نب بابحو هنسانعلطروند هت وط ر نانل واریبعت ےنبشو هچو ردندیماسابابح و

 | واک لاش رد هن سانعم كعشوس ىدا بباحت یلصا هدننز و لعافت ( باعا ) ردندنیثدح ییابطا بابح ن

 | ناکتوب و ردهنسانعم كمتسوک تبع و قلتسود هب هسک رپ هدننزو لعفت ( ببصلا و اضعب مهضعب و
 یدیق لو هد هراس تاهُما هکربد RRR هيلا بت لاقب ر



 ہا ءالا لصف قح

 ۱ رس وب قانع راک بویج عجب هنسانعم نان ارک وی ده قاب ءدننزو بیع یش وارا یا

 | كسسابل هکرارپ نانل وا قالطا بیج هدنرلناب كسابل الاح هکر د حراش * ردلکد یسهدام بوج ردماقموب یرک ذ
 تېچ لوقت رد هنسانعم قجنآ هقای بیجو ردشغ وا قالطا هلمبشت ه هقاب رد هیماع تغلوب ردهدنلازم ییسهسزک

 لاق رونلوا لامعتسا هنسانعمباق و ردص بیج و ردشلیا رک د یخ دهدنلیذبوج ینو فل ؤم + هن وجاکه جا صیمقلا
 . | يجن ةزجو هنسانعم ضرالا لخدم رارد ضرالا بيجو امنيا نعي ردصلا و بلقلا یا بيلا مان وه

 . زو کوک (بءولنا) چ ءاا لصف ]اف ردندح یفوکلا بیحمن دمو ردن دند ردهدننز و دا دشهکب ایا
 3 هب هعشج و هداوصو روند هنغنرط راوط روقج ىجا و لو یبکهطاوقو روند هبهخوق مس وو رونید هه زد تاو |

 رد دا عض ومر هدنبرقهرمصب و ردیعما كن همش چ ص وصخ ردوخاب رونلوص یشاومو باودندنا هکروتدهن همزانا و

 هباروا هشئاع ترضح هدنس هعف و لجج هکر دقج هلوا لزنم عقا و هدننیب هرصب هلبا هکم عضوم وبشا هکرید حراش
 | الع هللا لص مرکآلوسر رایدلیا دسقت هدننز ورکس راضعب و هدننز و باص ین و راضعب و یدلیا جنیرابالک و لوزن

 ردنراشا کا بالکن هل رامرویپ هک با وا بال احا نکتا 3 هبهرهطم جاوزا نوکر یرلتمضح سو
 روندهب هغوق وب كىو هغاصوص وه یطوق كوب کناف میر ار ردیما ی اک م هر و ن باکو

 را تلا )لو (نابلا) یکدادو ردعسا هنسانعم یکوسقلت سود هل د دشت كناب و یع*كناح ( بلا

 |تابسودبحمو تح و بابح و تحت لاش رد هنسانعم بح ةا ص كناح (تابطا )و هلي كناح وكي( ةبماو)

 یاثلا بابلا نمابحو ابج هبحا هتیبح لوقت هنسانعم كفوس رول وا ردصم هل رکو یعص كناح بحو دادو یا

 هکهلوامولع» هکر دشلنا قق همس روب هدر اصب فلوم» زالوا دراو ندیناث باب یدعتم فعاضم ارز ردذاشو و
 ضا راردنانسالا ةبح اذملف ردیسانعم ضا و ًافص ۱( زدز اد ؛رزوا انعم شب هدتفل یسهدام بح وبشا

 رعبا بحهنمو ردیسانعم توس و موزل (۳) ردندتهج لوا ءاملا بابح ردسانعهروهظ و ولع ( ۲) ءان هنتراضنو

 دحاول ةبا اضیا هنم و هلخاد و هبل یا بلقلا ةبح هنو ردیسانعم بابل و صولخ ( 4) مق إف كرب اذا بحاو

 ف ظفح یذلا ءاعوال ءالا بح هنمو ردیسانعم لاسسا و ظفح ( و ( هماوق ةدام و "یثلالصا یهذا بوبطا

 1٩و اول دادو وتبح هسجخ یاب زا کروز ها نما ننپ ایا :توبتلا بسا مف واکس

 بل كبح و یوزاو توبثو یروهظ و ولع ءرز وا لاک هنفرط بوبح كنوردقلعت و بلق هداراو تدوم
 هد صوصخ هلمجو وب ردراکرد هدتبحم باب یسل وا ظووفح كنبس هةالع هند و قتل هلاحا هب وبحم

 بح هنسازا نوجما قلوا لاد هم وهفم نالوا عماح یرلانعموب سپ ردشل وا قق“ ها هموق ر هسج "یناعع

 ی نالوا یوفش هلیفرح ءاح نالوا ندقلح یاصقا هکریدلیا عض و یس هدام

 فيدل وا یللخت كنهرباشءایشا هدهنایم بول وا صح هن وبګ رسارس اشو لاح ءا تاو ءادت | كبح

 E iat ندنو سد زدمزال قلوا هليو یناش ید كنبحم لصا ردینب هراعشاو
 1 یدل وابوبحم بح یتعپ هنسانعم هبحاام رارید نالف بح هدشماقم بغت ربع و یهتنا ردلکد اورو میم

 هلابببح ترص یا هبلاتببح لوقت و یدنل وا مافدا ناکسالادعب هدننزو مرکی دبا ببح یلصا كنو هکر د حراش
 یریغندن لک تببل و تررش هدفعاضم قرهلوا ندسماخ باب كنو و مدل وا توبح لیکو لس اکا ن تعب

 یا ابح "یثلا اذه لا بح لاقت هکر دهنسانعم قلخ لیکو سو كمردوس ه هسکرب یهتنرپ بخو ردقو یرظن

 ۱321 دمت هوا پوکه روند: هب یتسد وي ویرا لوق ىلع هنسانعم هرج روند هب یتسد بحو هبحا ینلعج
 راردرو وا یتسدلوب ولبل وق یکیااک | هلغل وا كيل دیسانر وا بودا بیت رت ند هن هنادترد هکر وند هغا روت وا لوش

 اح كبحا نالوا خنک روند هنغابق كي وکهما رکو هب وک بح هکر دینبم هکوب یرال وق مارو ابح كراب رع
 کک نا ر e و دلناصف زولك هح و رولکب ابحا یعج-كنسهلک بح و ردهدنلیوأت اهارکآ كمرکاو

 رح لاق ردهنسانعمقلواهدیحنر بوکج بعتو فق واذا لج را بح لاقت ردهنسانعم فوق و قهروط "بحو
 ردندلاح ر یماسا بابح و یدنل وارکد هکهتروند هب کوس هدننز و باتک 6 بابا ) بعنا اذا لوهحا یلع دز
 كناح ( "بال ابابح هتي اح لوقت هنسانعم كع وس رول وا ردصمندنبب هلعافعو روند هب هب وکن الوا ند هبح رپ و
 | نابح ورواکب ابحا یعجبهلباه رد هبح یتنوم رد هنسانعم بوح ویدنل وا رکذ هکرد هنسانعمتبح و یکوس هلی مس |
 | ت ردن هلی كناح رولکببح و هتاف رولک هربج و هلرعط كناح رولکب وبحو هلیدیدشت كناب و یرمنک كناح دواک|

 دبیا هبحانا لوقن و یب وب یا یحوه لوقت رد هنسانعم بح یحشوس "بحو ردعج مسا و لوفیلع هرزوا"

E. 

 ( ندهبحر و (



a ۵4 زقیحس 

 ندلاعفا و اا وبا اف د رام تا 2۱ ردعلبا شبوشت ییناوخا و4 اجو هباجا ویشا تفل ومنکیدلاق لاق ردشلبا غن ینآ
 هناحا هاج هکیدبد هدننعخ روب نم لمه هدنعمت ینادیمیتح ردموسمهرزوا قلوا ردصم مسا هبیج و هباح و ردصم

 | هباجهده رد و رونل وا عض و هنعضوم ردصمنکیا لکدردصمرن و ةسج وابا وج و ةباح وةباحا باحا لاق رد هنسانعم |

 | ورگن لیهسهکردروطسم هم رود روب نم لثه هداصقتسم و ردهدرکحرصت یغیدل وا ردصم هاحا و رد ردصم مسا
 ۱ هح کنم ناب زا قلا سنخارایدت | هفداصم 4 مت سنخا هاا نکیا ردیک هللا سنا ولغع وا یدنک

 | هجوت هسنا سنخا سپ یدلیا هدافا نغیدل وا ونغ وا یخدلوا هدکدلیا لاّوس ود ردیک مالغ نالوا هدکتسم وبشا |
 | هنسانعمهدلا و پوبلآ هنسانعم دصق نس هک ما سنا یدید رد هتم هن كتم نع و دصف غوا یتعب ییبااب كما نا بودا

 ۳ هب اج ءاسافاععم ءاسا × لیهسهلکءر و باوج ود یدنک هک وکو ا نوا هنس هناخ كن هلظنح مهدلا و هلکلیا مف

 6ب وجا )ىهتا دم ولیم لثم برضم یدرر و باوج شلکیو ئاچ ش کی نعي ردشل وا لثم برمط هدعب بود

 ۱ توی ق دوبدهنجب مالمو ن ودنا مهیا یار رک تشرق یاسر روی 7 هدنزو هو |
 | رواکب وج یعچج روند هنادیمی هب وقجا وز ودنال واهدنفل ا را ضرا یکیا دوخاب روند هر قحا نالوا هدنفلا را

 ۱ لیلا یا هل لوسراپلاقالج رنا ثي دلا هنم و ردلیضفت لعفاهدن ز و برقا( بوجالا )هرز واذ وذُهدنن ز ود مص
 دفنا ةوعدىضماى م ىلع ريسلاب اهتعطق اذا ضرالا تبج نم اما هناف # رباغلا لبللا فوج لاتف ةوعد توجا

 | عطقابیس هلک بوجا هدم وق م ثیدح ینعب هک ےن اول ای راانلس را و و ةه راغل یطعا بابنم هنا وا ةباجالا ناظم لا

 هکر دض ی هدنف وج ههک ی نقاب آانعملصاح هدنروص و هرز وا سایق ردلعفاذ وخ ام ندب وج نال وا هنسانعم هفاسم
 رول وا كعدربثأتلا دددش هلتبسن هرادصک اس هدناب ذافنا و غالبا هتاحا هنظسم و عاشا هلوبق عقوم اعد نانلق یهلا

 فرصت ندهباجا ځد وب یک یغیدل وا لعفا هرز وا ذوذش ندنظفل ءاطعایمهلک یطعا هدنلوف هه رافل یطعا دوخاب

 بحت هکه نا رد سیم هدندنع هب وبیسیفیصت لعفا ندد نم هنوکوب و رول وا كعد ةباحالاف عرسما کرد شغل وا
 هدنس هع رک چ اول حایرلاانلسرا و 9۶ تلذک فورعلل مهالواو مها ردلل مهاطعاام لاقب رونلوا فرصت حد

 لعفهلغل وا مقام هاه" هکلپ بویل وا ءام لماح یدنک حر رد هنسانعم لماوح ردیعج كغ ال هکر اول عقاو

 ردندنلسسف یزاح دانسااب قالطا ناول هناعقلم کد حراش »رول وا ندلمق لوا دوب نیغغل وا هدارا یسانعم

 رول وادرفلاف زاحمدوخاب رول وا كم د حاقللا تاذ یکر ماتو نبال رول وا یبسنلعاف مسا هکرول وا تقیقح دوخاب "
 لاقاک ردندنلسق دنا وز فذح دوخاب ردهلب رامتعاناک ام دوخاب ردبیس هحاقلا حاب رے ار ز هلب رانتغا ك

 ندنسهدام ةوعدلاتباح | ر دقت هک اب وکه موق رم هدام هر وک هننای كن مش ز و بشاعوهف بشع او لقاب وهف لا |
 بناوج (بئاوطا 2 یهتنا رول وا هنسانعم ةباصسم ةوعدلا تراص سپ یک تلاط ردندنماخ باب هکر دف مص |

 ةقراخ ةف رطیاربخ هاج نم له لا و هنسانعم 4 راط رابخا رونل وا قالطا هثداوحو رابخا روهظو هدنزو

 تلا زر یھت رد هنبسانعم یردلا اج ( یردلاباج ال ردشغل وا قالطا نوک دلکب ودیا عطق یراید ودالب
 نکرولیغاصیدوسهقان هدننزو لاعفنا (تبایحنالالروند ه وهآشمرولب یزون و هکردتفل هدنظفا هب اب نال وا
 ۱ ( دباصسالا )و ( باوصالا ۷ بلا مقنع تماذا ةقالا تباحنا لاق رد هنسانعم قلوا مار بودازوآ قوي
 eek لعافت (بواملا )4 احایا هل باسا و هاجس وه وسا لاشه ردهنسانعم ه احا كم رب وبا وج

 طساوو رددالجر رب ( ناباج  ردعضوم یکیا ( نات الا ل اصعب مهضعب بواج یا اوہ واج لاق رد هتسانعم

 هدننزو بیصت ( بیت رد هلسقر ندنلئابقریج هدننز و لوقت ( بوج ) ردیدآتلایارب هدنع ورده رقرب هدنساضق |
 بیو ردشطارکذ جد هدنسهدام باحت یران ون فل وم + رداع نطبرب ندنسەلنېق هدنک هلیمسا هکر دهدنک نا ۱

 هسابلرول وا ردصمو هنسانعم ناب رک وند هن هقای هدننزو بيغ ( بیا ) ردیعما یزق كن هسک مان میلس نب نابوت ۱

 هدننز ولیعفت ( بی وعلا ) هیج تر ّوق یا اچ هیجا و بوج هيوجا نیان لوقت کک

 هنضعب هکروندهرب لوش هدننزو ریظعم ( ةب وحلا رو اج هل تلع یا صبا تب د وج لوقت ردهنسانعم بیج دو |

 ( نيعلا بئالا إل ابضعب رطلا باصااذإ ةب وح ضرا لاقب هل وا شمالا تباصا هنضعب و ب وديا تباصا روت |
 | هدنساضقهدلب ما و هدننز و نافوط ( ناب وج )لر دبقل كابعک نب كلامهدننز وناتک ( باوج )ر ونل واقالطا هنالسرا ]

 هللاش روند هزو لیقث و تشز و نیکرچ هلبنوکسس كناه و یصتف كيج ( بها ) ردیبرعم ناب وکر د هب رق ر |
 ادرک توو تنا تها 3ند هب هسک نال وا ابح ی هدننز وربنم ( بهحا ر لیقت مس یابهج هجو ۲و

 سابا و سدق هدشزو بیز ( بیج رل ةيالع یا ایهاحو ابهاح هانا لاق یک یهاج رد هتسانعم |

| 



 | ساه-حا نب انجو هج نا ن تا یو تاشتاا :بانجو او ییا بانج واو ردثدحم انا نارج |

 رد دا رعش ورع نب بانجو دوعسم نب بانج ورد راثدح مهاربا ن بانج و دث رم ن بانج و ساطسن نب بانج و
 ا ۶ را قلاب هرچا سکی کک ں وند هنناع بنج لا تاذ هدننزو بارغ (بانطا) رددآ مضومرپ بانجو |

 هدنف رط جا كسکو ک دوخاب هدراهدرب ناربآ یی كنادغ هلا سفن تالآ تعب هدزجاح باج یرلکدبد اغرفاید

 عوط سرف لاقب رد هنسانعم كلد بولکهکدب تآ هدننزو باتک «بانخا) ردشیش یسارب رول وا هداج نالوا

 لاق هنم و یدنل وا رک د هکهتن ردهنسانعم هدعابم و هبناحت بانج و ردنآ ناسآ یسلد یتعی دایقلا | سلسیا بانا

 بلج هربخذ و داز هنبحاص هدنرزوا هکر دهقان لوش هدننز و هاه” هی انا هلها هساحمیفیا ع ہک بانج یف دز 3

 تنم او هدننز ورم (بنحما ) هنل وا میلست و شراپس هب هلفاق لها نال وا شکه ریخذ هلیساه EE ی

 ک2ا ااا امنا لوطتنود وا ندرمشهلرکو ندرخىروناد تيد قۈجەدت زودنا

 هداروا هسک ناغاص لاب هکر ونید هب هنسن هدن زرط یس هتختوړق لوشو هنسانعمزسرونل وا قالطا 4 هد رب هدننزووتم |

 نال وایهتنم هنندحرمم برع كمح "یضا را بنجم وراغاص لاب لر هنل رس بوجآ ندار وا یناغوق كتيرا وکی
 3و بد هتلآنانل وا ربعتقربص والروکوردزاخ هلم تا هانمب و هنسانمم سرتروند هنقلق وری هان
 ۱ بالود هدراهجتابو هدراالرت هلکنآ رول وا نیکسکو هتفو ییغاشاو ءدنلکش قاراپ زبشید ندهختو ندرومدا

 الا هکر ون هلن سا یلباقم لاعثهدنن ز ور وبض (بونجا)) رولیکجقاربطهرارب رییکسکو یکیرلیراقو كضوح و |

 وبه ند هبعکب نج هروک هننای هدراصب كفل وم + ايرثلا علطمیلا ليس علطم نم هبهم لاعشلا فلات عر یهو

 كنظفلبونجو زال وا یقه هرابدنالوا هدهبعکءار وامرول وا می هلبسذ هنف رطلاع وب نکلردهیعسآثعاپ

 لاش و ابونج تبهاذاابونج حم لا تبنج لاقب ردهنسانعم كع ی لب بونج هدنن زود وعف(بونطالر ادویه فتا

 ارددآن وتار هدنن ز وروبص( بونج )تونا فا ولخ د یا ا وبنجا لاق وبون ا مېتباصا اذا لوھجلا ءان یلعاوبنج |

 قالطاهدالب هچن رپ بناو اردیدآ بعل هنوکر ن دن رابعل نایبصهدننزو ین ام( یان ا )و هلبا دمو ین ك يح بانا
  باتجا ندیدنک ام اد هدننز و هزمه هلبط كيج (ةبنط ۱ ) رد هیجان ر هدنساضق هرصب هدنزو رق( ب نج)رونل وا |
 ردعوض وم هنسانعم لعاف غلام رد هل كنسع و ىع كنا ی هلعف وبشا هکر بد حراش» روند هتیشقج هنل وا ۱

 ردندل وا نزو هک ی سهدام هنج وب شا ردلمعتسم هنسانعم رخ امهدحا اردان و ردهنسانعم لوعفم هلنوکس كنع و

 ردعجار هلعافیانعم هلکلیا داعبا و بانجا ند دنکی سان هک اب وکن کل ردلوعفم یانعم هچرکهروک هنبرمسفت كفل وم

 ندا اروا یسهشاط هطمارق هکردهدلب رب لباقم هننصح راج هدنلحاس سراف هلیدب دشت كنون او ی كج ( هبانج)
 کروند هب هاه» لوش هلبصف كيم ( ةبونحل اإل ردنداروا یانطا دحاولادبع ن ىلع ندننثدح و رایدلیا تان

 هدننزو ناک (بانجا) ریعضومرب هدندالب ےک هدننزو ءارعص (ءابنج  هیلیا قوسو ثادحا یلی بونج ییآ
 ۳م ز (بیتج) ردندگاشم رابکر دبقلمهلبااربکلا من هکیهزراونا قومن : 6(بانط او ا) ردندیماسا |

 دننزو باصس هلا هل« *یاح (باصطا) یدنلوا کو ۳3 ردبیبح هلااب لوق ىلع ردیع"ا یراصن الا هعج ون |

 قرخ قع ر هلینوکس كواو و یصف كيج (بولجا)زژامریصف یا بانج لجرلاقب روند هر ود وب جاب وطول هدوکز انقط
 لسو بیک لسا هعطق اذا هاج لاقت رد هنسانعم كعسکو هقرخ اذا ابوج هب وج هباحلاقن رد هنسانعم
 رک نولاکر وند هغاج وا و رونیدهناقلقو هن رهجارف كږانوتاخ و هنسانعم ههظع ولد روند بوج هب هخوق كوو

 امتعطقاذا ضرالا تبج لوقتر دلمعتس هنسانعم كلنا هفاسم عطف بوج و رددآ عضومرب وری ل چ وزب اس
 - هل تلع یا هسجا و هب وجا م تی لوقت رواک جد ندا کر رده بام قجآ هاب ! هکلموکو

 1 باتجبا لا !رددن انعم كيك تالم وکو هقرخیا هباتجالاقب رد هنسانعم قمر یخ دوب هدننز و لاعتفا (باسحالا)
 | رود هناقلق هدشنزو رم < بولا اهرفتحاذا بلا باتجا لاقب ردهنسانعم قمزاق ویقو هسبلاذا صیمقلا

 زرد حابه دیسرافروند هم الک یکیدلیاتاکسا و هلیاقمه هدام یغبدروص كلاس ر دعا هدننز و باوص (باوجا) ۱

 هبولم (فبوحمآ )و هدنن ز وهعاط (فباجا) و هلي رسک ل همه (فباحالا) و(باجالالردذوخأم ندنسانعمعطقوی و
 | ردیی” ردص» هک هبوجمو هباجاو باجا هدرلنوب و ردهنسانعم باوج یسهلجج هل رسک كيج فا ) و هدننز و |

 | ردرلعا یک باوج همیج و هاحو هنع تاحا و هباخا لاقب ردهنسانعم كمرب و با وج هلئاس ردراردصم ندلاعفا
 از لوا اوا موب دنا وواو اسر قرەلوا یثالث هلع شعب ةا مایا ا اا انا هو رک ذات

 مس

۹ 

 3 بونا تپه لا ردیغلارآ كنعلطم ایر همعلطم لیهس بکوکدنبرق یب ونج بطق هم رونل وا ریبعت یی هلبق



 SS ناکلاقب هنسانعم همنیعو هنر ونل واقالطا |
 دبنج ىلا هداقاذا ابنج و ابنج هبنجلاقب یک ك مکچءلدب رد هتساتعم كمکچ یرغ ؤط هناب ب ود یی هتتم ر دن زودعتم |
 ندکع رون ناینای ل رکچ ینیراناب کروند هننلاح شی ورو یکی لقسغآ نالوا شراع هنمسق راوط هلنیته بنج وا

 هنا کو گن دیدنی ر و یشان ندروتف اضعب و ندقلزس وص كب اضعب ردت رابع |
 هدننادیم لودکو ا ردشملوا درا و هدشدح بنج ال و بلجال هک نج لوشو رون د هب هنسنریصق ورد هنسانعم ق عشاي

 تاکز و ردن رابعندکلنا قبس یرارخآ هلهج وو بون هکدب لوا هدقدل رو تآ نال وا هدنتلابولآ تآ كدر هجا ]
 كلا ما ینسلک هننابثالا وما ب وزا و هجبض ومنیعپ ندرب نالوا ناک لح هدو ونالآ لا وماتاکز بنجهدنص وصخ 1

 ندقلوا جاتح هغمرا و هلفلکتزاردو رود نوچ اتاکز بلطهدو و هلکلیادنعبت ندنعض و« لام یحاص لام دوخاب

 اا با ر ارو ا یار ردا زاتج 4 وا هدهدام یا نخ بلج ساق 8 ۱

 نالیکح هدکد هدننزو منی و( ب ونعمل ال یدنل وا نایهدنسهدام بلج هکهت ردشلوا رداصیرشیمن |

 ع تیا ا لاق روند ه ی دکن زکر ارب هدنناب كنهنکرب هدنن زو نامر( بات الی کیا دب رد سا

 : یدرفم روند هن رلکند كوب نالوا لومګ هن رانا یکیا كنهود هلبسهینب هشت و ین كيج (ناتبینط) كبنج ىلا ق
 ( ینجالا )و هلنیتعص (بنطا )و( بنا ا ) هنسانعم لا فوصرون د هنکو ب كنویق شمریک هنشاب چ وا هبینجو رد هویت
 نانل وا بانتجا ندنتن راقمبناح ور وند ه هناکی و بیرغو روند هلا ويح شکر س ود رس هدننزو رجا(بنجالا) و |

 ردندنس هګدم هکر وند هت | نالوا قجا یناتص ولنادیم یتبام كنب راقابا درآ یکیاو روند ه هسک رقحمو لبلد ]

 ا تولیکچ ندا هنج و روند هکل هناکی و هکلس غ رد راع هدننزو هتک (قبانطا#) و هدننزو هرم (ةدنطا ) ق

 اج هنس رد وکلا كندو دانا هیحات و سانلانم لا ّعا یا هبنج وذ لج ر لاقت روند هک یا تل ۱

 | لوق یلع رونلقاریب بونلهزات هدنعمومزاب هکر وند هراجاغا هدرخ لوش ورولیغاص دوس هنجارولیز ود هبلعندنآ |
 | هدربک | قیدص تفالخ نامز قراطن هنجر دندلاح ر"یماسا همنج و روند هتابننالواخزرب هدننیب رج لب هرب ۱
 بینم ) ردیذاتسا كدر نالوا وح ماما هبنج نب هللادبع و ردیعما ینذؤم كتر وع حاصم ندا توبن یاعدا |
 لاقت رد هنسانعم كلبا دعب و هنع دعباذا ابنک دہنج لاق رد هنسانعم قل وا دیعب بویلناب ندهنسنرب ءدنز زالو ۱

 غغ و مبین للا لسرپ ملاذا لج رابنج لاقت رد هنسانعم كم رب ویلاص كکرا هب وروس و هنع هدعبایا هانا هبنج ق
 مسا بینحت و هنابلا تعطقنا اذا موقلا بنج لاقت رد هنسانعم نمک نولیکچ یدوس كن راشاون كنهسنکر وا :

 اول بویلوا یرغوط و كبد یراریکس كن راقابا هکر ود هنتلاح ءانحناوربتوت نالوا هدنرقاءادرآ كنا رولوا
 هدانعموب و ریت وتو ءانحنا یا بیعت سرهلا لج و ی لا ارد دعدم تفص دنه تاون و ردنرابع ندقلوا سوم

 هدننز و لاعتفا (تانتجالا)و هدننزو لعفت (تنغلا» ردردصم لصالا هچرکر دما یک نیت و ربت وت بین [
 هاڪ و هنناح و هبلتجا و دین لاق رد هنسانعم قلوا دیعب بویلناب ندهنسر هدرا وب (تناه)و تنا و

E:لو یشان ندنفوخ كلک ناب کرد دک ل وش نادبازعآ نیشن هخ و یود هدننزو فتک (بنطا) هنع دعب یاا  

 ةفاح قيرطلا ةعراق بنج یا بنج لج ر لاقت هلواردنا تماقا هد هغرالآ بولیکج هفرط رب ندتم نال وا یزغا
 ا دعب هکر د هنسانعم قملوا ضرف لسغ هلسیس ینم لازنا هلي كيج ( ةبانطا ) فایضالا قورط

 لجرلا بنج لاق زدند هبعرش تاقالطا موق رص ظفل رول وا دیعب ندهیهلا تاب رق لدسغلا لبق ارز ردذوخآم ۱

 | یمبو هبتوید رفع روند هب هسک نالوا ولتبانج هلنیتعط ( بنا ) سمانا و با را بابلا نم ةبانج بنج و
 [ لادنخ وزدنداها نالوا يراه ساروا ار زنی یهو مهوامش و وه لاقب ردربارب نوه رکذ مو ۱

 ردنکد عوعس هبنج هلباه هدننن وم نکل روند بانجا هدنعج و نابنخ هدنسهنشت بول وا فرصتم هلغل وا تفص | :

 كلنا اضتقا لتسغ بول وا بنج و هدعنا یا ات هی
 قلوا بنج دوب ( بانصسالا ) لوعفل ءانبلا ىلع بنجا لاق و انج ۱

 كن هناخ و كنار هکرد هنتسانعم ءانف هدننزو باع" (بانطا) نیت نعم لجرا نما لاش ردە

Êءانفلا یا بانطا بحر لاقب ردت رابع ندنسهروب كنهعلق و رهشو یر نالوا یلاخ ندانب و یسولوح و یسهزوج  

 | یلخ نب دم او مالعا و ردیعما كغاط رب و ردهنسانعم e 2 نت کج یا لززمو لحرو
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 ۱ او شا ۱0۳ وات فقره ناک لر اک مف ]زیج ( ةبافلطلا )وب
 ۱ هاتف مو اههدکع رو هل وازفمکیس ورسرنس یکم دآزوضا و نوقشاش روت دفب هود لوش روند ه دنکر شو |

 یزوک هدننز وینرف (یملخا) هلب اهر ون د ةابعلج هدنن وم روند د هبفرحاک ۱هل وا ردنامادقا بو هلابج هد ومب

 لو هدنز و ةاطنبح ( ةابعلط | )ر صب لاد دش یانیعل ایعلج لج ر لاقت ر ون د 4 یشکن که ر وکر صبلادیدشیرب یت:
 نالوا نوکشود بولیکا یک ناکیلب ندکلرب هدانزو روند ه هقا نالواددشو “یوق هدکقک هلو و هدکمروتوک

 ۳ قاب بونزواهدنزوبابج(بابعلجلا)یدنا وارک هکردیفدارعودننزوهنانباج ناب روند هەق

 | قلاغوچ و بهذیا نالف بعلجا لا ردهنسانعم كقک و "دتماو میطضا اذا لج "را بعلجا لاقن ردهنسانعم
 لجرلا بعلجا لاق ردهنسانعم كلا دهج و دج بو هلابج هدکع رو و ثک اذا ؛یثلا بعلجا لاق ردهنسانعم
 ۳۳ تک روند ههسک نالوا یضامو ذفا هدنرشو زب رش تیاغب هدننز ونمط( "بعلحا )ریسلای دج اذا

 هد هش دم هدنن زو رفعج (بعلج ) شما ریثکیا بعلح لیس لاقب روند هن وص لس نروتکیدنلیس قوچ یعب
 [ هدنزوروهج ( بوهلطا ) ردیدآعض ومر هدنز ولصسهک(بعلط اة راد ل و (بعلط اةرادا ردنا كعاطرب

 ( بن لا ) روند هردهدنز و بابلج (باهلا) بکز اعظم ایا بو هلج ةا ما لاق روند هتر وع لو یرف

 ا و كناسنا هنسانعم قشرونید هناب هتاف ( ةبنلاإ) و هللرسسکكنون ( بنام لا ال و هلن وکم كنون و ىح ك يج

 باج لصا هز وکه ناب هد ر اصب كفل وم»رولکب ئانج و بنا وج و هلی كيج رولکب ونج یراعج نوسل وا كن هنسن
 تمس نالوا اکی ندنابلواهراعتسالاب و رونل وا ریبعت نای هکردع وض وم هنةش كنا ویح وناسنا ییعب هب هح راج یس هدام

 هیحات و تمس ردسسن لعاف مسا یسهاک بناح و رددحیو ید لاعش و نیم کده دشت رول وا لاتا ۇب هدهبحات و

 ۱ بنج لاقب ر زد هنسانعم قع ضآ ینا كن هسکرب رول وا ردصمیم هلک بنج ویهتنارول وا هنسانعم بنج وناب ورد هنسانعم
 هنتفتال و نالرضمب لشن + هقاسقحدقنالو هبنج ی اقا وبشاو دبنج یا ییعک لوعفلل اینم لحرلا

 راشو ردریذح ندکطعا افلا ه هننفرب یتغایا و كالهاو ذخا بولک ندنناب نم روک ین آ هکر یدلیا ربسفت هلی" رابع
 1 ازسات هدنقح كنآ یتعب ردزاحت ید و هکرلیدلبا ربسفت هلبا ےتشو تعذم و لصف ینعب هعبق و نس هلک بنج هدارو

 رسم اب ی واضب هکر د جرم رد راعتسندنعاقلا ید ر وق جانا تعب ح دا وق هر جش قاس هبا هرقف و ردکعد هوس |
 ىلع هادیفلبق و ةغلابمامف ةيانكوهو هتعاطوهو هقح فا هبناج ف ینس هم رک هب الا هللا بنج یف تط "فام یلع

 .هلبس هقالع تر واحمدوخ اب م وزار ول وا زاح هدلاح ره سر ردشلنا ربسفت هلبت رابع هب رق ف لبق وةعاطلاک ف اضم ر دقت
 راج كلا هدا را ید قیقح یانعم هد هانکن کل ردشلنا ناب فاشکب حاص هک تن رول وا هانکه دقدنل وا هداراتاذ و
 كل عقد ویا وا رول واردصم بلج و یبتنا ردهزم ند هح راج یلاعت قخ ارز زدم یلوا هانک هلغلوا

 ةئ رکی ا هبنج لاق ردهنسانعم كلنا ت تتسکش شاتر دیک ر و هعفد اذا انج هبنج لاق هسا

 تی هرب راو قانشا یا هنلا بنج لاق ردهنسانعمقل وا قاتشم و هدعبایاهمنج لاق ردها كما داعباو

 4 هتسار و ردشللا رارکت ییانعموب فلؤم اب غ لزناذانالف یب یف بنج لا ردهنسانعم قلوا لیزن قرهلوا
 لوألا بابلا نم انج بنج و هبلا بنج لاقت ردهنسانعم قلوا رارقب و برطضم هلسیس وزراو شهاوخ لاک
 ا ر نکنا كنایردرهلا بنج الش رۇن هنر نالواوک او مظعم و موکكئيش ره بنج و قلقاذا مبارا و
 ردندننئدحم "یفوکلا هل ادبعن تنجو ردلکد شی e ڭنەلىبقلها دوخاب رد هلبقرب هدنع

 لجر لاش هلوارروب اب جاب هرزوا ینابرب کک : نکر روب ینعیافقعتم هکر د هسک لوش هدنن زو ریما ( بینا ۱
 ۱ ا نرف الا نوک دکب ولیکچ هد روند هنتآ كدب بينج و افتعتم بناح ف یشع 4 کیا بانج

 ناهار ددا امرخالعاعون رب بینجو یهتا ردعج مسا رد هلنیتصت ةکبنجهدارو درا * بنج و بانج ۱

 راح اذا ابانج و ةيناحم هباح لاقت ردهنسانعم قمرا و هنا كن هسکرب هلیرمنک كيج ( باثطا ) و هدننزو هلعافم
 هدعاب یا هاج لاش رولوا نددادضا هدنروصو ردهنسانعم كلا تدعابم بویلناب ندهسک رب و همنج یا

 | لوا هدکنای هلغل وا كشت هک ناخ كنس یمهناخ هکردوشموف لوش هلنوکس كنون و یف كيج ( بنا راح )
 هل وا هدکناب ام اد هدرفس هکر وند هنشادل و رفس ( بناب بحاصلا  هبنجیلا 4 قزاللایا بنا راح هاوه لاق

 یعب نایلوا ندکتربشع و موق یدنک هلنیتمط ( ٹنللا رال ا رفسلایف كبحاض یا بناب ؛ بحاصلاوه لام
 | كيج ( ةبانحا  كموفربغ نمل راح وهو بنطاراطاوهلاق ردن دنسانعمدعب هکردوشم وقنالوا ندهش اط نواب

 :هانجیا رو اتبنج ون لا اتانج هنم و روند هب هنسننالوا های ردتفل هاتف وهدننزوهرم (قبنج) ولی

 ا

۱ 
۱ 

 ( یمب)
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 | ندی رد ندیا نوکتهدنزرط قوبق هدن رز واكنهراب هکروند هنسهرهم كنه راي نایلشاب هغل وکوا هدسنزو هعرج

 هر ورم كىا ود هلغل وا کازم هرز وایرب یر هکرونيد هننغیلقاچو زول ومور وند هنس هعطق باص هبلچ وردترابع

 اوعقو لاق روند ه هنس نالوا هرزوا تدشوالغوط و روند هنبرلهچ راب قلت وا شع 2 هلولب لولب و رول وا عنام

 | ةبلج انتباصا لاق روند هنتنحشو تدش كنامزو رونید هن راجاغا هشيم ارطمو رسو ةددشلا ةنسلا یا ةبلطاق |

 هنن رم" هود و روند هنیشیم و هب یرد نالیکح هنبطح كند واه هودو ردهنسانعم عوج قلجا و هتدش یا نامزلا

 | رون دهنسهچراب رومد كچوکیم هلو زا ربچ و هقلحلوش و یک یراق لرم روندهتلآ روت یراکدتاراوتسا ۱

 | نیشیم هن رزوا هکروند هنسهلو دنبوزاب و لکیه و هه لوشو رونادنک یسهلوقم قانچ قیرق هلکنآ
 : نکل یدنلوا هجرت هنوک لوا هلکلنا دار ,ا هلی رابع ةدلج املع زرح ةذوعلا و فلۇم » هلوا شماکید بونلپاق 3

 |ةذوعلا ا ىلع زرح ةدلحا و نال وا باوص هلتسهنرق یسهرابع هبلطا یف ةدوعلاهلعجاذا لج را بلجالاقو ده دعم ۱

 ثاخاحم نیکسلا ادبلح و یهتنا رول وا كم د نیش و یردنانلب اق هنس هل وقم دن وز اب و هڏ هبلج هکردقل وا هدنناونعا

 |قلوا د ضو هکر وند هب هب ام و دغل زوماط لوش و ردهنس نردش واق هنر وممد ی يداص كخاح هکروند هنسهناوژ |
 عوار هبلجو روند هنس هعطق ضرا ج راخ ندنتنیه كنفار طا 46 رد هنسانعم هعشن هبلج و رونلاج هدوس نوجا

 |تاودا عیج روند هالا هود هلیرسسک كيج ( بلا ) زاهر د باج یراعج هدنعومج كران وب ردیدآ قلتوا

 ۳ یا رر ا اسو بسا و زسنالوقدوخای رونید هنسوت روا كن الاب لوق یلع هلیتایوشحو
 |یروقرآ يڪ غاط ندقفا لوق یلع روند هب ام" سموم هاب کو یم كيج ( بلطا رونل وا ریپ |

 |(بابلجا ) ردیدآ عضومرپ و روند هنیغ و داوس كن هک هیض كيج بلجو روند هبا” ناقلاق بولیرک |

 | بابلج و هصبق یا هبابلج و هابلج سیل لاقب هنسانعم صبق روند هکلم وکه دنن زو رافس 6 بابل ا واله مک و
 | لوق ىلع رد راکدید كلتس وا رول وا یغص ندراح هکر وند هعسا و بوت عونرب صوصخح هنس هفت اط ناو

 | ضعبلادنع و ردیلدب كنآ هجارف هدرارایدوب راردا ریبعت ییالج اک | ناوسن هدناتسب ع هکر وند هراح یراکدن روب ۱

  هنایلج اومزت لاق ردلهعتسم هن انعم تکلم و الم بایلج و هنسانعم راج روند هن راوتر وا شاپ كناوسف |

 [ كمردیک بابلجب بیزو هجرحد ( ةا روت واهانذ نیت الو وام هللا صبق هک تن هکمنعاول زعیا

 هلنیتصقف ( نابنلطا ) ببلصق هببلج لاش رد هنسسانعم كوک بابلج هدننز و جرحدت ( بیل ) ردهن سام« ۲
 . ندنتلایا هفر بالجو روند هنوص لک کردی رعم یمراف ی رانز ( باللا روند هنوتاخ نامی ق

 ابد ردندهبرق لوا یبالا د نب یلع ندنیخ روم ردیعما ككرهنرب هداروا و ردیدآ هرفرب هدننرق اهررهش ]
 | نانلوا ریبعت قچروب هدنزوناثع ( نابلطا) و هلیدیدشت كنابو هلیتعخ ( نابلجا ) ردعضوم رپ هدننزو بیکس |
 لا یمهلوتم یچماق و ق هنګا ب وکید هدنلکش قح راغطندنابتحش* و ندنوک هکر وندهروبقلوش و روند 4 هلغ ۱

 | بذص:(بلصبل اروند هف رظیراکدن | عض و هنجا هلیغاب و هل دف یف عب دغبارق دوخاب راردیا عض و تاوداو

 دوخاب نوجا رخ و بذج یی هسک ضمب راراکن وسفا هکر وند هفح و لوش ردهلیس هش عراضم یهدننزو | )

 لعفوب لصالاف بفی نا و مقب نا بلتلبهذیعا نولوقم راردیالاعا بودیا نوسفااک | نوجما عاجرا یندیارآرف
  ةرباد هک ةبلنملا رند ا)یدشل وام | هلاکت لرهدیکهدعب یدبارردبا نوسفا كر ەد بلح: تبلت ردعراض» |

 رد هيم ثعاب یو کدو یفیدل وایواحهراشالاب ردهر ادرب نداد ضو عع ارد ځد بلتعلآ
 بلتحم ندارخ | هرب راد كنب رار د وخاپ ردلقشم ینیرارص ثتجمو عراضمو حرنم و فیفخ و بضتقمو عبار 3٩

 نا بالتحا و نلعفتتس و ندد دم ین ندلپولب رج نلیماش دام دیو

 راشیشعا هلا هتم یاخ ( باب الا ال ردیمما لجررب هدنز و رفعج ( بج ) دمت یا هب لبا لاق ر وند

 روند هثیشنال واد دش و بلص هدننز و رفعج ( بدلا ال طقسیا حج اف هب طلا رد هنسانعم كش ود هدنز و



 ۱ ساب و قاسنا AUN ا لا رول وا مزال هدانعو ورخآ ىلا مشوم نم هقاساذا یناثلاو لوالاتابلانم

 كشر ود هنش رط راکو بسکو اوت وص و اوحاص اذا موقلا بلج لاق رد هنسانعم كلتا یقلغج و دایرفو و غ

 | مادفا بولکت ربغ و شهاوخ هدابز ځد نکراشوق تآو لاتحا و بلط و بسک اذا هلهال بلج لا دست
 ۱ سرلایلعبلج لا ردهنسانعم قمرقیح هت آهک نالوا هدندرآ دوخاب یک رود نوسلیاقس یي د راقیف ر هلک

N ترضم و رش 4 هسکرب و سیاذا مدلابلج لا رد هنسانعم قم روق ناقو ردشلب ا رارکت ینو  

 كما عج تعاج و رش هدعوت اذا انالف بلج لاق رد هنسانعم كلتا دیدهتو فیوخ هلا دیعو راد هنلاصیا

 رد هنسانعم عاقجا كکرب و ار اذا حرجا بلج لا ردهنسانعم قلوک و اهراب و هعجیا نیا باج لاقب رد هنسانعم

 لوالا بابلا نم ابلج هيلع بلجلاش ردهنسانعم كن تیانجو مقجا اذا عبا رلا بابلا نم ابلج *یشلابلج لا

 .] اج یعع هبلتجا لاق ردهنسانع«ثمروتوک بوروس كروس دوب هدننزو لاعتفا (بالتجالا هيلع یتحاذا
 ق بوایروس كروس هنفرط یدنک هسکرب بال الا بلحتاف هبلجلاه ردیع واطم هدنن زو لاعفنا (بالحالاژ

 3 نالیروتوک بولی روسندلحم ر هلدیتحف (بلطا ) هل بلص نا بلط اذا هبلصسا لاقت رد هنسانعم كايا بلط نس هلک

 لی ا نم بلجاموه وبلا نمیرتشا لاقب رد هنسانعمبولحمرونا واریبعت كر وس هکر ون هنس هلو ایابس و یشاوم
 . ق[ لوشو توصلا طالتخایا بلا اذهام لا روند هیتاغج و دایرف و و غ بلج و رواک ب الجا یعج اهربغو
 هک دید راضعب ردشلنا فالتخاهدنسانعنیئدح ردشذو ا درا و یعرمش یهن هلبث دح هک بنج الو بلج ال وبشا هکب لج ۱

 | نوا كمردن ودییزوب بورشاشینآ هلتنابخ رلدسک چمن رب نکر دیک بوشوف یتآ كنب رب هدننادیم وشوق بلج
 1 دوخاب هنت هایم نالوا هدنرلب رف یدنک یم اوس تاک ز راهدوب و هدندنع راضعب و ردنرابع ندکا دایرفو و غ

 | ینیراتاکز بورا و هداعرم یرلقدنلوب هلغل وا یبنموب سپ ردکطنا فیاکت هنباصصا لامنوچما بلج هنبرارهش
 یتیروس ولاسرا مدآ نداروا و لوزن هلحمرب بویمرا و هن رزوا كن وروس یسیدنک دو و لوق ىلع ردمزالكلیا
 هتک كلک ندنس هفراه هکر هدننادیم شراب و وش وف دوخاب ردفل !تاکز درب یکیدلیاثکم ب و دنا بلج هنف رط
 هک وب ردترابع ندکلیآ چتو قیوشت قرمرقبح اجماج بوروس هل تآ ندنسهقرا هسک لوا هلکلثا شراپس

 |[ احم یظفل بنج و ردشلوا درا و یمن یتیم هنفیدل وا ندهلیح عاونا هلغل وا تنوعم هدنب رج كنآ تکرحو عضو
 هبیبح (فسلطا) ردهنسانعتاوصا طالتخا و دایرف و و غ یجد وب هلناصف (ةبلطا) یلاعت هللاءاشنا رونل وا رکذ |

 هزه ود تاکرا هب ولج ویکبلج رون د هکر وس نانل وا بلج ندلح ر هدرانوبهدننز و هروبص (ةبولطا و هدننزو
 ردوا ىج و یدرفع هلوا رونلوا لیمم تیبلا ثاثا ینعب عاتم هرلنآ هکرونید هرلهود لوش لوق ىلع روند

 بسکهوج و و اوبلج ینعم موقلا بلجا لاق رد هنسانعم كلعا هطاعش و دای رف ووب غسان هل رسک كن هزم( بالجالا
 رچزهت اولاتحاوبلطو بسک ادا هلهال لج رلا بلجالاش رد هنشانعم قمهلابج هنقب رطجزاق و كعشر ودهراکو

 ساباذا ملا بلجا لاقت رد هنسانعم قع ر وق ناق و هرجز اذا سرفلا ىلع بلجا لاقب رد هنسانعم قمرقبح هلا رازآ و

 0 كلا عج تعاجبو شب هدعوتاذا االف بلجا لاق رد هنسانعم كلا فی وخحن هژبدیع و ترضع و رش ییهسکر یو

 لاق رد هنسانعم قمت روفهدنرزوا بویلپ راق یردشاب هنیطخ كن د واههود و عمباججاذا لجرلا ب باچا لاق رد هنسانعم

 ردهتسانعم كکرب وهناعا یا انالف بلج ا لاقت رد هنسانعم كلا مد راب و س یتح بط راادلاب هاشغیا همنق بلج |
 نیشیم هن رز وا دا رم هکر د هنسانع كل عض و هرجا نیشیم نس هل وقم دنب وزاب و لکیه و ا وعم اذا موقلا بلجالاقب

 كج وک تلکرایرلهقان كن هکر بالجا و را رکیدتویلناق نیشیم هراس نالبفاط هنندرک تآ ضعب هکدنن ردقءالپاق

 كل دایرفو وب ض یخ دوب هدنن ز و لیعفت («بیلصلا) اروک د هلبا تدل و یا نالف بلج, لاق رد هنسانعم قه ضغوط ۱

 ۱ نوجاقبوشتندندرآكن رب نکر کپ ب ولکی راثآ هاسهدا م هکر د هنسانعمقمرقبح هلآ رازآ ور ەۋ ردهنسانعم |

 3 الط هلبا هنس یک ر وماچ نس هل وقم هک و و رادقمرب و هعنماذا هبلج لاق رد هنسانعم كلبا نو ردن رابع ندقمشاح ۱

 كت ولح عرض باج لوقت هیمروا هنس هم كن هقان هلیشاب یسیر واب هک ات رد هنسانعم كلعادنب هنس هم كن هقان ب ودنا ۱

 رواکی اج یجب ولع یا بیلج دبع لاق روند هب هنس نانل وا بلج و لقنهرب رخآندریز هدننزوربما (بیلحا
 | هلیسهدایز هدننزو ثدحم ( بلح ا ) بثالج و ىلج ةوسننم بیلج ةَأرما لاقب و یک ءالتق رولک ءابلج و یکی لق

 بدی دشت كمال و یصف كيج (ةبالط ا) توصم یا بلح دعر لاق رند هند رک لوک وقرط نازک

 و و ویو یوم

 ةیلح و ةب الج ةأرما لاش رود زیوم یخ دیو یوک هوایو هاو یاب یا ما هز وب نک



٩۳ Feچت  

 | قوا و مداالب راص وا ظلغاذا عبارلا و لوالا بابلا نمابشج بشج و ماغطلا بشج لاقب ردهنسانعم قم وا زی
 ییعبهنسانعم هبهذا رار د هبابش هللا بشج راب ع واشی رج هنعط ادا هبشجلاق رد هنسانعم كمت وکو ا یربا یروغلبای

 :هأدرراضعب ونوسلیا توارط وبات یب و سباب ید وج و یک مدآریپ بودا هلازا نقن ور قلنا وجندن آی لاعتقح
 | هکرد هنسانعم هاا لوق یلعوهنسانعم نوسلیارنک و "یدرو نود ینآ راربد هللا هبشج ینعب رایدت اربسفت هلبظفل
 | دوخا هماعط ظیلغ هکرول وا ردصل اب فص و هدل وا یانعم بشج و ردکعد نوسلیاربقح و را وخ یونعم و یروص
 | (بوشح او هدننز وریما (بیشطا) و هدننز و بار (تاشحما) و هدنن ز و فتک بش ) رون د هماعط سقناق

  بوشحم و بیشج و باشح و بشج و بشج ماعطلاش روند هماعط زسقناق دوخاب ظیلغ هدرلنوب هدنز و بوذحم |
 | ریما (بیشملاا) روند هتروع رودوب ولت وشخ و یروق یدوجو هدننز و روبص (بوشجا) مداالب وا ظیلغ یا |
 ه هسک ندا لکا ماعط یلت وشخ و تظلغ یکر وغلب امنادو روند هثیش اب زان و عیشب و ظیلغ و نشخ اقلطهدننز و |

 هبوشج لجرلا بشج لاقب ردهنسانعم قلوا ردا لكا ماعط یلتوشخ و تظلغ هليمص كيج (ةبوشملا) روند
 یسهینب هدننز وربنم (بشحاآ) رد نطب رب ندب رع هدنن ز وریما («بیشجونب) لک أملا یس ناک اذا سمانا بابلانم |

 هلعص كيج ( بشل ا )ر وند ه هسک ن ال وا نشخو تشرد تشیعمهدننز و مظعم( بشل ا ) روند هرداېدنمونت یا |

 هنعونر و روند هنروبققوا هدننزو هر (ةبعحا) ردبیشج یدرفم هنسانعم نامرلار وشق روند هن راقوبقرات |
 بعص (بعلجا) هتنانکیا هتبعج بکن لاقب هل رسک كيج رولکب اعج یعج روند ید شکر تو راربد لیدنق |

 كمردنود سرت یهنسنرب و اهعنص اذا یناثلا بابلانم ابعج ةبعحا بعج لاقب ردهنسانعم قعاپ شکوت هدنازو |

 قلاح هر و هعج یا هبعج لاق ردهنسانعم كم ردکر ب و هبلق یا هبعج لاق یک كم رب وچ هرشط نجح ا ردهنسانعم ۱

 هدنژ و داش باعا روند هننیغب رىكچاۇك شف ەم وک ك نعيق هرد بعج و هعرصاذا هبعج لاق ردهنسانعم ||

 یردب یباعجانب رکب وبا ندنیدح رون د هنتفرح تالیهتک رت هدننزو هباتک (تباعجا ) روند ه هسک نزود شکر |
 ردهنسانعم قملاچ هرب هدننز و ءاقلس (ءابعم )و هدننز و هیقلس ( ةابعل )و هدننز و لیعفت 6 بیعت )ردیوسنم اکا |

 هنسانعم قفلاچ هرب رد راع واطم هدننز و یل ست( عجل ال و هدننز و لعفت (بعصل )و هدننز و لاعفنا (باعحت الا ) |

 هدندب هلیعض كيج (بعطا)عرصناف هعرصیا عجب و بع و بعحناف ءابعج و ةبعج هابعج وابیعحت هبعج لات
 لادنااموه و هبعج یکتشا لا روند هوضعنالوا قشموب هجنرا و هنکیک جیوبندیا هطاحا یدعقم ندنتلآ كکب وک |
 | ك راضعبە روب نمتفل و ر واکت ایبعج یعچج رون ده هج رق یزعرق هدننز وغ < یبعجا) تحت یل اة ملا تت نم ||

 (یعجا) رول وا تایبعج یعج هلغل وا موس رم هدننز و یی را هلبمصق كفلا و یعط كيج هکهدننا ونع عج هلبطخ ۱ 3
 (ءابعطا) و هل د دشت كناب و نبت رسک ی د و (ةءابعلا ]ل هنسانعتسا روند هر د رد زب اح هلیدم كفلا و هدننز و یک ز ۱

 ردا. و رهام تیاغب هدننف هکر وند هنا ولې یصشروک لوش هدننز ورم (بعحما) روند هدقعم و تسا هدننز و ءار |
 تیکسنز ویلعمیّمصیا بعح وه لاق هل وا زلصاب یدنک الصا ب وص اب اند یرلناتوط شروک هلیس ودنک هلو |
 تکرح كاج هدج وکه دشا هلغل وا ویب ینرق ونامشیش هکر د هسک لوش هدننزو رجا (بعجالا) عرصبال و عصب ا

 | کر دهان تیب هدنزو برفت( بعمل للا تش ناب یا بجا لج ر لاق هوا لب تیمش 7
 ه یثک نویز و فیعض لوش هدننز و روفصع (بوبعطا ) ءابلاددشتب تیمیا بعجتم وه لاقب ردکعد لول وا

 كیرکسعهدننزو قلست (یعصلا) روده هسکرودوندوخاب هام ورف و یند لوق ىلع هیمار هشیارب الصا 6٩کروند

 ءا رج (ءابعطا راض ءب هضعب بکر ب یا یعص: شیجلاه رد هنسانعمیا وا جد رم و عت هرز وا یرب یر 42 واق وچ ۱

 | (بعج) ةریبک مضص ىا ءابعج ةاش و قلم ومابعج أم لاق رون د هلا ويح راس و هت روغ كوپ ویربایسهثج هدننزو

 لاق ردهنسانعمهرش و صرح قلزسموغوص هدننز و هجرحد (ةشعلا آل ردیعسا لج ررب هدننز وذفنق هلبا هثلثمیا
 نکراغاب رومغب هکر ونده راقجرق نال وا ادیهدنز وب وص هدنن ز وهذفنق ( ةبدعا )ل هرمشلا و صرطایا شعلا هذهام |

١ 
۱ 

 (تبفج) رون ده هسک هماقل اریصق هلن (تنعتا# روند هب یثک دنمونت نبلاق یس هنج ولی وب نوز وا هدنن ز و رف هچ ۱

 بغش لجر لاقب زفل وارکذ هسأر قر هل واد رف هر ونل وا رک داعابتا هنس هلک بغش هکر دظفل ر هدنن ز و فتک هلا هه نیغ
 یتس هل وقم 4 راج ونوبق وه ودهدنن ز و بعت( بلا )و هدنن ز و ب رض( بل )رد هسک ر اک نتفو دسفمكي نع ب غچ |

 ابلج و ابلج هبلج لاقب رونل واریبعت كمروتوک كروس هکردهنسانعم كقليا بوروس هرب رخآ ندرب رب نوجا عی



 هن هسک ناتصباروچ و نایلشیا باروچ ( برا وجا ) بروا هتسبلا یا هت روج لوقت ردهنسانعم كم ردیک
 باب رشا ( باب رجالا )ا ردراثدح نوی راو لا فلخ ند ودم ن دجا یسهداز ردار و دجا ن ىلع روند |

 (ماینرجالا ) بأرمثایا لجراا برجا لاق ردهنسانعمققاب بودازوا نوب ه هئسنرب هکر دیفدا مو هدننز 7
 ردشل و ماتخ داوم هداروب ةداسو الب مان اذا لجرلا ینرجا لاق رد هنسانعم قموب وا سقدصب هدننزو ءاتنلسا

 ايفو * وبشا ل عاشمات باب ان ورع كن رهوج هکر ی دفل وم + ردر وطسمرک ذلا یت آضارتعاوبشاهد هه ضعب و

 ردعج ندنظفل برج ید هلک بارج عقا و هدننبب * سشنلا ىلع بارما راب وا رط اک» نغاضت انحطصا لیق ناو

 ردقنره هکر دو تب یانعم *ردهدننز و فنک هکر دیعج برج قحا بارج ار زردوهسیرب رقت ود یکح امر وځ ر ۱
 هد مران ورد نکل هدهسیدل وا رهتشم زج الص و ملص سانلانیبو بول وا ربذپ هطاصم نم هنایمهدرهاظ تروص
 هل راطما تاحشر هرکصندق در وق هچ رکی راب وت نالبکو د كرا هود زو وا هکهتت ردرعضم توادع و هنیکو دقح ها

 ردراکرد و "نکتسبرج تلع هن هدنتحنکل بول واتبات یک تابیذوم و ضم نالو توارط و بات ندیکی

 هلغلوارضم هب یشاوم رونلهزات بوراشب هلبریثأت رومغب هدفیص بقع هرکصندقدیروق هکر وند هت وا لوشرشن
 | هجرحد (ةبج را )رد دآ عضومرب هدننزو ذفلقدوخاب هدننز ورفعج هلا هثلث یا (بثرج )لر رد ابانتجا رلنابوچ
 تلمروعوس بودا ل وانت امامت یماعط نالوا هدباق و هلک | اذا ماعطلا بج رج لاق ردهنسانعم كلا لکا هدننزو
 هدشز و بطرط ( بجرطا ) هیفام میج لک |یتعی هیفام یلع یا اذا ءان الا بج رج لاقب رد هنسانعم كمرتسوک بید و |

 (بجارط)هنطب وهفوجیا هنابج رج و بج رج الم لاقبرد هنسانعم فوج و نطب هدننز و ناوعفا (نابجرط و
 هلا مات همش و صرح یماعط هد نازو هجرحد ( ةبدرطا آل روند هراهود نامزد یربا یراهثج هدشزو لزالز
 هتل یا هل نالوا هدهرغس هکایوکح رونلوا ریسبعت كلا قلزسموغوص هکردنسانعم كما لکا
 ] اسو منو لکا اذا لجرا بدرج لاش ردندهیذ تیاغب هکرول وا هدنس هیعاد كلا لکا هنشاب یدنک

 هلیلوص بودا لک | ماسعط هلبلا عاص لوق ىلع ردهنسانعم قمابق ینلا هرزوا ماعط وید نوسلتا لکا هسک |
 عنو هلی لک او ءربغ هلواق الثل ماعطلا ىلع هدب عضو اذا لجر لا بدرج لاقب ردهنسانعم كلغا عنم یرلیریغ

 (بدرحل ) وهدننز ویرفعج ( ییدرط )و هلیعض تالاد و كيج ( نابدرطا) و هل كلاد و كيج (نابدرط ۱ هلاعشب
 هکر دی رعم نابهدرک هلبصف كلاد و كيج نابدرج و روند ۵ هسکنالوا هرزوا روک ذم فص و هلیسهینب لعافیسا
 هتدانعم بحاص ناب و ردکعا نانل وارببعت هد هلی رسک ك فاکه درک ارز ردهنسانعم فیغر لا ظفاح ردیس راف ظفل

 سیل هساکو ی لیفط روند هغ واقلاط هلل رسک كرا ( ییدرطا )و (نابدرطا) رول وا كم د هدي نابهدرک هلغل وا
 هنسانعمرر ها طس و ردي رععیسراف بادرک هل رسک كيج (بادرطا) "یلیفط یا درجو نابدرجوه لاقب یک ۱

 صالخ هلهج ور هيف نشود اکا هکروند هب یتنروچ لوش هدایرد هلب رسک كنيسراف فاک ب ادرک هکرید جبره
 | رولو رعت لانق هکرول وا خد هدراربنو رحم كچوک ضمب و راردبا تیاکح رلندبا رفس هسونایقوا هکتن زلوا
 بویلق رآیدوج و كنهسکرب هدنن ز وهج رح د هلا هم نیش (ذبشرطا ) ردع المان یریسفت هلبا رحل ا طس و كفلۇم سد

 لمدنا  ضرموا لزه یا لجرا بشرج لا ردهنسسانعم قلوا هجوبا نکیا هتسخ لوق ىلع قلوا لوزهم ۱
 لاقب ردهنسانعم قراو هنشاب یللا دوخ ای قماحوف هلیسهدایز دوخاب كن ود و كل هسک | بول وب یشاب نوتاخ و

 | روند هه کرودوب ولیو هصبق هدشنزو ذفنق ( بشرا ال نیسج وا مرهلا تغلب وا تلو اذا ةأرلا تبشرج

 ههدیدش ةیهادو روند هب هنسن ظیلغ و نیلاقو روند هب هنسن شارت ان و مادنادب و قلصتهدننز ورفعج (بعرطا )
 | قلصت یج دوب هدننز و لیدنق («بیعرطا ) ردیعما یردپ كن هباسن مان بدخج ندباقبسیرک ذ بعرجو روند

 ءالا بعرج لاقب رد هنسانعم كم هج شوخ و هج و | ییوص هدننز و هج رد (هبعرط او رونید هثیشمادنادب وزسقشقای و ۱
 ] (بابعرجالا ) روند هب هسکشارنا ویر | نګ ا هلتدش ی وص هدننزو روهج (بوعرلطحا) ادیج ابرش هبرشاذا
 یاز «بزطا ) عرصاذالج را بعرجا لاق یک عورصم ردهنسانعم كع ود بولیقی هرب هدننز و بابعلجا
 1 دبع هکهنسانعم دنبع روند هرال وق هلیمص كيج ( بزا آل رد هنسانعم هصح و بیصل هدننزو بزح هلبا هم

 | رد هلبف رب هدننزو هنیهج ( هبیزجونب آل دیبع یا ریثک بزج هللاقب ردعج مسا هروک هنناپ كحراش » ردیعچ
 | یابزحم لجر لاسقب روند همدآ تنیط هریک ابو تریس شوخ هدننزو ربنم ( بزجلا ) ردهلیعف ندنظفل بزج ۱
 | حراش + نوسل وا یرناسنوسل واناسنا ر وند هثیشنوز وا هدننز ورفعج هلنیس (برسحا) ةرهاطلا ةريسلا نسحا

 ] لوف یلع قلا ظیلغ ماعط هلبن وک كن همه نیش ویق ك وج (بشذج ) ردتوصن"ندن رل هلک برس هلبارسچوب هکر ید



 ه ٩۱ روس
 هننای بتاکلا ةمادق و رول وا رادقم عارذكي نوا بی رج هروک هر رقت وب سپ راربدربشعهنالوا لصاح ن رضا

 بیرجهروک اک | لغم واقالطا بی رج هن ال وا لصاح ندب رض هنسفن و بول وا ترابع ندعارذ شال شا هروک
 | روند هک وا ندنا باعیتسا ریفق ترد هدنسوچل وا تابوبح نعي ماعطلا بی رج و ردبا عارذ زوبتلا كسچوا

 یعسا لایکم بعوتسم یریفق ترد لصا روند هالرت یرادقم عارذ مشقلا اض عو الوط هروک هناي یزرطعو 0

 لازم قرهلوایرعم مدهد رب لصالایفد رب هکهتن ردشل وا قالطا هالرت بع وتسمیمخم رادقم لوا هدعب بول وا |
 | یدنل وا لامعتسا هددفاسم یکیدلیا ریسكنا هرکصندقدنل وقالطا هغالوا نالوابک ار اک اهدعب ب وغ د ھت یک را

 كنهردر هصاخ هدندالب سبقو هنسانعمیدا و رون د 4 هود بی رج ویهننا ردیب رعمبیرک و یرک هروک هاب كحراشو
 دوخاب هبال رت نایل وا یرثا انب و راجشا بول وا رب و صلاخیغعاربط لوق یلع هبالرت هلب رسک كيج ( ةب رار دیعتا |

 هکر ون د هنس هل وتمریصح اب ی رد ویکتس و لوشو روند هال رت شغل واح الصا و سطن یک کرک نوجا س غو عرز

 هتخنو یردلوشلوق ىلع راردا هد رب نوجا قمار ه ویق وص نالیکو د ه ورب رولیکچ بولیرک هن رانک كنویق

 هیلیا نایرجبوشاط ندنرزوا كناوص هکاترارکچب ورکی راو هد رپ هنکو ا كفرآ و تلل ودج هکروند هنسهلوقم |
 عضو یس هلوقم دازهنچلا هکر وند هغج راغاد هل رسک كيج ( بارلا ) رد هب رقرب هدب رغم هدنن زو هزج ( هب رچ )|
 یضاق د و خاب ردلکد راج یصف رد هب سک يج یظفل بارج وبشا و هنسانعم ءاع و روند هباقاقلطم لوقیلع رونل وا
 هب رجا و هلبا ر نوکس ر واکب رج و هلنیتمط ر ولک برج یعج رد هفیعض تغل یراکدت | هباکح هلک راس و ضایع |

 | ردترابع ندنسهراد یا نالوا یعاستا لح كنوبق بلا بارجو رونل وا قالطا هنسابروط هاخ بارچو روگ

 ردیس هبنک ی شرقلا دمع نب هللا دبع ندنیثدحم بارجوا و ردسقل زا بلا مها را نم بوععب ندنثدحم بارج و

 كنهددشمیاب و كنار و كيج ( بت را رددآوص ر هد هءرکمهکم وروند هب یکشوب هدننز و بارغ ( بارا )
 رونلوا قالطا هناسنا و هراج نالوا اناوتو دادشو ظالغ لوق ىلع هنسانعم رجلا ةعاج روند + هلکرخ هلرصف

 هکر وند هناقلعتمو لابعلوش ه رج و یکه ق زحرد هلنیتعط هدنوب دوخای ردیدآ غاط ربهدهبداب ورون دهب هنسفقوچو

 راهیمارب هکتحلس* ر و هیلبوا یرلتعفنم وریخ اکسس هوجولا نم ًاهج و بویلیا لوانتو لکا یهقفن و داز نام"
 | دیدشتو هلنیتعف ( برملا ) رونید هب هنسنقوچ هدننزو هبنلک ( ةبنرطا ) ردرلتج هل وا هدناز سوفن هی رقنا كپ
 هلاب دیدشن و هلندتمسک ( ناب رطا# بخریصفیا برج وه لاقب روند هرودو جهراب ود و راکه نتف و لیحم هلباپ
 نانل واریبعت زار وپ هدننزو ءایمک (ءایرطا )ل روند هب یراقنابزدب و هطیلس ربف زی لدیح اچ هزوبهدننز و هناتفع
 ءاي رج ورونید هل ندیا ب وبه ندنندبابص هلا ب ونجد وخاب روند هنغلق وغ وص و هنکلن رسكن ادوخاپ روند هلن |

 رون د هنساقب كلموک هلیسهدش ك ناب ویعص ویرسک كنار و كيج (ناټ رج ا) روند هبهسک ناوتانونوزوفیعض ق
 | راسو یراغابونیق هنجما هکرون دهروبق و هفالغ لوش لوقیلع رد ر ملاچ هکر وند هن ضا كحق تیسلا ناب رج و
 | هدحیا هنایرج و فیسلا ناب رجلاقب هدننزو ناق روند یجدنابرج ک1و رونا وا عضو مق نوا ظفح هلبقاط
 .ةبرح هب رج لاق رد هنسانعم رابتخا قعهنص هدشنزو هلمکت ( هب رنا ) هلناج و هدغو فیسلا هبف لعح *یشوا ۱

 | موسم هلیسانعم قم هنص رارکت رارکت ییشرب نعد یرخا دعب ةر هربتخایا اب رحت هب رج هدحابصم هرتخا اذآ ق

 | هکرد هسک لوش هدننزو مظعم (ب"رجما) ردنیبم ود هدننز و دجاسم رولک ب راجت یعجج ردعما ندنآ هرڪو |

 | جارخا هجراخ یروتسم یکه ود زو وا هک اب وک هل وایم ولعم كسکر ه هلا هب رحت تاعفدلاب یرا وطاولاوجا هل اب
 | لاوحا هدنز وثدحم (برحلا) رونل وا قالطا هنالسرا ب رحم وهدنعامیلب یا برخ لجر لاق رول واشفل وا
 | ب رج لج ر لا روند هنربصب لها نالوا فقا و وفرام هنانوئش و روماقباقد و قیاقح هلا هب رج ترکی راک زور |
 | ةن وزومیا ةب رحم هارد لاق رونل وا قالطا هرلدقا نزولا مات هدنن زو همظعم (ةب رجلا رومالا فرعي ناک اذا

 | ردتعاج ر ندنس هلبقدعس یب (براجالا )ر ونل وا قالطا هنس هلیبق ناي ذ هلبا سبعون هدننز ونارجا (نابرجالآ) ۱
 | یسن "هلسلس كنسهلدبق لیذهدعسن بیرج و ردیدآ هب رقرب هدنساضقرجه و یدا ورب هدنع هدننزورییز (بیرج) |

 | نا هلباههب رج و ردیعما یدج كنیدجیضطلا دهازلالیععسا نب مهاربا نب لیعم ان, دج ندنیئدحم و ردندنلاچر |
 | سە ود كن انجاهنع هللا یط ر هشام هدنس هعق و لج هکر د فل د نن مصاع (ءابر جا وب لرد ر وھشم عاش کرد ےشالا

 | براوج وهب راوج عج ر ونلواریبعت بار وچ هلغب رګ رولیک هغایا هکر دف ورعم هدننز ورهوج (تر وجال ردناذ ن کچ |
 ۱ | | هدننزو جرحدت («بروحلا ) لجرلا ةفافل یا بروطا سبل لا ردی "رعم بروک ه روک هنناب كحراش * رولک
 | باروج هب هسک رب هدننز وهح رحد (ةیروطا تروطاسلاذادیز بروح لاق ردهنسانعم ك با روج هغایا |

 ا
۱ 



 لطم

 اعزانت یا ذات لاق E عزانت نیک 5 ا نادا هدننزو لعافت (تداصلا اذا
 بذا وج یعجكنذاح رون د هب هقان 2 زا بولیکجیدوسهدننزو روبص (بوذلا]) و (ةبذاط الو (بذاخا)
 ردیعما مو وا a هرز واک( باذج ) یکم این وعان هل رسک ك يج ر ولک باذخ ورولک

 بولیکچ و هغماز وا بوکج یی هنسنرب ردعا هدننزو هرم ( ةبذطا آل ردینبم هنکیدلیا سوفن بذج هنسانعم هبنم
 ۱۳ زول وا قالطا هب هدیعب هعطق ندض را و یکییت كلبا روند هثیش نالیدازوا بولیکجو روند هغماز وا

 روند هنسینبب امرخ هلذیتصف ( بذلطا إل ةديعب ةعطقیا ةبذجلززنلا نيب و هنب لاقب هنموردسکش مازوا بولیکچ
 روند هنسبنس امرخیحدوب هدننزو باتک (باذطا )رود هنالوا تشرد و ترس لوق لع هنسانعم لل اراج ۱

 لف كيج ( باذولا إل هنم نشلنا وا لحملاراجیا باذطا و بذل ا انلکا لوقت ردهباذج و ةبذج یراذرفم |
 فاک بادوک هدناهز ردیرعم باد وکه روک ننایب كحراش + رونلوا بیترت ندناو چ رپ و رکش هکر دماعط عونرب

 اکا ورارک ودر شزمکپ یلهکسسهش رز وا بوریشډ هللازوجو دوخنو خیری و تا هکر دماعط ول رد ر هلم وعصم "یمراف
 | دمج «هاذطا ) ردموسرمو د راربد ید یوالپ جوک کا هکردب والی ناب رب , ضعبلادنعو رار د خد یشبحشآ |

 كلاذ و كج ( نابذطا ) راردا دیص یشوق راغب وط هلکنا هکردقازوط شازود ندلیق هل د دشت كلاذ و یه
 : ا نسل مامز روند هنس مكت كن اق قاباییعی نیلعن هدننز و ناتفع هل د دشت كناب و یرسک

۱ 

 تباصا هدنلوق وهدنلعفاب هدنکو لسنالفرار د تای ذج یدا وینذخا ربع هکر دندانعمو رون ده هدیعب هعطق ندض را ۱

 كيو زوب وا هلنیتف (برطا) ردندناریبعت نال وا لمعتسم هلس هغیص عج وب و هدر كج هد یدلیا اطخ بو یا

 :*یدص اذا ابرج فیسلا برج لا رونل وا قالطا هنساب ملق و بیعیابرج هب لاش رونل وا لامعتسا هنسانعم
 رط راع هن زوپ جا كنغابق زوکض عب هکر وند هب هضراع لوش هدنلکش یساب قو ءدص یا برج فیسلاب لاقبو |
 یک یراد هدرخو كمشیک و قالزق رب هنفرط جا كنب راقابق زوک هکردتلعر وب رووط بوشیک اماد رول وا

 ق اجاب لاق ردو یرلکدد نیعلا برج هد هبط تادرفم ردط الخا شهاب یبس رول وا ضراع رهژب قجهف وا"
 رد هنسسانعم قل وا هابت بولاق ندتعفنم و ربخ یسالرت كنهسک رب برج و نفجا نطاب ولعب ءادصلاک وه و برج
 تبرجاذا لجرلا برج لا قب ردهنسانعم قل وا زو وا یسهود كنهسکرب و هضرا تکله اذا لجرلا برج لاق

 ناسنا نالوا كب وزو وا هدننز ورجا ( برجالا» و هدنز وناشطع (نابرطا و هدننز وفتک برا هلبا |

 با رطا)ردیعج كنابرج و كیرجاهدننز ویلنف(یبرطا )و ردیعجكيرجا هلیعص كيج (برطاژرونید هناویحو |
 یمهود كنه کرب هلبرسکكنهزمه ( بارجالا  ردیعج كيرجا ( براجالا  ردیعج كیرجا هلبرمسک كيج |

 هنسانعم ءا" رونید هکوک هدننزو ءارج (ءابرطا ) مهلبا تبرجاذا موقلا برجا لاقب ردهنسانعم قلوا زوی وا |
 رف كلف و كسع تلف لوق ىلع ردشغل وا هببشت هندب ند اتباصا برج هلببس بک اوک نال وا زوکرم هدننخن |
 1 ردتج هل وایرارادمیرب ودن كلف كلرف و زکر لا جراخ كش دارم هکرونلوا قالطا هب هیحان و تع"یرلفدلوا راد ۱
 و هدنناب هبصق مان ج رذا هدهیماش رایدوءهایرجر ون دهزق رېل د و لز وکو هنسانعم هطوع ضرار ون دهر قاروف ءابرجو |
 عام وبشانالوا درا و هدنتحیوبن ضوح مهولصا نکل رایدلیا طلع ران د رد هفاسم كالن وک وا یتدبام ردمدا هبرق ۱

 تأشن ندرلب وارندا طاقسا ییظفل ةن دملا تعي ر یبهدایز عقاوهدنفدح چ حرذا و ءابرج وة دما باک ی ضوحیتیحان |

 ۰ ۳ ۱ 2روز تويا بیر )ردا تب هدناتکیدنک ییطق رادماما یرو نم ظفل وردشلیا |

 ا نمرب هلیکره و ردهلبک وا لوکم ره و رولا وکم زکس هکردکچل وا رب يفق و رولا هنس یرادقم ریفق ترد
 هنالرت بیرج و یکن افغ رو هفغ را هلیعص كيج رولکن ابرج ورولکه ب رجا عج كنظفل بیرج وردنم یدب كنمرب

 مولعمرادقهندالرتبیرجارز تن نیوز چی وات رب ون E زوزو ا ۱

 ۱ یرادقویدنلواقالطا بت معلم ندضراةراعتسالاب سیا ایام نر هکر دونی |

 | یعوجم كرش لدتعم هاد قلا هکیدلبا نای هن وک و ب هد هحابسل | باتک ل ءوم نکل ردفلتح ےلاقالا له اح الطصا بسحم |

 ۱ یلشاورار دلشا + دیصق ن واو هبیصق هعارذ نواو عارذ ه هضبف یتلاو هضبف هعیصا ترد ورون دعبصا هنض رع رادقم

 ةمارد سا دب وه هل والا مد ( هضبق شا الذک بیرج هرا نیو نین دنا یا |



  > TIE HEمک( )وسواس له ۳7
 برے سا و رو دب یک ار اک و لات و وب و ب درک ق اک و حیا ہنر و کار )با
 نال وا وحبا واک و وب یکم الا ول یر و بوق وا رغ و ټو ر در ونو و تک ہک
 وداپب یحاص آر سو رک و وورد ھم ودوام رد دیا ماع هد و وک ج ھ لاا دت با و ورو ی

 هد و طبالع ( ایا ال و هدر دم باا ل وورد لاو وسو ادا رر
  Eندا وا و ہر واسال ع ید ( 9

 ™ لر وراس عج حوت رو تم رس ووهن# زن ص وی
 واضح و بد هدر کجاس هرم هکر د ج کک بدن هه مصب و وک و نویز و یر

 رک کر و کالا ر داسو ود ب بت و هد رو ما و ر و وکو ایز وص وا ی راو (
 ی یکم ل کس الاد و س ایج ( برکا ر د
 ْ>سسسس»>>>پ+بد-دبس

 ھر یک الا, < بدنبال هیات الا لا یار هو تو لس وک اکہ تل و تل اب وک فرا
 تورم ترا رها لر صید عسل تماس ج2« هستم رو

 ٤  7مردن بد ل ودرع تل دو یمن تا بد شبا ومر و بدنش رک اا لع زا بدل وب

 یسک کھ دک یس اک کد ب یاس ولا ہک عب و هللا کر کج کک ا دیا یب رضا کر کپ ورم
 ی الاما یس و ع و رع ور وال والا بها €( ردا لول و رر بدل ورق نوا ر

  DREقول وہ ءو یکم ی رہو ر هاوکاری الا ل نو ھا ات عا و
  E EEسالم ميلاصا دنا م ولا سريجلا

 ب وداعا ڑ و مد روس مدل دا اصل الا بجا لاا رق امم یک و ما و یل ھور
 رو ور یا روال رو ال و طع تاب ہک وروما برش ومس وب وم( بول ودر وور

 ا وصح مه اک وحب نو را وباع ی ر ا لا وب والا یر ی هما و ب وق واب ووپ و پری
AA لاسو ی ES موسوم دسر 

  IEیراع ما  Peyسی بذ یادت الف لا

 بول وادور وات و اما نرو وسم ر لروت کد لاا روا هت ر ودا رع ( اکل 1و |

 بروجن وا در ع نمرو ر س ہر وک ( “رعب راس بلا و ما وب ریتم
  7ین هست و وداد و حاس نطق بن نال وا هاا و بیع ههو و مک ( ادا ر کوا

 ىا كاصصا نا ب دا اس لو مس و رسام قالب "عسل وب ها بت و راز هست یک

 ھ4 وک کد سا و ی تو ارد هم روش ر های چک را جاس وتس
 یال سفال یم ارح ھو روح لا رمو هد وصمم و یو ومص ر سلام یانرمو سو قشر

 دص وم نوع دو ی " تلا باج لام اا رس تامام و د ےک رور بوهنا له راب

 بز  PIT AYساتم یل وا رک ی آو اهل ص اتا الا ترج لاس
 : لا روتا وا اسارت نایک نعدوس یدو و هک | ی تان یم انا را بجا و

 ر ول و سام و و سل هر هدایت یی یب روش و نیا بارو کرا رکا
 رسل وا هل او هب ق ھی اےس ال ولا بست ہک و یک ها سا لار والا بارلا ساناا ناک یر

 رع دت اتسم وک ی یشییامرح بمجو وف رفصلار فص و هوار اون کسان جیربس زرد بت ریس زب

 تا بوک ب ہن ول وص ر هر قو وص نال وا دن بایت مام اا قالا یاب یم اہ ا رد
 ےہ وک قت ور ی دو هدر و لاا سل مال ےب ع رکا ادب اسکیس بج لاس روا

 دارم یا هو دوتا لاب تیام لر و بلاس یکسر و ھو یم ها لا رق ا ی

  6رف اتسم توت ی رست رر واعر نال ابا رع مم تکه رو ا
 هج لا رعتسلاصم ییا روا ورک هد رو لعاب 7 دعس وم نع کو خس دا

(۴) 
۳ 

 ت

 ن



 همت

< ۱۳| 

 ج اد رد هیت ایج یا تن دبع نر دا و رده وشم هوا تیدحا قارا دوس الا

 حصار اولش ورف هر هجا قوس یاج رد دم یعنی وصل دعوت ده هک

 زر ھام هد زوده رخ( زار لا فرط جھ و |

 که ل رو کانی دووس هوو روند ھه هسش یټ و هد وپ و وداه نال وا زنا قلعت تبع و بلاط
 8 (بابج الا زارنا نط ع6 آر ثنا ر صید وط عاق ید وس هود هکر وتد نیش نال وا
 > اد رزاص الارجل الا نیل بجا لام ردهتسانعم ق وطب ایج نائل وا رک یزو تام دو هود
 رب دوخ r در هم رو 2 رب لوم لع هنسسانعم رز روس هر هد زو روض
 دار دم ص ومو هدست ریو ردنا ع ومر هداتسلاصقق هن دام و رد اصح ر هداتساکللا نع بوج و روند
 ےک دیک و مرم سا سرو هس دچ راب یتا ربط یم ناتا واریعت تاسکھ لصف تاوج
 رخ رب ندانس هلص دامس ردت ز و هما (ىدمسلا ةبايج ]ل هتسانعم جرف رود هس وت روع

 . وز د وځاپ ردوا یرااصتلا موج وا و رمان اصن زوریز
 نت زو هنر هل رص کلا ین كاج کیه )ریبن هر رب هدب ر وص منه هده دنابو ردوا
 سام درشت تس ج 2 ذآ تالار
 دم رد و هر رق دل مات تیه هار عو رم وسم هبا وا یر دنا ر للع ن دی وا رغینآ
 هدام و یح € ېج )روت د یار هدیه رد هب رق رپ هش رکاب وصی م اتساع داداشی ورود رو

 دما هاتف كن هش یاب و یس تنمددنشم یو ص تاج کوب ارد ید ای اکا

 زو ناک( باچا ) رن دید ید وجه و نا ایی صالا یون رکی یا را دوم

 ما رات ید هاب طسا و هلا ف وکه لرم تاج تاج ) رد با نهان دا طاح و ید
 هک ایر وا ب وصار ین وص هکر ۆى د هام یوا اللوشن ال وا را وص اقرا زی خاو ردم ص وم رب
 ر یب تاج کج یا ر هلص 2 رج (هیمخ از ر د ج د لمصلا ناتا ھلو اور ولع ولام ولت
 ۰ لا درک ترک وف بود ریو ی باعا ھکر وند هه کت لوس هی و صقل روج
 4 | وفا هکر وسد هاب شب ورچ ل او لوق للع زارا طفح ب ورال وط ھم رداع و یس روا
 رو دیتا تر و ھم رک نیم اب كل ود شت عو هکر ود هی رد لو ځد و خاب

 زون ھا رکی ا بجبایج و بلا الا رود هب وص ق وچ هر تاج
 جا nr e E f عش )هسا وتس یا
 4 ی درج ید رمو روک نا تر ۲
 00 ر ریه ناف عفو سوخاری ھا وسا د تاب هستم تن اس کس کم بجای و

EEAیخ نا دیتا  eریز هام دشت ناب یر تک  
 ] فا ین رک داف بايجال وا یر دص کم ون هرس دم تا هر اتم ین رقم مارا صعب

 ین ات می اخ ر نیا را دا ملت

 ا تمارس سرا وددت و لار( هیج ارد ھر ر هتاف ا وغلا مداری زو
 97 رموو منم رم کک هیت ایج ( بو اتج) نمر الا یف حاس اتا جزا بج لاق
 ادد رمد نست ر وک عا ینا وملابس لا رد سام کل را هل یاس اتو

 > بدوا لزا ري للاب رد هنس یا طا وا و شاک ب ورکه کوا یر وصف رانا "یی یف
 و ه صرت د دزو فی( بدم )رها ندا دز ابح می )رم! هو
 ع راجو برو دوس دم ر ود و بول ونام کی هو و یف تم ( برج )ورد ھا
 اوا برم ) یی طع ییا پرزامج و برمج س زف لا روت دک 7 کرولا منع یوا سنج
 وا تارک کد یارک کر کک یک یر ویس ل و ھم زین ر ونا ونا مک اهم ر ھل کیان هکر وه ہزار مط ییا لوک
 4 ےس یز را مت رشا نابم وا روس رد اتم را دف رل ینا را وانتا تاد تاچ کی ی ونار رول وفا رغم رپ
 ها ست نت هب یک روو و هات هری زوج ( بسا )و دد زو رقمج نون بن )یکی ناسا
 2 (یناصمج ژله وی ور وتس دهی رنک ی وکو ر وندن ھی تک و زوم رخ ما یدک



A 9مک  
 ۱ | هدنزو هباتک  تباضحا ) وهدنن و هبا لا همت یاخ € ةباضا ا روتی: ) زوتیدهمدآ ولیوب هصیق زیلجزآ یتایخدو ۱

 برط(بضجا ) رون ده یشکش ارت ان و لیقث ناعشیشو روند ه هسک نادان و قجا هدننزو هنابج ( ةباضج )و

 نالوا فوجا بولاقشو مو یک جاغاق وات یسبرجما و بول وا فیح و نويز كب یدوج و ندکلهتسخ هدننزو |
 | رداہب یحاصتل زنم و ردق وروند هه ود نامزد هلا مظع ہدننزو فحش ےل ا اب د دشت € بخضجا ) رونیدهب یثک| 3

 هدنزو طبالع (بداضا ) و هدننزو ذفنق ( بدا ) روند هناویحو ناسنا نو زو فیعض و روند همدآ :

 | كفلا (یبداخج وبا ال و هدننزوطبالع ( بداخج وبا و هلبرصق و ی دم كفلا (ءابداخجا) و هلیاه (هبداضجا و |
 شب هکر ونیدهنس هکر کچ قاج وای یتیعیبدنجعونرب و روند هناویح وناسنا نامزب د یل )هد وکن بلاق ی ربی س هین هل رمضق |

 بداخجو بدخج هد ه هکرکج یر اقلطمو رد رسفم هل ا هکر کج تلک ر ا بدنج هدناهما ضعب رول وانوز وا یراقانا و |

 | ( بدنج 0 الس راهدننز و بدنجبدخج و هدننزو ذفنق بدخج و رون دهنکجوب ناغروص وایربا و رود
 | لح قاتبق هلن وكس تلاد و یف كيج (بدملا )ل ردیعما ینوکلا تلصل |یبا رهام هدناسنا لع و عاشهدننز و رفوج |

 تب دجلاق ردفرصتم ندسماخ باب لعف ندانعموب هکر ید ح راش + لحما یا بدج | مهدلب فاد, لاقب رد هنسانعم ط و
 | هب یحنالب (بداطا) هباعاذایناثلا و لو الا بابلا نءابدج هبدج لاقب رد هنسانعم كلمبع و تلح اذا ةب ودج شرالا ]

 | تیاوریفمصتد ز نیا نکل رد القنندالیلخ ماما یتفیدلوا عوعسان یلعف كنظل بداج ح راش ×هنسانعم بذاکر وند

 مهرد (بدنجا )و هلیصف تالا دو یعض كيج ( بدنا ) و هدننز و ذفنق( بدنا ) بذک اذا لج را بدج لاقب ردش ]

 یدک و یس هکر کج قاح وا هدنضعب و هلا هکر کج كلکرا هدناهما ضعب ردیعما هکر کج ف ورعم عونر هدننزو

  قالطاهتس و ظ وردغ ورونل وا قالطا هب هیهاد ( بدنج ما ) رددآ لج ر رب بدنج و رد رمسفم ها هکرک یر اک دید

 | قلو هرزواقلتیقیریرب هبمسک كن هزمش ( بادجالا ) لوهحا ءان یلعاولظیا بدنج ماین اوعق و لاق رونل وا
  بدلطا ممیاصا اذا موقلا بدجا لا رد هنسانعم كلك قلتق و ةبدج اهدج و اذا ضرالا بدجا لا رد هتسانعم

 8 ودطا)و هدننز و ب رض( بدم لا )بدجاذ راصاذاناکلا بدجالاقب رد هنمانعنقلوا عقاو قلق هدر ز و
 ونیز یاروقنالواهرزول لغو طق تیاغب هدننزوریما (بیدط )و هدنز و ب ويعم بودم وز ور وپ

 ۱ ا ولعح et 5 ین نوض را و ةبدج ضرا لا و ةب ودا نیب یا هبیدج و بودح و ب ودج و بدج ناکم لاق

 بدجا مج یهلبق بداحا هیف تناکل اه و ردصل فص و بدج ضرا لاش و اذه ىلع هوعج من ابدج اهن ءزج "لک

  سمالنا بابلانم ةب ودج ناکلا بدج لا ردهنسانم«قلوا قلتیف هليعص كيج (ةب ودا ) بدج عج وه ىڌلا

 |سپ ةب دح یا ءایدج ةالف لاقت روند هارعصرف نالوا یراع ندناب سنج هدننزوءآرج ( ءابدطا ل بدج | نعم ۱

 | تژلءواهرز وا اق و طق ام ادهکر ون درب لوش ردندهغلابمناز وا هدننز و با رح ( بادل ا )ءالک الو عت رم اہف |

 | بدج قرەلوا د رج ندش رعت فرح هدننزوفج# ("بدج) ردیلباقم باصح هل وا عقا و ردان یساخرو بصخ |
 یهنسنرب ردذوخأم ندنظفل بدجنالوا هنسانعم رام و بیع هدنن زو لعفت ( ب "دحل ) ردکعد قلتق هکر دیس
 یا كبصصا نا ب دحنا ام لوقت هنمو رد هنسانعم كلا دع بسانم ان و هصیقن و راع هنسفن یدنک ینا و كيسي |

 | هلی وکس كن هج لاذ و یه كيج( بذا )رد هدلبرپ هدنبرقهقرب رهشهدبرفم هلکه كن هزه( هب ادجا) جخ وتساام
 | یناثلا بابلا نم ابذج ه ذج لاق ردعیاش هدب ونعم و یروص ردهنسانعم كمردنوسو قمتازوا بوکج یهنسنرب

 e "وح یا ؛یشلا بذج لاق ردلمعتسم هنسانعم كم ردشکد ینیر بودا لقت هرب رخآ ی هنسنرب وه ماذا

 انعم قلوارخآ یآ واهنبل لق اذا ةقانلا تبذجلاه رونل وا لامعتسا هنسانعم قلا زآ بولیکح یدوسكت هقان و
 ۱ 19 رونل وا لامعتسا هنسانع» كمك نددوس یدل و و هژک |یا هتعاع یضم اذارهشلا بذج لاق رول والا ا

 رول وا هنسانعم قمل وا بلا هرخآ هدنباب كعثکچ یب هنسنرب عی رونلوا لامعتساهد هغلابم باب و همطفیا رهلا بذج
 . ردقلوا هلياونع هبذعف هذاح نالوا بسانم هدنوب نکل ةيذاحملا ف هبلغاذا ل "والا بابلا نم انالفنالف بذج لاق |

  ردهنسانعم كەك سیب امرخ بذج و رج و دصلاب فصاو هداروم هنسانعم حی زنی ورد بذج ریس ٩
 | كما بوکچ هدقولوصرب هلب نغآ ییوص نالوا هدباقو اهمذج عطق اذا یناثلا بابلا نم ابذج ةلضلا بذج لاق |
 | بوک یی هنسن رب ځد وب هدننز و لاعتفا (باذتجالا هيف عرک اذا اسفن ءالا نم بذج لا رونل وا لاهعتسا هنسانعم
 | هبلسیا هب ذتجا لاقب ردهنسانعم كلا سالتخا و بلس ی هنسنرب و هب ذج ینعع هبذتجا لا ردهنسانعم قعاز وا
 رد هنسانعم كعشکد یني ركن هنسن رب و امزاناذانالج را ابذاحلاقن ردهنسانعم لعشکچهدننز و هلعاف 6 ةبذاح ا ) |
 | هبذج لاقب ردهنسانعم قهازواب .ولیکچ هدننزو لاعفنا (باذحالا  هعض ومنع هل" لوح اذا یشلا بذاح لاق ۱



 ادي هدنزرط لوپک هدنزوب تنی دوم فوم روند ه هنسنریخ نو ىب وند نالوا زاب قلعت تبغرو بلط
 کا (بابج الا ردا ن نظ قعاق ین آ رانا طب تغب دمتوط قعاق یدوسهود هکر وند هثیش نالوا

 € و ۱ بابج اذراص ادا ایحا هقانلا نل بچا لاقت رد هنسانعم قمت وطبابح نانلوارک ذیزو كنندوس هود

 اریط دوخاب روند هرب نالوا ظیلغ و كب دوخاب هنب زوب كرب لوق لع هنسانعم ضرا روند هر هدننز و روبص
 (هب وبخا)ردعضومر هدنارت ردیو ردیدآ عض وهرب هدنساضق هن دمو رددآ راصحرپ هدنساکلانع توبج و روند |

 ۱23 مچ و كنوزم# 6 بچالا) هنسانعن هردم روند هنتسهچراب قازبط یتق نانل واریبعت كسک هل كيج |
 ٤ دیچ ) ارد دآ عاش زسرخرب ندنس هلببق دعس هدنن زو همام (یدعسلا ةبابج ) هنسانعم جرف روند هنر تروق |

 , هدنناپ لبج مان اجا بیبجو هلون رد بینج و دوخاب ردیعما یراصنالا عج واو ردندیاصا هدننز وریز |

 کلا ناتسزوخ هدناربا هلبرمصق كفلا وی كی (یج) ردیدآ هردرپ هدنب رق وص مان هلک هد هدابو ردیعا

 ۱ قر هدنماضق ناو رنو ردرابوسنمهاروا ابا مشاهوبا ولغ وا و یاب ما یلعوبآ هلملا جش ردیذآ تلایار |
 , درر هدنن رق هدلب مان تیه هدقا عو ردب وسنم هاروا یرقلا داج ن ىلع ن دوا ردیدآ |

 ۱ رد هب رقربهدنع هدننزویتح ( یبج)ل روندینابج هدنراتبسن رد هبرقرب هدنن رق اب وتعیهدنساضق دادغب وردندار وا |

 اص هبجاعاد ردندنن دح هلع عج یا هللادبعنب دجا و ردبوسنم هار وا ثدحا الا دوسالان

 اا ردن دیماسا هلک كن هن یاب و یعص كنهددشم یاب و ید كيج (هوبجا) رار د ید یابج کا

 4 ۳۳ یی بیجار دم ياد دین دو ناینامص الا ةيوبجن رکب یا نا دوم

 بابج نوچغیدل وا شورف هبجهدنابط |قوسیدج ردندندن دح یرصل!| بابان یوقلادبعروندهب هسک

 4 هلع مان راتیذ هدننبب طسا و هاب هف وکه لب ع كح (تابابطا# ردندح بابطاندلاخندجا ظفاح و یدنل وا

 وا هلکمامتروا بوصاب نآوص هکرونید هبابق یر | لوش نالوا هرچا وص هلیعصف ريج (هبضجا) ردعضومرب |
 ا كج هکچ قاربط هلبعص ك رایج (ةبجج )رر د ج د لحضلا ناتا هل وار روط بولام يطأ
 ِ ۳ ا یا فا تاما ک نرد هتک لوش هم و صف لج |

 ۱ هر نکا بودرا هکر وند هنغاب شب ورچلوش لوق ىلع راردیاظفح بوردلوط هم ردصپ و یسهرواق
 و ههر واقو هت هنا هرکصندلغ ضعب بوسک هم رک د ندننای كن هود شغل ضوب هکروند هیردلوشدوخاب |

 ۱ ۳ 1) وهدننز و باطبط (باجج ا ردوصرب هدنن رق هنندم هدنن زو دهده (بح> ) رار دنا فرظ قج ه وق |

 ا رر د ماریا بیابجو باھالا روند هب وص قوچ هلی يل |

ep OTE OEEدو هدد رده ما قوصرد با دوخ  

 غا نابرق هباروا هکر د هنافطس عقا و هدانم د وخاپ روند هنقاوسا دوخای هن راغاط كن همرکم ۀکم بجابج و |

 J 2 بای هدننز و هلعافم هلی دی دشت ك ناب و یمط كم هت احلار ون دهرا هقان نام ز دول هدوکیربابجابجو ر ولآ 1

 1 باصلا )یدنل وارک دهدنلیذ بابجنال وا یسیناثدصم هک تن رد هنسانعم لا هرج افم هلبا رخافمبابسا ضعب | ۱

 ۲ نابجامتخ اکانت ات لاقب رد هنسانعم كعش دیا چ وزتییبراش ادنرفزق هلرخ ام دحا هدننز و لعافت ها |

 رد هنسانعم كمزکب ودبا تجایس وس رایدب راید هدنزو هلزاز (هبج رد هرقرر هدنساضق زا وها هدمحهدننزو |
 یو ۱) ردعضومرپ هدنب رق هکم هلیفط كمج (بوانج) ضرالا یف حاس اذا لج را بهجلاق |
 رج لاقیرد هنسانعم كاد د رته د هنسن رب و هکله ایا ودعل !بجخ .لاق رد هنسانعم تاب | كاله هلا هل یاح اب وا

 رفعج يخ .بهذوءاح اذا لج را بح .لاق رد هنسانعمقل اچ هطلواو ك لک ب و دیک هتوایرب و هيف ددر اذا "یشلا ین"
 س

 ود وب ولی و هصبق هدننز ورفعج (بدح ۱) ردتعاجب رب ند راصنا هدننز وابح رم (یجح ال ردیع|لجررپ هدننزو
 |: دزو طبالع برا هجو برحجو روند هر ود وپ جابوط ول هد وکی ربا هلبعطو یصف كيج (برصجآلرونبد هب هسک
 | هدنز و ناوعفا (نابرعج) قافلا مظع یا براحچ و برعج سرف لاقب رون د هت ۲ لکیهلا مظع یربا یس هج |
 || ینیدلوبتیابن هکچندنتلآ ق لوف هکر دکیک ی رويس ل وش همزهلر ول وا هدن را همزهل کیا كت آ هکر وند هرارمط یکی لوش |
 1 ردلمعتسم یقرهل وا هشت یطفل نابرحج وبشار ون د ناتمزهل هنفرط یکیاررا و هننلآ لد كچ وکی جوارب رول وار دق ہرا |

 ۱ ۱ دصبف لوق ىلع هب یک رودوولیو هصبق هدنن ز وحهج (بنخا)و هدنن زو رفعج هلو بنا )یک ناتهزهل |

 1 هدننز وطبالع(بناعج روند هبه رت هیت طه دمى رزى رو انو واو یخ منا بیو |

 ( دو )



 | هلک وک هکردهسانعم ها( نطبلةباج ) رول وا قلخ هدهسک می و ردترابع ندکمرتسوک هوم ات

  شمرولب یرازونب وب زونه هل رصق كفلاو یرسک كی ( یردلا ةبأج  رونل واريبعت كلتپس ردیفلا را قساق
 | ردعضومرب هدننزو نابیطا (ناب )روا هدعب بول وا ظیلف هدنروهط ادا زون وب اربز رونل وا قالفط هکیک |
 1 اوهمدا زمسهشقاب ربتح یس هژج و ریصق ىو هدنز و رفتن (بنأجا) ردعضومرپ یدو (بأحلاةرادإ)ل

 (تابطازو هد دشت كنابو یھ كيج بارد راج د بن اچ زساهو هاه روند هیاج هدنت وم روند |

 مداخ بوسک, ننن د یراهاخ و هعطق اذا ابابج و ابج ىلا چ لاقت  ردهنسانعم عطق كس هدننزو باتک|
 هب رد هنسانعقمر وای ثا "۲ هنحاا اننرخ ااا اذا هیصخ نج لاق ردهنسانعمقلق یشا وط و |

 بیک جو هدننزو باستک | (باشجالا) مملغ اذا موقلا بج لاق ردهنسانعم كلتا هبلغ و اتهع#ل اذآ
 ردع وضوم هنسانعم كلتا عطق هلیهج و لاضیتسا یدشرب هروک ذم هدام هروک هتنای هدراصب كفلوم +ردهنسانعم ۱

 قصاب ے روا هلکعد واه یکروا لوق ىلع كس ینکیروا كنهود هلنیتحصف «ببلا) ردعرفتم ندنا یناعم زاس |

 ه هودكکرا نال وا هرز واروکذ م فصو یکروا هلدیدشت كناب و هلتیتخف ( بجالا) ردهنسانعقلاق رودو و
 | نایلوایا كن رقانبق ءابجو ببطا نيب یا ءاّبج ةفال و بحاربعب لاقت ردشوم هدننزو ءابز < ءابخا و رود 1

 ۱ هلغل وا هریخ وزآ یرلتا قلب وا دوخاب هنوتاځ نالوا قنای بویمویب یریدن و ردص دوخاب روند هنوتاخزسیرفص |
 اهل نذضفال یتلا وا اهایدن و اهردص مظعب مل یتلا وا اهل نیتیلاال یا ءابج ةأر لاقب روند هنوتاخ نالوا زسطوب

 رولکببح یعج رول وا لیذلا ریصق و کلا عوطقمروند هبح ید هدنکرت هکر دف ورعع سابل هلی كيج (هبحا

 | شاق هکرونید هکیک نالوا هدنتسوا لز وکی تعب نیعلا جاج و ردیدآ عضومرپ هبح و یکب ابق رولکبابج و یکببق

 | كنغنرط راوط و رارید ید ن نشوج و هبج کروند هنسابل كنج نانلوارببعت هرز نما عرد هبج وب هقرووآ لآ ۱

  ةبحورونید هنب رپ قان واو ا قج هشو واق یتلی وا هلیکیک تا راول دو هرات دوخ اب هت ي 3

 هدنساضق ناو رهن ندنلاعا دادغب هبح و رولوا لخاد وا هلردنوک اک | هکر وند هنناغوق كننرعت قار رع ناسا ]

 | هناروا ینابخا یلعنب ناوع و ینابطا لرابلا نت روغ رددآ ه رقرب هدن رق ابوقعی ندنلانا دادغب هن و رددآ هرقرب

 هدنش كيلعب هلا قشمدو ردعض ومر هدرصم هبحو ردقملوا یج نالوا باوص هکر د د ح راش + رد راب وسزم |

 نس ی با یا هل دبع ندننندح رده رق ر هدنساضق سلبارطو ر دیم ساوص رب هدنفلموق لخت مات خاعهدهداب وردعض ومر ق

 | لص وم ین قلیوا هلکحنا یضاب نانل واریبعت لیکس كنغایا كن آهدننزو بیترت (بیبل ا ردنداروا قابلا [
 سرف لاق ردنرابع ندکلنا زواحت یییراریکس هدنرلقابا درآو ینیراز د هدنرقابا كاوا هکر دقمزا و زدق هر نالوا
 بدو ران رارف قچاقو ردهنسانعم رافن كکروا و بجای هنم ليج یتعی ضاببلا عقترا اذا بب

 ۱ هنسانعمّرب روند هبوبق هلص كج ( تلا اها ورا اذا لالاببج لاق ردهنسانعم قم ردناق هوص ین یشاومو |

 .دوخاب هنالوا عقا و هدنرب فلطلا و العا كي كفل ریاچ و كغالتوا دوا هلالوا قوج ق ونک نزد یبد لوقلعا

 | هبتوق نالوادوجوم اهلاح ىلع همبوا بویلا رفحسان دوخاب هنالوا شمالباب بولیروا هلشاط یراود ورا |

 ا "بجو هدننزو ةد رق ر ولکه ج ونک كيج وولک ابو روطکبابجا یت زول وا قا کو و
 | ینآ راب عو هل وا شف وارمض ی ذ یر درب هنغلازا نوچ اقل وا عسا و بولکیدند رد یکیا هکر ون دهفج راغد و هنلوط |
 | زرروتکن اویخیرلکدد فرزند کردید ضومو هدنمزرر بج وزار دبا عضو ذین ها بوکید تاق کی 2

 | ص وصخ هنس هلسق یط بجو راربد كنلپ و واکو رشا هدیسراف هکر دروناح یرلکدید هبانروز هله رګ هفا رز
 هللارصم "هرهاق و رد راما وصررر هدنرادروب یتعاجج یتغ نب هبض و یسهلبق رعاعونب و رد دآ دهشم ییعپ مضحت رپ

 هدنآ رار د بلکلا بج هلتفاضا هنظفل بلک هکر دهب رق رپ هدنتساضف بلح و ردعضوم ر هدنندب یسهبصق سدبلپ |

 | ندم نا ندنوص کل مقا ندا و ران ۇكى رق ناف وا یابد زا باز رو

 ۳ هلا لصم لوق یلع هدهفاسم ليم یکیا نوا هن رهش هبربط ندماش دالب (فسو بجا رول وا تایافسش |

 0 "بجا ردعضونر هدنساضق لصوم ( + بارد ) یدا راشنک بوقارب هوبقلوا یرناوخا کز دعقاوهدننایه | ۳
 : هدننز و باص بابا رونل وا قالطا هنا هرکصندق دقیج یغوصف كنکیچ ناقیج ادا كنامرخ 6 ةعلطلا |
 ردصم ندهلعافم هل رسک كيج ( بابا إل دیدسشلا طلا یا بابطا مهیاصا لاقب ردهنسانعم دیدش طق |

 | رد هنسانعم كلا هرخافم هلبا رخافم بابسا یسهلوقم لام و بسن و بسح دوخاب نسح هکر دند هبلاغم باب ردیناث

 | هلهجو رب و رد هنسانعم ظق قلتق هدننزو باغ ( بابا إل هتیلفف یترخاف یا هتیبش ایاسبج ییباح لوقت



 سه ما لصف ا

 بوص ( بوث ) ردشفل وا تبسن نوچهکءدلیا ظفح یباوثا كسا هدماج ردندنیئدح ییابثلا رع ن دمو روند |
 بوثو زدند هیلهاح یارعش رانلانب بو و ردهسیک ندیاربسا یبیئاط متاح همضشنب بو ردندلاح ر"یماسا هدنز و
 هدننزو باصم (باو ) و هدنزو ریز ( بیو ) ردراو یراعشا قلعتم هنسهعق و هیسداق ردندن رمعم هدلتن
 بودا رفسرپ هقشب لوق یلع بودیک هبازغ موقرم هکردوب یبس ردباشنم كنلثم * باو نم عوطا * ردندیماسا |
 هنسنرب و بولد نن ورب هسیارولکن اسآ و عاصباو روب نم رک | هکیدلبا رذن یس هجوز هلغل وا عطقنم یربخ و دوقفم :
 یسهجوز هدکدلیا تاقالم هلیس هج وز و تدوع هننط و باول نامز دعب هروتک هب هم رکم ۀکم ك ر هدب هرکصندکد رگ |
 برمض هدنقح داقنم و عیطم تیاغب هیلع ءان رد شما تباحا و لوبق یدل وا هلکمرب و ربخ هنس ودنک یعقا و رذن

 یلاطلا نعم نب بوث ردنداعما جدو هدننز و رفز ( بوت ) ردب راما تعاججرب ندنیثدح باوئو ردسشل وا لث |
 رددهازلا ین الوما لسم ویا بوثنب هللا دبعو ردیسیضاق قشمد "یرفلا بوث نب ةعرزو ردندهیلهاح یامدق

 [ فس و ندد زو یظاح ولایبح ندحج ردندنيثدحم بو نب دزو بوث نا ارغصم هلبا نع لوق ىلع هلبااح ج و |
 هزمه یشان ندنمه و یتوب یسدقلا غلا دبع ردندنیمبات بوث نب ثراح و ریدلیا ثیداحا تیاور یک یا نبا |
  ردهدلب ر هدنع هدننز و دعقم ( بوث ال ردنداعما دوب هدننزو هباص»( ه اول و ردشلنا تد هدننا ونع بوثا هلا 0
 | یریمالا لاق ردندنن | ور فی رش ثیدح نالوا دراو هدنقح ضیا سورخ هکر دهبتع نبا هدننزودجا (بوث ۱ |
 [ هربغ هاور و ( یلیلخ ضي الاكیدلا ) لاق مالسل او ةولص)ا هيلع ینلا نا ةبتع نب بوثا نایور هصنام اویل ةايح ىف |

 [ رومفبهدننز و بثان 6 بئاثلا )هل هقلخ ر ود عبس و هبحاص راد سرح ناطیشلا ودع و قیدص ضیب الا كیدلا 3 ظفاب |

 | هدکدلیا دمرزطا دعب ابرد ( رها با ) و رونل واریبعت یاقو هروب هکروند هراکزور ددش نالوا یسهمدقم |
 "[ رر ودلوط بوصاب یلحاس هکلب و یرب یکیداکچ هکرونل وا قالطا ه وص ندا ناضیف بوشاط هلغلن وغلوط |
 [] بآ و و ردندنیئدح هکرد هبتع نبا هدننزو ناتک (با "و ) رزطا دعب ضأافلا هام یا رحصلابثا هاطغ لاق |

 [ یا هناثتسا لاقب ردهنسانعم كلبا بلط ءازجو با وث (4اثتسالا ) ردببحاص هبقنمو رک نیئدحادنع هبازح نیا |
 | ندنیعبات هدشنز وریب ز ( بیو رز هعجزتسا یا الام باثتسا لا رد هنسانعم كسا ینتعجر كئیشرب و هش نا هلأاس

 | نایک € نابیث ل ردندنیعبات بیو نب نجرلادبع و بب و نب دایز و ردیلاکب یسیرب و یعالک ی رب ردتاذ یکیا ثدح
 | قالط كرک و توم لرکر وند هنوتاخ لوط شلیا تقرافم ندنج وز هدننز و دیس (بیثلا ) رددآ تلایارب هدننز و

 | جوزمو ردیلباقم رکب ردفج هلوا تروع شمروک را هکر وند هن وت اځ نالوا ام لوخدم لوق ىلع نوسل وا هلسیس 0

 | یا بدا ما لاق رول وا ی واسم یقالطا هثنومو رک ذم سپ رول وا یلباقم بزع هکرونل وا قالطا ید هککر ا شل وا
 دلو الا زفل واقالطا ببث هنعسق لج ر یأریلعو ةأرماب ج و زت تعب هب لخ د یا بث لج ر وام لخد وا امج وز تق راف |
 نال وا ج ورم ردلعاف سا ندبو ردهدنن ز و لعیف یس هلک بيث هر وکه ناپ كحابصرونل وا قالطاایلغتهدن بل وق نیل

 | نوچ راکدلبا عوجر و تدوع هنلها هلمج و رباغم هل وا هجو ردرهشا یتالطا هنععق نوتاخ تیاهن روند هناسنا

 | رولک تاب یئنؤم عج و نوبیثیرک ذم عج رد هروب ځد یراهلک رکبو ما هکهتن ردب واسم ثنومو رکذم هدنوو |

 | کرد وم ندیب اسکن کل زغل وا قالطا هنعسق لاحر رون د هنوناخ شلغا تق رافم ندنرآ بی هکردم وسره هدیرفمو
 که ردینبم هن رکدت | تدوع هج وزت هدلاوحا بلاغرونل وا قالطا هن وتاخ نالو اا ب لوخدم و هرا نالوا لخاد بی |

| 

 1 یی أت ورک ذو ناي هلباهآرم ولج رنایل وا رکبریثا نیا و رونل واقالطا رکب هنوتاخ شمامرا و هرا و هرانال وانکرا |

 له قلطیدف ا مار لجر لقب و قالا و رک ذلا لع عقبو رکیب سیل نم بیل ردشلا هوست |
 هیات هرقف ردهرز وا لوهج ین یرالوف هب لخد لجر او اېم لخدوا كفل هکیدلاق ازاحم ارکب تناکن او ةغلابلا |
 | بىئ نوتاخهدشنزو لعفت (بیثنلا و روند هنوناخ شلوا ببث هدنن ز و مظعم (بیثلا ) یهتنا ردنعضنم یب هلک اشم ۱

 _ [ هدنلیذ یسهدامبوث ردماقموب یرک ذ عض وما كنظفل بیئوبشا و ابیث تراص ادا ةأرلا تبیت لاقب رد هنسانعم قلوا |
 1 4 ملا لصف زوج ردذوخأم ندنسانعم عوجر ردلکد مهو هلفلوا یواو یصا هکر د ح راش# رده و یداربا

 | یابآج راجلاق ردصوصخ هنککشانابب لوق یلع روند هکشا هنا ظیلغ هلنوکس كن هزم ویعتف كيج (بأجا)
 روند هئیش قلصت و هدنکو ظیلغ اقلطم و روند هنالسرا و هنسانعم ه رس روند هکب وک هدندب و ةیشح ونموا ظیلغ |

 رد هنسانعمقازق لام رول واردصم بأج ویک هرفرون د هروماچیزمهرفنانل وا ریبعت یشآو ردیدآ عضومرب بأجو |

 ةرفلا عاب اذا لجر لا بأج لاق رد هنسانعم قعناص یشآ و لالا بسك اذا ثلاثلا بابلا نم ابأج لجر لا بأج لاق |

 زوب نوچ ا لاقتتسااب لاعفنا و بضغ هکر د هنسانعم هج ولا حولک ول واور شرت هلبعص كنهزمه و كوج ( ةب ۋول ا )|

۱ 

۱ 
1 



 هدننز ولعفت(ب وا ردینبن هنغیدنل وا عوج رو بای کا لاسره قالطا هام هبهمرکم ةبعک ی هاکت روشمو ۱

 NETS a EEN ی هغل وط هن | آ

 یمانعم تدوع ه دننعص.تات مرنانس *ینااعم هاب هصالخ رد هلیسح قل وا ء | دن میجوت و ریرکت بی ولت و اب ویلیا |

 ۱ اب ون لجر لا بوث لاق رد هنسانعم كلتا تدوعو عوجر یخدوب هدننز و لیعفت ( ونتلا )یهتنا ردظوحمم

 كم و ضوع و اهایاءاطعا یا هت وثم هب و لاقب رد هنسانعم كمربوءازج و رجا هدنلباقم ی هب هسهک رو عجراذا |

 هدنن اذا حابص لوق ىلع قم اچ هرک یکیا دوخاب قهرغاج هغلق زام یتعاجو هض وع یا هن و لا رد هنسانعم |

 هدقدل وا نواه ع وعم ادب | ندل لب ترضح هکر د هنسانعم كع د*مونلا نم یخ و لص لا هعفد یا املا وتم رانذّوم | ۱

 ءاعدلاثوا + ةولصلیلع ىح + هلو ةولصلا ىلا ةغام جاع دااذا نذولا بوت لاقب زدشل وا تنس هلغل روس رب رقت |

 ردهنسانع«كمروتک تماقا نوعا زام بدوش و ءد لع ادوع نەت رھ # مونلانم ربخ ةولصلا × رلا ناذاف لاقوا

 تقیقح ران و و ردنمصتیتدوع یسهلج هکر د هنسانعم قلق هلفان هرکصندنزامت ضرف و ماقا اذا ةولضال تو لاق | ۱

 قم وط زوب هتعص یندب كن هتسخ هلن( ناب وثلا رز ةضیرفلا دعب ا: عوطت اذا نیتفکر ب بو لقب ردراديع رش ٩
 نابو ضیرلا مسج باث لاقب ردنرابع ندکلنا تدوع هنتلاح قلغاص یجازم بولک هن رپ یناج هکرد هنسانعم [

 ۱ لا ورد هژس هظح الم یغیدل وا لیصاح هلیددرت كنرآ دنسانعم له روند هلا هدنن ز و تا" (تاوثلا ر لبقااذا ۱

 ندشاداب نانلوا اطعا هدنلباقم لاعا هکر دهنسانعم ءازج و رجا و هلببسح یعجارت هنناوف و یددرت روند هنس را |
 ىف كم ذب وثلا ) ردرهشا هدربخ نکل و دلعمسم هدرش و ربخ هچرک رددناع هب هسعک نالوآ یزح رم راھ 1

 .ءازطا یا ةبولا و ةب وا و با وا هل لاقي ردهنسانعمءازح و رجا هد ران و هدننز و هرم ( هب وثم ا ) و هلص كن و | ۱

 | اس انعم تام رپ و باوت و رجاهدنلباقم ی هب هسی رب هلی رسسک كرلەز *(باوئالا )و (ةباثالا ۶ ۱

 اک ےس | هلق شعم (تاثملا و هت الما یا ضوطا تانا لوقت ردهنسانعم قمردلوط و اهات هاطعا یا هث وثم 1

 دو هنطس و كنوبق لوق یلع روند هر یغیدروط كنهسیک نکچ وص ندوبف نوا قس یی یشاوم و باود
 | ةلاه ¢ ةماثلا و روند ههاگتعج یراتج هل وا عفت قرفتلا دعب كسانو ردظ وحلم یسانعم تدّوع ید هدزلن وا ُر

 | دیش اخ کا ورا توقآ ندفارطا هن هگدنلآ نداروا ه6روندهنرب نالوا رفاوو عمق یوص كنوق ۴

 | هلشاط كن راو د یتعب هنیط عض وم دوخاب روند هنشاط كزالبن الب روچ راذام ار اد هن غا كنویقو رونو ریبعت

 | یرب رومآ رونند هن راهاکتیعچڅ یرلکجهدا تعجارمع یرخا دعب ةه قلا دب كسانو روند هنر كح روا

| 

 reins لفت ادا یلصلا بوث لاه ردا تدوع 4 هلفا ةولص کرددنناتعت قاقزام هلفات هرکصتد هضورف 1

 | یکج هک نکا كناسنا دلرصف كا٣( توتلا) تارک ا تسک ادا لج ران وک لام زد هسا تطنا ناو تک وا

 | رد هل رابتعا لویام قالطا هسابل روند هنس هلوقم فوض و رب رخو ناتکوز نالوا ج وسنم لصا روند هابل ق
 | ردینبم هنلاقتتسا كنهعض کی کر ؤدا هلبا هزمه رولکتب وئاو هدنزو سلفا بوک بولا یعج یدنل وا رک د هکهت ]

۱ 
 | ىع هنسانعم هرد هل ید هابل لل هدنماقم امد نراقم هناسختسا راب و هلیرمسک كنا رواک ت او رولک باوئا و

 | ص وصخ فی مشت اتذاع ردکعدنوسلیا تافام هللا یخ لاعس یادخ ردلکد هدزهس و م یتافاکم وازج هدنابوب كنآ ۱

  تافاکم تاق ىکا اب وکر اردنا داری لبا هل هلغل وا ترابع ندرازا و ءادر تع ناسعتم سابل و بول وا یتبم هتعلخ

 | دی زر هدالب هل لاک ه ابو هلل لاشیذا رددا ره نیپال سفن هل وث هدا زون نالوا مهفنم ندساسا و رول وا كعد نوسلیا

 هنا ردو مب كل اف و هرو زم دع و ییعب هنسانه هیفا نایا ةمذ و یتمذ یف رار د هیفا نا یا یو ف راب ع و هفت

 ر یس هتکن كن همش و ردشلیا فاطمه رادن ادیک أت ردشغ وا هانک ندسفن هلبو هدازو نوسل وا م زالو ند |

 | | لا هناي ف ثعمیل تیلا نا ثیدخا هنم و هلبس هقالع ترواحم رونل وا هدارا ىلع كناسنا هلا بوت هکرول وا هاکو ۱

 | نراقم هت وم راضعب و رایدلیا ربسفت هلبا ناف | باودر ھا ناتج کرد حرا اعا ها8 ۱

 | ردیسابل تولادعب نابنک !كناسنا اریز ردشلبا فی زت یریسفت هلبا نافک | یا نیا نکل رایدلیا لبوت هما تلاح و لع |

 | لاقنهنم و ح راشلا لاق مصاف كالع لیق و كبلق لیق#عرهطف كنا وچ یلاعت هلوف و ردلکد یمابل نالوا توم فرظ |

 | لعفلا تدبخ ناک اذا باشا سند نالف لاه و تیعل 9 هراهطلاو سفنلا ةراهطلهوفص و اذا تاشلا رهاط نآالف

 ِ شا رونید هب یرد ولع منکر ناتزچ د اکیا زا آیا یکم تا نیس شو ال را اذا بم ) بهذلا و |
 | هنبحاص بول ور وند هب هسه ناتص بوت هدننز و با و( باولا) رولوا هدناوبحو هدانا



۴ e ۸و B= 

 0 0 ياغدا ول واه داوو دمت( بقتلا) ردیعت صحن دنا و نداازعش مدننزو

 ! تدقتا اذا اب وقث رانلا تبقل لا رد هنسانعم قاب بوشتوط شتآ هدننزو دوعق ( بوقثلا ) میظعلا قیرطلا یا
 لاقت رد هن ساغم قلغاب هفارطا یسهحار كن هنسن رب و ءاضا اذا بکو کلا بقت لاقب ردهنسانع» قمادلراب زدلیو
 كل هسکریو اهتبلزاذا ةقانلا تبقثلاق رد هنسانعمقل وا قوجیدوسكن هفان و تجاه و تعطس اذا هحمارلا تبق
 ۱۲۲۸ (باقنالا) ردزاضگانعموب هزوکه ناب كساماذظن ادا هبأر بقلالاه رد هنییانغمقل واذفان ىرى نو ی
 " | باتک (باتتلا) و هدننزو روبص (بوقللا) اه دقوا یا رانلا بقئا لقب ردهنسانعم قاي بر دشت وط یشتآ هل مسک
 ۱ )روایت یکی رلهدرخ نودواو هدنوفوارچروند ه هنسن قجمرردشتوط شتآ هننزو
 الا لاخد هلوا ردیا تی ؤرو ذوفن ولوخد هسان خاصمورومایکو غروب رد هسکرازک راک لوش هدن زو بولسا |
 ندنترچ تدش روند هبیشکولهرچ لزق كب هدننز ورپما (بیقثلا روم الاف لاخدیا بوقثا وه لاق هنسانعم ۱

 یسهرهج كنهسکرب هدننز و همارک ( هباشلا و روند ه هقان ولد وس كب بيق وردنا ناعم یکش تا ولع هکایوک |

 ۱ 7 یدوس خد وا 6 بقاثلا ال ةر لا دش ابیقت راص اذا ةباقث لجرلا بقث لا ردهنسانعم قمل وا لزق هلیسهدان ز
 e وکم یچبردعقا و ہد رکن أرقہک چ بقاثلا من لا و رون ده هقان قوجا

 را دلا لاق + ردشغ وا قالطا نوچغيدلوا ذفان هتلظ دوخاب هک الفا هک اب هعیاس ءا هکر ددا رم لحز

 وكس كفاق و ىج كنا( بقن ) ی اطلا بقئدق ءاعسلا طب قاذا ر اطال برعلا لوق نم ذوخأه لوالا یتعلا و

 ۱3۳ 1۳در نابصنابق) هد وی رد بیت لو لم دا هر تو دیر دا

 یراقو كعضوم مان هببلمآ هدنلوپ هکم هدننزوریبز (بیقثلردعضومرب هد ه داب هدننز و مص (بقش ل رد هبرقرپ

 1 ریو قه هنف هکر دهنسانعم كلیارییعت و بیبعت و مول هدننزو بلق ( بلثلا إل ردیدآ قی رطرب لصوم هماش ندنف رط

 هدرطاذ| هبلث لاق هکر دهنسانعم قغوق بوروس ندهاکردو هباعو همالاذایناثلا بابلا نم ابلث هبلث لا رونل وا

 ۱۳ ا تک اردن وب دن وا یادو خاب ھن یل نچ ارد هنسانعممریوچ سرت یی منسف ربو |

 ک ك نیشک ر ردعما هلیعص و متف كمال و یخ كوم (ةبلثم ال هلث یا هبلث لاق ردهنسانعم كلا هنخر و كمدک دک

 لصخ نال وا ثعاب و اک ویی بو میم نجلی انا رچا نیتی کد نو

 دایز هکر وند هه ود تاک را لوش هلي رسک ك نام( بلثلا ف باعب و اهم مالي ةبسم یا ةبلثم نالف یف تفعام

 a هل وا شک ودیرلیوت كنغربوق و بونافوایراشید هلغل واریپ
 هک رپ بلثو روند ههو د نام ردنوط لود یتسیشب دو ېک شر وند همدآ هدرولناسوریپ بلئو هلباهرون د هبله دن وم
 :زو فتك ( بلثلا) رک ذیساک روند ه یشکو لبیع ب بلتو یدنل وا رک ذ هک هت ردهلبا هیق وف یا وب دوخاب ردیعما

 و بلور کل بجا بد هکر و یاب عراق دم لار

 دو ءو مثل | بلت لقب رد نان مج و كف رکو رد هننسانعم ضبقت كلزو توشرو هتسر هدنزو بعت ( بلثلا ا

 هل طه كمال ویر کو یف كنهزمش (بلثالا) محو اذا بوئلا بلث لاقبو ضبقت |ذا عبارلا بابلا نمابلت

 بول وا مدق هکرونید هرباچ و هغولتوا لوش هدننزوریما (بیلتلال روند هزولوم هدرخ لوق یلع هرلشاط قشراق
 .ندنتوا قربآ نب هدرارب قاروچ بیلئو روند هغولتوا قللبیکیا لوق ىلع هلوا شمرارف هلکمک نامز ندنرزوا
 : لک اب یا بلاثم نوذ رب لاقب زونید هناویح نایلت وا توا مانبیلث نانل وا رک د هلعص كم (بلاثل )ر دیم“ كع ون
 مسا( ةبلاثلا) ردیما كضراربد وخایهرد ر هدنغلارا یم هلببق نایب ذ هل ړم هلق یبطهدنن زو نو زح(توبلثلا ))بیلثلا
 ` HR ىیایوشلا بلا ةأر لاق هنم ورد هل رابتعا فوص وم یی اراد هتشنالوا رادهنخ ر ردبیسن لعاف

 . | هلاوسن هلبتبسانم تیب وکر م هلک د دن رقابا كن آ هلی مصق كفلا و یصتف كنیش یوش ردنوتاخ شلتاچ یربقایا ینعب
 8 ها با لاقن رد هنسانعم عوج راكم ود ورکه دننزو دوعف ( بولا لو هدننز وبوض ( بولا )ل ردشا وا عالم

 ۷ لاق ردهنسانعم قثلفای هغلوط لوق یلع رد هنسانعم قلوط و عجر اذا ابووو ابو بوش
 ۱۳۲ 5 لوا د وا تدوع هسالوا ثلاعس منت زن: ىم داماو هزووک ها هدر اصب كملوم ءالتمالا بنرقوا
 | عوج را نف ردع وضوم هنسانعم كلا تعجر هتلاح نال وا هد وصقم و ءردقم هلبا هشیدنا و رکف هصساضتقم لمعلا

 ۱ ة ردقلا هلاخا یلا عوج لا نم و یدلکه رب ماج یتعی تعج ر یا یمفن تبا و راد لا نالف بات مھل وق یل والا ةا الا

 | مچ" رادم هتلاح نانل وار وصت و رب دقت هدنس هلته كجاسنقالطا بوث ەز نال وا حب وسنم نعي ب ولا رکفلاب ةدوصتلا

 ِ می بال ها ساب کبک هروکهنجوت ر جاو نا ا ا ااا دوج كا اوا

 ( داعم )



Beو ۳  

 هدافا یتفیدل وا یزعلادبع نب یواغ هدقدل وا ناسرب ندنعما مالسلا هيلع لوسر ترمضح یتلبا تابش لوق

 ردامل وارادمان هللادشاردعب نم هل رام روم وند ردهب ردبع ند شاو هکلب ت ود اناج جاوا لاوشر ترضح هلکلبا |

 | ردصوصح هرعش تنزوز ست ناز وکار اواش + هللادبا هباب یاب رولکیاعث و رولک بلاع]یعج كني بلا ۱

 ناوعفا هکهتن راردا داهشتسا هلبا رو نم تبب یتفیدنل وا قالطا هب یکلت كکرا هلیعض كناث نابلغت تغل لهارنک | و 0

 رد رلقفتم هدیاب وب یطایمدلا نیدلا فرش ظفاح و یرشحمز و رونل وا قالطا هب رقع كکرا نابرقع و هب یعفا تاکرا ر
 ضوطا نمءاملا جرح هه هه روند هغولوا و هجرح یقجهغیچ وص هبهمشط ندضوح بلعت و یبتنا |

 نرمت كغارزمو روند هقرآ و هکیلد كجهدیک بوقآ یوص روم ندر یرلکدمس امرخ بلعتو رد هلراسبع
 نالق هدن لر هدکدلسکر ونل واریبعت لک هکرلنادف ناقیج بوروس ندنراب دامرخو روند هنج وا یکیدربک هنس هغ وق

 (قلشلا )رون د هن رل هچ واو هن راد نالق هدندب هدکدلسکرنادف ناقیچ بوروس ندندب لوق ىلع روند هنګوګ
 ةبلعثمو ةلعثم ضرا لاه روند هرب قوچ یسیکلت هلن مک كمال و یعض كيم ( ةبلعشلا ) و هلیصف كمال و كيت

 هکر د هنسانعم صعصع هاه ( ةبلعثلا ) ردندنلسق هرقعم هدنسهدام برقع لوا نز و هلبد ح راش » بلاعتلا ةرشک یا |

 داف هکردککرردق كجمرونل واریبعت هجوا و یقوص قر وق و جوب هدسدقریوف و هدندعقم كنا ويح و كناسنا [
 روند هدعقم و تسا هبلعژو ررداریبعت یکیک مدزب کا هدرابد ضعب ردکیک لوا مدع و انف ٌهعاخ و مدآ نب تفلح |

 ءاع دج ن ةبلعل یرب ردنراردب هادف کیا ناتبلعت هکردندنآ و ردا رالف هون و كرل هك هجن ندع هبلعت و ||

 لس نب ةبلعلو لیهس نب ةبلعو دابع نب ةبلعلو ردیعما ییاعص یکیا یمرکی هبلعتو ردنام ور نب ةبلعت یب ر و
 | موج راضعب ردشغل وا فالتخا هدزعما ردن وسلم هنیشخ یدج هک ی شخلا ةبلعت وا و ردندننثدحم دز ن ةبلعتو |

 ردندما رکب اععا یسیدنکو رایدلیا نایب وید مهرج راضعب و مشان راضعب و سبال راضعب و بشان راضعب و مسی نب

 | هب هسک ض عب رایدلیا قالطا بلعشلا ءاد هلکلک وت ی رای وت بول وا ضراع نیس یکلت ردتلع فورعم (بلعنلاءاد

 | ی رول ای وص بويل واق یسیرد هلسیس تلع مان هيلا ءاد هکهتن رولیکو د هللا یلاقص و جاص بول وا ضراع

 | یهز وا تیاهدیکرت هکر دان فورعم (تلعلا بنع) ردمعلب نفعتم دوخاب ولز وط و طلخ قر دوخایدساف یلتدح | 5 5

 ۱ | (بلعثلا ضوح )ر دب رج ردعطاق یلبحو ردعفان هنتلعناقرب قم و نس هنادیدب ردضباق وعدارو دربیتعسط ارد ۷
 الا اوذا ندنع كولم هلبعص كمال و كنا (نابلعت ودا ردعض ومر هدنسا ر و هدلب مان نام لبا هح وتفم 2 یاخ

 رددآ عضومرب تابلاعت د وخاب هلیع كناث (تابلبعت )زدن رب ندرلکو لم نالوا بقا رتصم هلیظفا وذ عی نانلوآ |
 ردعض ومر هدن رقدادغب (بلاعثلا ر ذإ) ردیتاقیم كد لها هکر دعض ومنالوا رهتشم هلن لزانلانرف (بلاعتلا نرف)

 بلکلاک هودع یهو ةنبلثلا سرفلا و دعب لاقب رونید هنسمرکس یک ك بوک ك نمسق تیآ هلا هددشم یاب  هیلعتلا 2 |

 | كمتر ود هلی وکس كن هم نیغویصف كناث (بغثلا)زدغض وم رب هدنلو هکم ةسلعژ و ردنده راکم كمر کس هم رون و

 | ةاشلا بغل لاقب ردهنسانعم عإذ قلزغوت و هب هنعط اذا ثلاثلا بالا نم ابغت راب بغت لاقب رد هن انعم نها

 | هلب مسک ك نا ر ولک باغت یعجج ردنفل هد هلبتعف هدانعموب و روند ه وص قوچ نالق هدننطب كنهرد و اهذاذآ
 | زد هنسانفم قغآ ناق توباناق یا شید هدننز و لعفت (تعثلا) هلیعط و یرمیک کات واکن ابغت و و9
 | بابلا نم ابع دملا بغت لا رد هنسانعم قعآ بوی را زون هلنیتعتف ( بغثلا ) تلاس یا مدلاب هتثل تبفت لاق
 رولوا قوغوصیوص هلکمالنا تباصا شوک روند هنل وک وص نالوا هدنسش وق غاط بغثو باذ اذا برا

 ىق كنائ (تقثلا) رون د هراشید شمراراص هدننزو جربز (برغثلا) لبج لظ ق ر دغلایا بغثلاک هاض ر لاق |

 و و ی قرخ روند هکلد نالوا قیحا یسهنروا هلنوکس كفاق و |

 | ردهنسانعم بق هدنن زو لیعفت (بقتتلا ) ةقرخاذا لوالا بابل | نمابقت هبقث لاقت هنسانعم كد كيلدر ول واردصم ۱

 | قش لا ردهنسانعم قمردنلکلاب تزدشتوط یثتاو هبقث ییعع اس هبقث لاقت ردوا رثکت یدندسشن

  بیشلا هبقثلاش رد زاح هکر د هنسانعم كع رسریق بوش ود یسهناشن كالربپ احاح هلافص و جاص و اهدق وااذا راثلا

 هدنن ز و لعفت (بقتلا) رد هنسانعم كغلد كيلد هدننزاو لاعفنا (تاقت الا هلع بيشلا رهظاذا اسقت ةف بقث و |
 | بیعت ول یهو هی نشم هی لوقت رول وا یدعتم هدانعم و و بش و تقل اف هبت لاق ردهنسانعم باقشا |

 ۱ وخروپ هکر ونبد هتلآ كج هلد كيلد هدننز وربنم ( بقخملا اهدق وا یا رانلا بقتت لاقب ردهنسانعم كمردنل ولع
 0 قجهراو هن هکم ند هفوک كلذکر دیعما كلوب نالوا هدننب هفوک هلا ماش بتمن 9 هلف رحن وا

 ثدح (بتتلا) یآرا ذفاتیا بقثم وه لاق رول وا قالطا همدآ رکر اکو دفان یریبدن و یأر بقثمو زدیدآ ٹو |



n ۱ 
 بو 107۳۳ ۰ ۳ هنذ هرع و و دمالا ذا ییاثلا بابلا نم ابرت هب رث لاق EEE كلنا رییعت و مول |

 برا ۸ ارهاظ هنسانعم عباصارونید هراقم رب هلا (تابژلا )4 وتهنع عز اذا ضیرلا برث لاق رد هنسانعم قم راقیج |

 | لاه رد هنسانعم قم هنقو كلا شنز رس و مول هلمییس یهانک هب هسک رب یجدوبهدننز و بهت رت(بیژتلا لر دی درفع |
 اذآ بوثلا برا لاق ردهتسانعمكکو بور ود یس هل وم دغاکو بول و هبنذ هربعو همال اذا امت هيلع ترو

 یراکدید برن كنا ویح و هبرث یتعع هب رثا لاقب ردهنسانعم كلعاریبعتو مول یخ د وب هلی رسک كن هزم (بارثالا) هاوط
 عدلا لیلقهدننز ودسفم ( بژملا) همش ی عنه ردا زاذا شیکلا برا لاق رد هنسانعم قل وا قوجیغنابنانل وارکذ
 هکر دلعافیساندب زات روش ده راک هنثف ندا داسف او طبل یان ةنایمام ادهدننز ور وزم (ب مل الر ونده هسکنالوا

 1 .هدندروب یس هلسف براح هد هبداب هدننز و فتك( برا  دسفم طاح یاب نم لجر لاقب ردهنسانعم طیلخ و داسفا

 رو هل وبق قوچ یغاب جاو زوم هدننزو ءآرج (ءاب لا رددآ راصحرب هدنم هلناصف (ناب رثل ردیدآ یبوقرب
 زو برب بی رده رقرب هدنساضق بلح هدننزو بناحا (براتا بّرلا تاذ نع یا ءاب رب اش لاقت

 | یصف لرار روند یرتاو "یی هدنتبسن ردبعما مالسلا و ةولصلا هیلعی لا ةنندم هللادبا,هبهزمه ییا( براو

 و ۱ 7 ]1 هاب نا اسد رومش راد ندا حماس رد عرش رکو

 فر هل رار وب ناسا هلغل وا نحت یداسف و هابت یسانعم تموق رم ظفل یرلترمضح لسو هیلع هللا یلص

 کردین ژب نب ةعافر لوق ىلع ردیمما یولبلا ةثمر وبا ندباعصا ییژیو یهتنا رلیدرویب هیعسآ هلا هباطو
 ر ندنناتکس صم هلبعص كفاق و كنا( ةيبق لا  ردنیعبات ژی ن ةربع و ردندیاحصا ی ژی نب رع و ردندناصصا

 قجانوب بوسک شماق و جافا اراناپ صفق عی ردیعما صافق با وحج دنن زواذفنق ( بطنثلا روند وب ضای
 او راکی نکل ردهنسانعم ققق هلیوکس كنيع و ىح كناث (بعثلا) رول وا ندرومد هکر وند ا

 ا بعث لاق ردصوصخ هفت قراقیچ نوقشوج بوبانیف ندرب یک یغایا ضوحو قول واو ندنس هلوقم
 ك هد و رکذس اک هنسمانع لئان یصقآ رول وا فضو ةغلاج تعذو هرفنادا تلافی الان ا لاو
 دن زو لاعفنا باعث الا و هدننز و نانطب رولک نابعت عجب هنسانعم یداولا لیسم زوئد هنر قجدقا

 وهدنن زو ب ولسا 6 بوعالا و هلنبتصف 6 بعللالرصفناف هر یا بعتنافءالا تحث لاق ردع واسم نذل وا
 بوعلا و بعل ورک ذ اک بعث ءام لاقب روند ه هنسف لئاس یف 1 یکب عت هدرلن و هلیعط كني و كن هز

 ۳ ۰۱ 1و وصو در یدنفآ كج مدیا نايرج وص ردعجت ندنظفل شتم هلق كيم (بماتلا) لئاسیا
 ۲ ردهاتهجو قالطا بعثم هنفلصم و هنغول وا كضوح امام لئاسم یا ةندلا بعاثم هنمو هتسانعم ءالا لیسم

 روئل وا قالطا بعتع هدهخول وا نانل وا مضو هرز وا عطس تلذک هغول وا كج هلکو د وص هضوح هکر ید حراش

 وا لیشب یشاب کرد هلکتترک عون رب ردشلب مه و یرهوج هلغل وا هدننز و هزم لوق ىلع هدننز و هعرج(ةبعللا

 هدن اونا ناب ردیذآرجشعون رب ورونید هه راق هبعژورولل وارببعت نرب و وغآ هنالببهدیکر تردشیبخ تیاغب و
 م وع یآر لع ورود هنککر ا كنالبب هصاخ لوق یلعرونا وارببعت اهدژا هکر ون دهنالب نالوانوزواویرباتیاغب
 | كرهزم( یابعتالا) و(نابعاالا و وهدننز و ینجا < "یبعلالا) ردندنسانعمنالیسویرجرونید ه الی اقلطم هرز وا

 زو ببباعس (ببباعل) هلوا ضاب و لزوکت یاغب هکرونل وا قالطا هزو یرباولهرباد لوش هلم كران و
 بدیع یرح هوف لا رونل وا ریبعت ایلاس روناز وا بون وس یک لت هکروند ه وص یفاص كاشلت ناقا ندنخآ
 رنج رفعج ( بلا یکه هرم روند هیارفص ند هعبرا طالخا هدننز و روبص ( بوعشلا )ز ددقم فاض ءام هنم یرحم

 . ] هتککرا و هبلع] هنسیشید لوق یلع رونل واقالطا هنسیشیدو هنککر ا ردروناح فورعم هکرونید هب یکلت هدننزو
 .داهشتسا هنغیدنل وا قالطا ه یکلت ثاکرا نابلعت كنب رهوج هکیدلاق هلعضكمال و كنار ونبد نابلعتور وند بلع

 1 یتظفل نابلع عقا و هدنتدب * بلاعثلا هيلع تلاپ نم لذدقل + هارب نابلعثلا لوس برا * وبشا لاش يکیدلبا 0

 وو ید لس ضمب ینعب ردقویسم هدطلغ و رد رص طلغ یسلغا ربسفت ود ردوکلت كکرا دارو داشنا | 0

 ته ًافنمار ز ردهبشت ندنظفل بلعث هکر دهلبصف كناث نالوا باوص هکلب ردیناسک دا رم رلیدلیا طلغ هرزوا | ۱

 ۱ أ هدنيرف موس رم مص نوکر ب یدبا یمداخ كف مان عا وس صوصخ هیس نب هسک مان ی زعلادبع نب یواغ هکردوب |

 یواغرایدلیا لوبت هب رز وا بوردلاق ینیرافابا و دوعص هرز وا نصلوا بواکیکلت یکیا كرهدرکس نکرروت وا |
 ۳ ا واد یا ریا وابا داشنا یروبزم تیپ ود رول وا یعرکت هل وب هدکدلپا هدهاشم یلاحو |

 ۱ رت ع .ههلا لوس رت رضح اکر د بودا تسکشیفص و یاد ربالکد ردات الواو و ی وات |

 (ضع)
j 
1 



 سوگ ۸۱ ی

 یخ لو و هما ومزدص اقل ادارا ات ب الت لقب رد سانت قم وط قوا بوکید هباوهیسکو کو شاب كشا و

 هدنزوهننابط ( ةيبالتلا )تو ماقتسا ادا قی رظلا * ب "التا لاق اقب رد هنسانعم قل غوط بونا ز وا یبکعقتیم |

 هدن راد ماشهدننز و بنق 6( بشر ةماقتسا یا هی الت سال لاس روند هنتلاح قلبرغوط ردعما ندل "وا یانعم

 | تیا ور تالذک هک ینتلا خاص و رد وسنم ها روا ی ینتلا ليقع نبدم نی دم قاف بتاکر وشم ندندلدحم رد هب رقرب | ۱

 | لصام نا رطق ندنآ رد ذآ ر طش كور ص وصح هن زاید مور هدننز ور ونت «تونتلا) ردندار وا ر دخلنا تئدخ |

 هدنزو بو (بوتلا) رردا ریبعت یافا نا رطق و تاغا رانکو که دیک يردوا كنجاغا ماج رش و رول وا

 | عوج رندهانکهدننز وصیت( ةبوتتلا) و هدنز و هبات (ةباتلا) و هدننزوبأ(باتلا) وهدننز هیون( وتو |

 ۳ نع عوجر نکل رد هنسانعم ع وجر هداملصا ردهنسانعم كلنا هجوت هقح ترضح بودا

 او فالح هربخا هغیص ةيصعلا نع عجر اذا هد وت و هيات و ایاتم و هی وت و اب و بوت هللا یلا بات لاش د ردشملوا

 | ةحابالالارظما نمو فيفا ىلا دیدشتلا نم هب عج روا ةبوتلل هقف و یا هبلع هللا بات لاقو ردشلوا عقا و هرزوا

 هرزوا هوج و لججا هبوتهروک هننای هدر اصب كفل ؤم + هدابع یلعباوت یلاعت هلا یا وه و هلوبق و هلضف هيلع عج روا
 مانک رل وا ردهرزوا هجو چوا راذتعا اریز ردوب یغلبا ل راذتعا عاونا هکر دن رابع نکا كر یتیصیم و ات

 | ردا راذتعا طسب ود مدلشیا یتبم ه هدام وش یناثردکلیا راکنا ود مدلشیا ینآنب هسک نالوا رذتعم ند هکج و
 ! 2 هتشا ردنا راذتعا ود مدلیا دصق و منع هنکرت دعب نم نکل مدلیا تءاسا هتیفحا قو مدلشیا هجرکا ثلا ق

 | بئاتلا بوقعی نیدجا ردندباقلا بئات و رد هغلابم ةغیص (باوتلا) ردلعاف حما (بئاشلا) یبتنا ردت رابع ندن وب

 (هنوت لت)ل ردندیهاسا 6 هب وتل ر دندن رخأتم و ردندحم بئاتلا یی انیاةللادبع و و یر یکاطفالا

 | لا ردهنسانعم كلا بلط سلتا هب وت ندهسکرب هدننزو هناعتسا ( ةباتتسالا ) ردهب رفرب هدنب رق لصومرهش ۱

 ز نانلوا لقن و عضو هزانج هنا هکر دم ولعم (تواتلا)ل باتتسب دنرلا نا مهلوف هنمو بوت نا هلأس یا هاتتسا

 مارک اصفا تغل و یدنلاوا بلق هیات تن ات ءاهبونل وا ناکسا وا و هدننز و هوقرت یداهوبات یلصا ردیشخ»فرظ

 ۱ هژانح *هداما هلس ودنک اعاد زذذ وجا ند وت ردهدنن زو تولعف توبات هکر ید حراش + رده وات هلا هیلصا ءاه

 5 هفلا وا و هدعالا یلع هلا هحوتفم واو رد توب وت یصا یراتحم كن رشح زو ردشغ وا هیمس نوی دال وآ

 سمندنوبات نانل وارکذ هدم رکن أرق هک لوا مولعمو ردشلنا ج رت یشیرفتفا هلهج وو و یدل وا توبات ب ونل وا
 EEE کصندنلاقتنا كناس وم ترضح یدیا ندنجاغا ریشج هکر د هق ودنص نانل وا عض و یباتک هاروت

 | هکئالم هجهراکشآ نوچ | قمل وا تمالع هب هیهل اهدا را هدنسل واه هاشدابكتولاطنامزدعب یدنل وا عفر هلی روهظ یر"

 زام روتک هب نص مدآ ترضخ بول وا دوج ومه دنیا كنابن ؛هلج هکر ر د ربخ لها رایدلیا لا نا ندناعمآ مارک
 | لْیاسسا یتب بودا ل وادت هلتهج ثراوت ردق هني رات طح لبا رسا بوقعی یدا ردق یناثلث كنل وط ی ع ید ا

 لصاح بولق نانیمطا و تنیکسندنآ بونل وا عدقتهن راهاکشیبهدازغ و داهجیانا یدنل وا عفررارکتنکیآ دند
 رک د اب رق هکه تن رد هنسانعم هب وت هدننز و هاف  هباتلا و ردغاطرب هد هني دم هدنن ز و بیغل (بینب و ینا یدیارول وا

 ردشفل وا بلق هفلا هزمه و ه هزمشءاب ردهبلت یلصا هر وکه فل وم سد ردشلنا رانا یښیدل وا فا حراش+یدنلوا

 شراره اوپک و کی روتفمون همدقهدوج و هلن وکسكنءزمهو یعتف كنان ( ب أثلا) ہچإ ثلثا ءاثلا لصف ]8
 توس وهف ساعنلا ةرنفک ةرتف و لسک هیاصا اذا ابأث لوهحمایبع لج ربا بن لاق. رد هنسانعم كمهنسا بول وا
 : لاقبرونید هکمهنسا رذعما هدننز و ءاسفن (ءایولا)ل ردم وشرط قردل وا هدایز یترابع زاهدی هثددهریاستاهما |

 | ربخب و رد هنسانعم كم هنسا هدننزو لعافت ( بیاثتلا ) هف اهدنع حب د صعشلا یزعن ةف یه و ءابوثلا هنذخا |

 ( بلا رد هنسانعم كم هنسا د و هدننز و لعفت (بأثتلا )هس یا زینا بءات لا رد هنسانعم قمر دشارآ
 ردنا ید رفمرد رش ع ون رندن راجا هب داب هدننز و بجا (بأالا) روند هنتلاح كم هنسا ردعمآ ېد و هلنیت

 مامتو انکم سلج ادا ابابث لجرلا بث لاقب ردهنسانعم قمروتوا بوشلرب یکی ر کہ دنن زو بابت (بابثلا) هلباه
 لا ردهنسانعم قمروت وابوشل رب یکی رک ید وب هدننز و هلزاز (هشثلا) ماذا مالا بث لاقب ردنا قوا |

 بخە اش ىا ةبات دی راح لاقى روند 4 روع ج کو هزان هکر دبفدا عو هدننز و ةباش < مال + بث ییعع لجر لا بش

 برض بلا ) رد را و یران دعم ضیا عزج ون وتلاهدنآ هکر دغاط رب هدن راد بالکی ب هان کس كنا و ىق

 بورتیعج رونل وا ریبعت زوچ هدیکر تردا هطاحا یراقسرغب و یی هبنکشا هکردیغاب جا هتفوب یکرازلوش هدننزو
 | مىنداي دخ و رج ه هکر رول وا ردصم برث و براثا یعمبا عجب و یکب لک | رولکبرثاو یکم وج رو 1 ۱

 لطم



 رانل وا شا دشای و امرت تراصیا اهتب رات لاقب رد هنسانعم قلوا شادشاب همدآرب هدنن زو هلعافم  ةب راتلا )یدل یایبرت 0
 | قلفیعض هدننز و هرم (بل ال اهنبحاصواهت داخاذاذی راطا ةيراط | تبراتلاق رد هنسانعم قمل وا مدمش وراپ هن رب یرب |
 هکر دهردرب هدرب بيرق هلح رم یکیا هب همرکم ٌهکم هدننزو هزمه هلبعص كن ات < هبرت) رد هنسانعم هفعض قلناوتان و
 ردعض ومر هدنع هن هدنن ز و هما (هارت) ردعضومر هدنع هدنزو هننهج ( ةر ردا نایرح هرصاع نا ناتسب

  .[ا كنیرلبانج هنع هلا یضر یلع ماما (بارتوبا ) ردهردرپ هدننیب لح مان ریفح هللا هرونم دم هدننز و ناغع ( نابرت ) |
 |[ فراعهکردیس هبنکی شخندهاز ندنلاحر هریشق "هلاسرو ردشلنا عض و مالسلا هیلع هللا لوس ترضح ردیسهبنک ۱
 _ ] نجرلادبع نإ عرکلا دبعو رد هنثت هکنایز ورلا دجا انبا نا دمع ( نوي ارتلا ) ردنیصحنب رکسع یعما ردف ورعم |
 باتک ( بالا ) رد هیحان رب هدرصم هدننزو لیم زا ( بیرتا ) رد راثدح مان منیهل ایبا نب دمحم و فسوب نب رصنو |
 [] كلا یر یلعثیدح هنم و یتعیذعذ ولا بارلا نمو هنسانعءةاشلا عارذ لصارونبدهنس هچلاقكنعسق نویقهدنن زو

 1 هدنن زوهحرف همذ و ورد رلوضع نانلوا رک بارت یهتنا هک ةمذ ولا بارلا باصقلا ضفن مهنضفن الذیما نب تيلو نل

 [] یرادن وی و دنبانعم سپ روند هراشیاق یراکدتا دن یتیرلبلوق كن هغوق ماذواو روند ه هغوق شل وا عطقنم یماذوا

 مهطتیران ندسند و تبخ ینعب مرکلس هح وا یی هشاط لوا هدنب هسرکلس هنوک هن باصق ین راهچلاق نويق شلک وس
 برت برت و ردعج ردهدنن زو برض هکندنظفل برت بارت هداروب ضعبلا دنع هکر د فلم * ردکعد مردنا رییمت و

 [] ماذوردقلوا هلبترابع ةبزلا ماذولا نالوا باوص هلغل وا یوار طلغ تیا وروب دوخاب ردهدنن زو فته کر دیفضم
 [ ه وکه ن باصق ی هبنکشا شل وا قاربط و زوت هلکع ود هغا ربط ثیدح یانعم هلکشید هن هبنکشا هکردیعج كنهمذ و

 ا زو فتکه روک لاقح ا یصکیا هکیدلاق رول وا كعد م ردا ریھطٹ بوکلس هحب وا یر هدنب هسرکلس بو ردلاق
 قاق رع ليغ كنارو یرسکك نات ( بربتام ال ردح و رشم هدربثا نبا هيام هکهتن رد هبنکشا هنن دارم ند هب رت
 ٠ | دن رق همام هدننز و عنع ( بزب ) روند هادغب لزق ندنعاونا یادغب هدننزو هجا ( هيترا )ل ردهلحمرب هدنرهش
 إ۲ بزي هاخا بوق ع ديعا وم ةيصمكنم فلنا ناكو تدعو + وبشا لرعاشمان خاعش لوق ىلع یعصما ردعض وم رب
 ۱ :امرخ هنب ردارب ردهسک رب روهشم هلبادع و فلخ هدننز و روبز بوق عو ردروب نم عض وم دا رم ندنظفل تژهدنن

 | ردنیبمی راطاغل رانا هلن راللا سر بزنی هلا هثلثم یا راضعب یداهشتسا كفلۇم ردت راشا هنکیدلیا فلخ ب ودنادع و ۱
 | متسدسه رتناکهددادغب ریما مان نا ريقندا مما ریهاشم ردمتبسن كن هسک مان لبقمنب نیسح هدننز ویشرف (ییرلا)

 .هدننزوعنغ (عربر) هدنن ز و بلع («بعرت) ردشلنا ثیدح ثیدحت نیسح روب نعو ردشن وا تبسناک | نوید لوا

 اجر هدننز و ب 6 بعلا ) ردنیبم یتغیدل وا هیلصا كنبرلات یرللق فرصنم كنوب وع یرل هلک وب رد راعضوم یکیا
 هلی رسسک تنه زمش ( باعت الا ) حزسا "دض عبارلا بابلا نم ابعت لج را بعت لا ردهنسانعم قارو بوکج تجز و

 | رارکت هرکصندقدلوکو ا یکیکشلوا تسکش هدندو اباعتا هبعنا لاقت رد هنسانعم قمرو بوریو تجز هن هسکرب
 یر هه هبتعا رد هلا اتو نون هتنعا هداروبربطا دعب هتنعا یا مظعلا بعتا لاق ر د هنسانعمكلیا تسکش

 ا بت یسیشاومو باود كنهسکربو  الماذاءان الا بعتا لاقب رذهنسانعم قمردلوط تاعتا و ردطلغآ
 (بعتلا لو هدنزو فنك( بعتلا ) مهتیشام تبعتا یا موقلا بعتا لاقب ردهنسانعم قلوا هدنامرد و نوغروط ۱
 | عاعسا فلا بوعتم لقتال و بعتم و بعت وه لاقب روند همدآ لانبعت نوغروطو نوغرو هدننزو مرکم ۱
 نکر چ هلن وکسكن همت نیغ ویصق كنان( بغتلا )ل وعفا هنم یس الم زاللا مزالیئالثلا نال نوه لبق و سابقلا و
 ردن راانعم لاله و داسف هلنیتصف (بغتلا )ردت رابع ندنلاح مزلتسمینظءوس هکردهنسانعم هبرو ر وند هثیش می ۲

 | ردهنسانعم هصیقن و بیع و رد هنسانعم عوج قلجآو ردهنسانعم طق یتلتیق و رد هن لانعم نردو محو و ساب وریکو

 | هرزوا روک ذم هج وندنس هلجل رلانعمنانل وارک ذ ینعیعبارلا بابل انمابغت یشلا بغت لا ردهنسانعمقل واولسع و
 |( بلتلا ) هباع یا هریغ هبغتا لاقب ردهنسانعم كلا بویعمو كل هلیرمسک ك ن هزم ( باسغتالا ) ردفرصتم
 فتک (بلت ) اراسخ و اراسخ هلا همزلا یا ابلت و هلابت لاق رد هنسانعم راسخ و نایز هلی وکس كمال و حف كنات

 | بلت و ردن دنس هلبقربنعل (ییب ردیعما هبلعژ یبا نبا ناظفیلنایفس نیا ندمارکب اصصا هدننزو زلف ( بلتو) هدنزو
 | ردهدنن ز و فتکی ما كم وق معاش لوق ىلع رد دآ ع اشرب یربنع هن ندهیلهاح ءارعش و ردیدآ عضوم هد زوزاف

 | (بابتالا ) هنسانعم شح روند هنساپص بک دن وره وج (بلونلا)) ردتاذ رب یسیکیادوخاییکی اعص مسا

 | لا ردیک بولوا رو دنم دعب نم هکر د هنسانعم تل وا ممقتسمو تسا ر بوریک هنلوب شيا رب هدننز و نانا

 بصتا اذا "یشلا ب التا لاقن رد هنسانعم قمروط ب ولیکید یک ل یم هنسنرب و ماقتسااذا ابابلتا مالا ب التا



 e ۷۹ زن
 یپیم لبتق ةئالث دعب سانلاریخ نا الا + وبشا كن هبقع نیدیل و بودیا طلغ یرهوج ردندن [ یب وحلا ملم نیا |

 هرکصندناذ چ وا هکزکل وا هاک آینعب ردشللا داربا هلیترابع ییوصتا هنر ییجلا هلض رحت یی *رضمنم ءاحیذلا ۱

 یئال تاوذ یره وج ردشلیا تّأاشن ندنس هلببق رضم هکردتاذ یکیدلیا لتق كصخعش نالوا یی یسولربخ كسان
 | هيلع تداعس بحاص دارم ندئالث تا وذ لصا نکل ردشلبا هدارا یب یلع ماما هک اب وک هلکلیا نظ هثالث ییافلخ

 تببو ردل وا یدارم ل عاشو ردناغع ترضح یپیحت لوتتم هلغلوا نیمرکم نیش هل رات رضح مالسلا و ةولصلا |
 ندطلغو مه و هلغل وا عبات هسرافنبا هدراهدام وب یرهوج هکر بد ح راش + ردو ج د یتبسن هعاشمان تیک ی رو نم 1

 هکردشلنا وزع هصفارق تن ها یروب نم تد هدن اتک مان لاثمالا حرش ىف لاقلا لضف یرکبلا دبعوا و ردنوصم |

 هیفاقوبشاسپ * ورع یبا لوضف ًانعتبجدق وبا رق یکیت و یکبا ال ی لام و »رد و ینا تیب و ردنافع ترضح جوز
 یحف ك نات (توب رخل هلبا هلمهداص ردقل وارصع نالوا باوص ردطلغ هلا همم داضضم هدل وا تدب هلبتلالد
 یرهوج ردماقموبیرک دعضوكنهداموب روند ه هقان ل رکو ب و نیکشا وهدیزکو یوص تیاغب هلنوکس كن هڅه یاځو ق

 برن هلل ون (بیراختا ) ردلکد رب اجقفلق هدا ز هنل وا كن هلک هسیا ءات یدلیا تد هدنس دام برخ هلا لج « هدای زیات

 هدننز وءاسفن(یاب لا ) وهدنن ز وءا رصع(عابتلا )و هلیص كرات( هب لا و( بارلا و (بّزلا )ردم وس مم هدنس هدام
 ۱ هلیسهدایز فلا (باروتلا )لو هدننزورهوج(بروتلا) و هلیسهدایز فلا (باربتلا) وهدنن زولقیص (بربتلا )و

 | هدننز و ه رشا زولک هب رتایعج كارت و هنسانعم لاخ روند هغا ربط هدنز وریما (بیرلا و هدننز وریثع (بیرلالو

 ضرا روند هر هدننز و ءارعک (ءابرلا) ردلکد ع وعسم یرلعج كنهر وکذ م تاغل راسو لب رسک ك نات روک ناب رت و |

 هب ارت نکا ذا عبارلا بابلانمابرت ناکلا برت لاق رد هنسانعم قل وا ولقا ربط كب ناکمرب هلنیتصف ( بلا ) هنساتعم

 ندنلما دوخاب ترابع ندقل وا ولقاربط بوئالو هغا ربط یلا قيقا ین هکر د هنسانعم كمربک قاربط هنلا كنهسکر و ق
 قیقح لرکی دوب رد هنسانعمقعشپاب هغاربط و بارلا هد ینراصاذا لج لا برت لاق ردت انک ندقمل وادم ونو بثاخ

 | برت لاق نوسل وا هبانکن دقمروت وا بوتا هدنرز وا كن آب ول وا لصتم هغاربطندننکسم ورتفتدش كرکو نوسل وا ]
 | دعقم بزم و برت و هسل وا دولآ اخ ولقا ربط بونالوب هغاربط هنسن ر رارید ؛یتشلا برت كلذکب الاب قرلاذا لج را
 اونی وریقف ورسخاذا ابرتمواب رت لج "را برت لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم قل وارساخ و بئاخ ندلما و ديما هدننزو

 | رساخوبئاخ امن ادبویم روک تعفنم ورخ الصا هسک نالفورقتفا اذا لج "را برت لاق رونل والامصتسا هنسانعم قل وا ق
 | راب ع نل وق هادب تب رت وپشا هکر دم وس رم هد هباپ هنسانعم اریش باصاال راربد هاد تب رت هدنماقم اعد دب ويدن وسل وآ

 | ردهرزوا لاونموب ید هلا هاق هک تن رار دنا ارجاهرز وایضفل نامه بویطا دا رم قیقح یاد هلکن [نکل بودیادار | ]

 | قلواریقف بولوپ تلق یلام كنهسکرب هلب مک كنهزمه ( بارتالا ) راردنا داریا هدنعق وم ضیرحت و ثحاضمب و |
 یلامكنهسکر و هلام لفاذا لج رلا برت|لاس رد هلبس هظح الم قمل وا قصاالم هب ارت یشان ندتنکسم ورتف طرف رد هنسانعم

jلجر لا برا لاقب رول وا ندا دضا سپ رد هلیس هسب المقلاف وچ یلام ردق قا ربط هکر د هنسانعم قل وا غب ول وب ت  
 ةعيصب كلمدق وا دبع كلماذا لج لا ب رتا لاق رد هنسانعم قل وا كلام هل وق شلتاص بونلآ هعفد ج وا و هلام رک اذا
 لوق نالیئاص بوللا هعفدیکیا اتداعار ز رد ذوخ ام ندنسانعم تلذوب هر وک هنناس كح راش + تا م ثالث لوهح آ

 هنسن ر وردن رابع ندهجرد لقا وب نمددع و رول واريح و لیلذ هتبلا نالق هی ند هلماعم هعفد ج وا نکل زول واریثک

 لیعفت (بی ثل ال بارلا هیلع لعجاذا یشلا برتالاق رد هنسانعم قلقا ربط و كع رس قاربط وك کو د قاربطهرزوا
 رد هن سانعم قلقا ربط وكکو دقاریطهرز وا هنسنرب ویک ب ارتا رد هن رلانعم قل وای ټغو قل واربقف هسک رپ ځد وب هد ناز و

 تورت لج لاس روند هه ود نال وا داقنمو مار هلغلن الل وق قوچ هدننز و توکلم ( تورلا هب رتا ی نعم هب رت لاق
 ذوخ امند ه رد هکر د هدم ندلا دءاتد وخاب یشان ندننلذردذ وخ ام ن دیا رتو هکر د ح راش + توب رت ةقان لا ولو لذ یا

 هکردیعما تاب عون ر و هنسانعم هلغاروند هنب راچ وا كراقمرپ هدننز و هح رف ( ةبرلا) یهتنا ردیل وق هبوبیس و ورول وا
 هکر وند هنب کیک سکو کر دهی رت عج هلک كنا( بئارلا) هتاف راربد د هن رت و هدنن زو ءارعص رار د ی د ءابرت

 | نوی هلا هم یکیا دوخای روند هنفرطیراکیک كنس هقلح ن ویب یکیا ندسکو ک لوق ىلع و ر ونل واریبعتیم هتخ سک وک
 قالطا هرا هغر وبق هناد ترد ندنف رط لوص و تردندنف رطغاص كسکو کی أر یلع روس د هنغلا را كنب رلکیک یس هقلح

 ( بزنلا ) رون د هعض وم كج هک هدالق هد سکو کدوخاب ردن رابع ندزوکی کیا و قابایکیا و لا یکیا دوخاب رول وا |
 هردص مظع ندنتهج یواست و لئامت هنسو هندلیا هبرت اذه لا هنسانعمدازمه و هدل روند هشادشاب هلیسک كنا |

 یه ویرتوهلوقت رونل وا لامعتسا هدشن وم یژک | و ردینبم هنتبسانم قمل وا هیعلابهدعوق و هارت دوخاب ردشم وا هببشت |



 یک ءانلا لصف ]وه

Ly 

 داوا اب نب هللا دبعو ءاهلاب بابوا اب نب نج رلادبع ردیدآ یسهلوک كن ەشيام ترضحب كرذک دیبا تعمادښع
 رد دج كد مان یراوسالا دم نب یلع هلبا هبنعت یاب مو ءاب عض ( 4 وبا ردندنیعبت ءاهلاةداب زب هاو ءابلاب
 _ ردي مسا كلذ( هب و ) ید وا نایب ندنسهدام ًانح ردیما یّدج كن ردب یانطاللع نب نسحانیا دجااو
 0 ا ا اا اد (هیابلا )رد رثدحم هبوب ندم نب نح و هب وب نادج نان ہللادبع و هب وب نب ےھارب 1

 هدنتلابا نب رح هلیسهش هیت« نیباب ) ةب وجت الاب یا ةيبابلاب یتا لاش روند هن هنس بیګ قجهنل وا نصت

 ندیوق هکروند هفلصم قج هقآوص هض وح هدننزو بیز (بیبلا) ردهلحرب هدنرهشو رم نا

 كج هلک وص هضوح هکروند هنسهجاب كضوح و رولیکو د بوق آ هض وح ندار وا هدقدنلاشو ین وص نالیکچ

 بالا وهلاش رون ده اقسنردزکو صهدقا وسا وهق زاهدننز ودا دش (باسلا) ردکیل دقج هقآ هرشط ندضوح و

 1 سگ ءاتلا لصف و ردینابعا عشاحم هلنبق هبل ن ثراح ردنداعسا هدننزو هسع ( هب  ءالاب فوط قاسلایا

 یرکد عضوم هلغلوا هدنازیبات (نایناب وتلا) ردیدآ عضومرب قرهلوا هیلصا یف ورح ینعی هدنن زو للعف (بآبت)
 بودا هلاحا هرو نم لحم فلؤم کردنی هکر د ح راش + یدلیادا را هدارود ییبمهنمه و یرهوج ردیسهدام بأ و

 آو هدننزو هزمه هلیعض كنات (ه ون زدشفل وا ناب هل رشاب لر تهم هدحاصص ردشل وا تکاس ندنرک ذ هدا روا و

 | ق یرک دعضومكنو ورارز ودیابیبع ندنآ هدناتسب عردرحش عون ر هدنن ز و للعف (بل تل )ردم وس مه هدنسهدام
 || كنابویصقكنات (بنلا) ردشلبا ضیرعتاک | فل وم هلکلعا رکذ هدنسهدامبلایرهوجر دیعابر اریزردهدماقمو 0

 نایزو راسخ و صقن ,
 بابت وردردصم یسهلک "بتهروک هننای كنهراستاهما نکل ردراردصم ران وب هروک هنقالطا كفل وم» رد هنسانعم

 .هنسانعم رارقسا هدنامسخ و نایز یسهدام بابتو + بت هروک هتناب كبغارو هنسانعم راسخ و نایز ردراع"ا بسن و

 ندنغیدلوا نعضتمینسانعم رارقسا یتح هنارسخ یف ترقسا یا هک بهل یا اد,تیت  یلاعت هلوق هنمو ردعوضوم
 رونا وا لامعتسا هد هنسانعم كاله اقلطم هلیس هقالع نارمسخ باب و بتو ردشغل وا لابعتسا منسانعم زارقشابامتتسا ۱

 _ | ادا ± لیقاکردعبات هنمامكن هنسنر لاله ونارسخ ار زرونل وا لاهعتسا هد هنسانعممامتب بابشتسا هار وکه نبا كساسا وا

 لاقب و یپتنآ * ملی ةاذا الاوزعفوت * هصقناند ما مت
 هلان لاق و هلعف ىلع لور دصم هن ال بصن ءاعدلا ىلع هلابت

 : ۱ ایت

 | ندنآ لالهونارسخ امن ادهکنوسلق مزالاک ایک الهونامسخ یلاعت قح ینعیاک اله وانارمسخ هللا همزلا یا ةغلابملا ىلع

 كلا لاله بتو ةب الا بهل یا ادب تدت $ لی رتل یف کاتر مسخ و اتلض یا هادب تیت لاش وردکمد نوسلوارود

 هدننز و لیعفت( بیبقتلا)هعطقاذا “یشلا بت لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعم كعسکز هکلها یا ان الف بت لاق رد هنسانعم
 راسخو صقن رول وا مسا هروک هنبیرت كفل ۇمو » هنسانعمكمردش یا تراسخ و نایز نمی راسخ و صقن دوب

 | یپهللابددشن بالا هلا هللاقاذا ابیبتت هبت لاقب ردهنسانعم كل ااعدد ويد هلابت هدنفحهسک رب بیت و هنسانعم

 لوقت ردییسن لعافساو بو هلیس هسبالم قلا یراطللخ و صقن هدننوف ودوج و رونل واقالطا هی هک هدرولللیو
 | قالطا هکشاتکرا وه « ود كکر ا نال وا غابیراهق را ورونل واقالطا هب هسکنوب ز و فیعض وبا ترصف اباشتنک
 | دد وةکلهلا یا بوشلا یفعقولا رد هنسانعم كا رطخو هکلهم هدننزو روت (بوبتلا)) رولکبابنا ی عج روناوا |
 ۱ ۳ ۳۳ یا اار یکتشا لقب یک بلق و رد روند ءوضع یفیدل وا لت و طیحم ندفرطره کیا |

 1 باب الا ةدیدش ةلاح یا بت ین وه لاق رد هنسانعم هدبدش تلاح هیدن دشت كناب و یرمسک كنات (ةتلا) عالضالا ۱

 رد هنسانعمقماحوق هدننز وهلزاز ( بیتا ) اهفعضایا ۳۷ لا بنا لاق ردهنسانعم قلق فیمض هلب رسک كنهزمه |

 سو و (یبلا  خاشاذا لج رلا بتن | |

 أ r هازاف ناکه دنندعم شم وک دن و لاش لاب بیتا یو ةضفلا را رم بیذا | ۱

 | ندنسهلمبق هدنک هلیصتف و یعض كنان( بیج ) روند هطوطخ ولرهوج و هرارمط شموک بن نالوا زوک 0



VY راس 
 ۱ نیکشا ولم دا ربسو ولتا نیلاقو ول هد وکه صبق هکرون د هلآ لوش هدنزو رفز 6 بوبلا) بلا لصف روس

 | کرد هباکح ندنت وص كموصعم نایلشاب هکغالیدز ونه هدننزوهب د (هب) هلوا ولنادیم كب ستر کسو یسعرونو |

 یداهشتشا هبا زجربوید ردیدآ هبراجرب هبب كنب رهوج ردمبقل یشرق لجررب هبب و راشاب هکلعوس كر هبد هبب هبب |
 ندزجا رهدنلح داهشتشا كن ره وج ثالذکر دلف ون نب ث را نم هل دبع هکر دسسقل یشرف نانل وارکذد هب قحناردطلغ |
 دنهیسهدلا و نکیا ریغص لفطز ونه هلا دبع نانل وارک ذی هز وج رال وا هکلب ردطاغ ید یلوق زج | رلا لاق یا اکح |

 لها بح هبحم ةمركم هبدخ ةيراح هب نکن ال »ردوبهزوجرا و ردشلناداشناو ریجرت كر ەدب| صبقرت نایفس یبا تن |
 حراش ءزول وا هیلغ هنا وسن شیر ق هدلاجب و نسحب کم رولات و دلا خاک زتخاد هو دمو رب نرد هب یک
 ه هسک قجایظفلهبب و روند هناوج هزاتو رت ندب ك زانولط هنناهبب و ردشلت قالا ید نس هفیطل "هرتق هن زامف لخدب
 | كناب ( ببلا) رد هناخرب هد هم رکم هم (هب رادا) رول وا كعد هد وېب یکی ص توص ٌةیاکح هک ایوکر ول وا تفص

 هناوجنیعمودنمونت ورونل واریبعت دیشچ و تباب هدزم اسل رد هنسانعم بولسا و هنوکو برص هکر دیفدا رس حب هيڪ
 رد هنسانعم هقب رطو ب ولسا یخدوب رد ر اج هلیفیفضت كناب و هدننز و ناق (نآتبلا ال انیعاب اشیایاابب تیر لا رونید
 حراشلالاق +رد راش ورکی وز رطکی و كن رکی یس هلج ینعب هَس رط ىلع یا فف ودحا وناب یلعودحا و ناب مهلاش
 لها و نی رجاهلا لضفب ناکو عسقلاینةیوستلا دی ریادحا واناب سانلا لعج أسف تشع نا هنع هللا یض رر ع لوق هثم وز

 رد هلا هم یاز و هلم لاد( هب زد ر )لرد هنسانعم لغ رب ده كمه رکو که ود تاکر ا هدننز و هبتبق(فب ابا )+اطعلا فرد |

 رد هنسانعم عا رز یک رد هیسراف کوب و ردیعما ی دج كن راترمضح هجرلا هيلع یراخ ماما هدننز و همدخ

 سی با لصف اب

 ردهب رقرب ندننافاضعم هدلب مان ورم هدناربا هللا هع نيش 6 هبشب# رده رقرب هدنساضقا را هدننز و هعر(هبس)

 دجاودجا نب عیکوو دجانب ها راو هرعمنبناولجندنیئدح ر دب ذآ ه برقر هدنساضقا راخم هدنن زو بنی ز(بن بل
 برص رب هدنفب رطنع ةابوب ویک الفرونب د هنابایب و هب رب هلینوکس لاو و صف كنب (ةابوبلا) ردندن آ نوین بلا لهسن
 هکل عفا ر زر ولکه واقرهلوا دان وهدننزو ناصترولکنابیب ورولک با و |یعجج رون ده وبف 6بابلا) ردندآ هبقع
 ریبعت وق هکر دغ وضو م هنسانعم هنکما لخدمیظفل باب هکیدنا هد راصب فل وم + زغلعجءرزوا هلعفا رد هل كق كناف

 ۱ باب اعلا فلاقب هنم ورونل وا لامعتسا هد هنسن قج هل وا لوص و هلبس و هثیش ربا زاحم و یک ه دلب باب وراد باب رونا وا
 هکر دموس م هرز وا هج و وب هدحابصم وردع رفتمندن و هراس ناعم و هيلا لص وت هب یااذک رز ع یا باب لا اذه واذ

 فاضم صیصخحلاب اضعب ردشفل وا بلق هقلا وا و هیلعءان رد هلنیتعف هکرد ردقم هرزواقلوابو یلصا كنس هلک بای
 هلو ا هج زکلای هسرونل وا تبسن هنیهاضتم رکا ویک ماشلا بابنال وا یعما هلح رب هددادغب تلذکی کر ادلا باب رول وا ]

| 

 دیه اکو ر ونلوا تب سن هد هریخا هجزکلای و رون د ځد یعاشلا یا هلتبسنندرب هنسیکیاو رون د ییابلا بونلوا تبن
 روند ییاشی ابلاالثم توال وا تدشن ندرب هنسیکیا هرکصتدقدنلق ررزرکح دحا وسا بونل وا بیک رت مسا یکیا لوا 1

 هدننز وبا "وت (با وبلال ردیعم | خاطر هد رقرحهو رد دآ هدلب رب هدنتلابابلح باب و یبتنا یک یرلک دندیتطق رادلا

 هنتف رح قتلیج وبقهدن زو هباتک (فبا وبلا لر دیعمآ یس رف كن هسکمان هبا نیدایز باوب و هنسانعمنابرد رون ده ج وپق |
 هجاپهرا وید وهلابا وب راص یا ابو بوب هل باب لاق رد هنسانعم ق لوا یسوېق هلنوکس واو وی كناب (بوبلا )روند |
 بوت لاق رد هنسانعم قمت وط یس وبق هدننزو لعفت (ب وشلال وکر فح اذا لج زلا باب لا رد هنسانعمقجآ هرج و |

 (باتکلا تاباب رونل وا قالطا هنتن امن و تیاغ كنس هلوقم دودح و باسح هلباه( هبابلا) و( بابلا) هذا اذا ابا وب |
 یدرفم نکل یدلیاراکنا یتیدرفم فل وم هج رکه کر د ح راش * ردق و یدرفم كن وب ردت رابع ندنر وطسكن ةت و هما |

 روطس هدقدل وا فاضم هباتکن کل نوجغیدل وا لخدم هکلعب نصاضشا یعون كئبشره ردهنسانعم ع ون کرد هاب |
 یدحاوكفلۇءم سب رد روطس و هوجو عودا ماری ززال وا لتس قر ەل واد رفمەدنوب ورونل واهدارایهوج و و |

 نالف لاق هصنام ردموس م هلهج وو هدساسا یتحرول وا كع د ردق و یدح او لتس مهد هدام ویدا م ندکع د ردق م

 راتخا یا + اجه باتکلا تابابریخت + عاشب نور تام رهام ینب + لبقم نبا لاقو هثبخ عاونا یهو بذکلا هتابابنوه| نم
 | لاق و هل صبا هتاب اذهلاق رونل وا قالطا هب هنسننال وا نابسج و ح اص هئیشرپ هباب و یناسه باتکلاهوج و نم

 ن مها ربا رد دآ هب رقر ندنلاعا اتو ردیدآدحسر هدنساکلامور هاب وردلکد مج رخ ےب وب ییعب یباب نماذه سیل

 لامعتسا هتسانعم ط رش ور ولک ت اباب یعج رد هنسانعم عو و فنص نعي هج وهب ابو ردندهب رقل وا ثٿ دحل ا قس ا نب دمع ۱

 اذهلاق ردترابعند هنسن نالوا هیلع فوقومقرهلوا ج راخندنتیهامكن آینعبندجراخ هنعوف و كئیش ر هکر ونل وا

 ردیعما یدج هلدالخ نب یسیع ندنیندحم بیوبو رد هبرقربهدنب رق مصم هدننزورپبز (بیوبلا ) هطمشیا هتباب |



F-هی ۷۲  
 ۱ رونددولوپبوآومجراذا یاب وا اب اواب وا بوی لج رلا بآ لاقت رد هتسانعم عوجر كنود ورک هلبلق هاب

 ا ا ییرقاباو نیر نکرروب راوط و ید هتشانعم تعرسو هنسانعم څر زونید بو یک باصم

 7 ابوا هلآ لاق ردهنسانعم كلبا معو دصق وربسلا یف اهعج ر یا هماوق بوا بحاام لاقت ردهنسانعم قلآ كاج
 [روشد هنسیرآلابو ردهنسانعم تماقتسا قلی ضوط و هتداعیا هب وااذه لاق رد هنسانعم تداعو بأد و دصقاذا

 1 هرجا هک و هتهجیا هب وا ىلع ت تنک لوقت رد هسانعم تم“ و تهج و هنسانعم قیرط رونید هلو و هنسانعم لڪ

 و یو
 :آ نولوش و رداعددب وب و هدعبا یا ابوا هللا هآ لاقت هنسانعم كلا داعبا رول وا ردصم كلذک بوا و هنسانعم

 ۱ aes هرکتام كدوام'یدنا هرکنام كبآ صا كنو کرد حراش + اکس یاو عی كابو لث تل بآو

 لاق ردهتسانعم كلمنا ع وجر هدرلنو هلبلق هاب یواو (بأتلا) وهدننزو لیعفت (بیوأتلا) یدنلوا راعصا

 ارل زدنوک نوت و عجراذا بی تیاو هنع بوا

 . [ كک كرءهدیا تارابم و هضراعم بوسشیزف هئ رب یرب هود نالوا بوک مو هلکر ابا اوراساذا اوب وا لاقت
 | ردهنسانعم كلبا عوجر دوب هدننزو لعفت 6 بوآتلا) ربسسلا قف ترابناذا باکرلا تب وا لاقت ردهتسانفم

 ت الا )ل ردراعج رد هنسانعم عج حار هک ندنس هلک بیا هلی راد دشت كناب وواوو یعصلرهزمش (تابالا) و( با والا ]

 ۱ا و ابابا سعشلا تبآ لا ES قلوا بئاغ یا لوک دیر ود وف نوال وه او باک

 ]نفر هلک ببًاتوابأتهلبصق كتهددشم یایو هددنشم واوو یمط كرا (بی اغلا و( بوأتلا) تباغاذا
 هک هدننزولاعتفا ( بابت الا ال الیلهنا اذا ام ًاتمو اب وأتم هب اتو هب وأت لاقب هنسانعكلک هلباههک ردراردصم
 ] ردهنسانعم قلراط هلنیتصف ( بوالا إ) البل هتدرو ىا ابابقت|ءاسلا تبثنا لوقت رد هنسانعم كلك هوص هرجا

 رد هنسانعم ققلراط ییهسکرب هدننزو باحا (باثیالا) بضف اذا عبارلا بابلا نم اب وا لجرلا بوآ لاقت

 اه بودی ه رب یر رلهود نالوا او دم هناخ ترار دیش یا هت وا لوقت

 E واوو ی كيم ( 4 وألا )ریسلا یف ترابت اذا باکرلا و لاق رد هنسانعم كعشي ورو

 ا (تیالا) هلک ر اهنلا بهتیا ب وأم مر لاش روند هراکزور ندبا بوبه زدنوک نوتب هل رسک
 هواس هدناربا هدننزو هباغ (هبآ هنسانعم هم اق 2 ر زرده اوز نالا هایفو زارع فن هدننزز

 اقلب ندماش ضرا هدننزو باص (بأمل رددآ رهشرب هدنب رق هیقبرفا هدب رغمو ردیدآ رهشرب بیرق هن رهش

 ۱ | هنسانعم بلقنمو عجرم رونید هرب قج هراو بونود ردناکم عسا ندنظفل بوا بآأمو ردهدلب رب داف

 | جوا هلیسقک زدنوک هدنر هایم ینعب را هاب تالحر ثالث اب یا بلاثم نزو یلع بوأم ثالث انب لا و
 1 .مظعم (بوألا) رونید هرب قجهرا و بویپروب زدنوکر دعج ندنظفل بأم بوأم هداروب ردرا و هفاسم یانوق

 لاقلثلا هنمو روند هثیش نانل وا عطف ر ودم و یمرکد تیاغب یکیسوتن وی وا هقابو ییلدیمههت لزوبراق هدننزو
 | قدذع و رددا رم هراضم هدارو هکردرغصم كنهرج ريج بج را اهشذع و ب وأمل ا اهربج انا رذنلا نب بابا
 . ] راردبا اجلا اکب هک یراغ شفلوا بقن رودم كلرانآ نب یتعب رونید هنپ وچ كنمتلاص امرخ هکر دب رغصم كقذع

 1 ق: دزو بان ( بآ ) ردلوقنم هد هبناونع كکما اهلیذجاناروب نم لر ارد انتجا دن یاد قوچیاهرخو
 ] واوو یف كنز (تاب والا) ردقج هل وا یآ یرلکدید سوتسغآ ندهیمور ردب رحم ندیمح ردنآ فورعمرب ۱

 | کیا والا سیم رد هلسقرب هدننز و با وت (باوا ون هنسانعم م اوفر ونید هنیرلقایاراوط ردیعج كنه وا ا

 EL ٍیمهلوقم برح ورفس و ریس هکروتید هغار و تاب یعص كنزمه (ةبهالا) ردب وسنم ه هلسق لوا ردندنیعپات ۱

 ES هن دع یا هتبه وهتبها رفسلل ذخ | لاق رد هنسانعم هبها هلیعص كناه ( ةبهلا]) هنسانعم هدعوزاس ردینامم

 | ا زو لعفت (بهأتلال دعتسا اذا ایه ٌأات مالل بها لاق رد هنسانعمقلواهدامآ ور ضاح بونلق رب هدننز و لیفت
 ۱ تغابد لوق ىلع هنسانعهدلج رون د هب یردهدننزز و باتک (باه الا دعتسااذا برحلل به أت لاق رد هنسانعم بیه ات
 ح ] هلی رولکبهاو هلنتض رواک بهآو هننزو ها هلدم كنهزمهرولکهبهآیعچچرونبد هبیرد ماخ شمال وا
 1 ف ورعم عن باها ردنداعا باها وردعج مسا ضعبلادنع و ردهرزوا سایقریغزیخا عجب هروک ناب ثاحابصم

 | نافع (نابها) ردعضومرپ هد رق هرونم ندم و ریه نا ما باهاواو ردزجار ۱

 ۱ 2 ن6 ید نورد سان هدنزونانک بالا ردعضوم ر هدنن زو بنز( بغا )ردن دباعص ا هدننزو |

 ل وارک )که ر دشل وا بلقتم هاب قوا و ارگ هما موج راکردنفلءدنظفله وا هدن زوهبیع(تبالاءافسیا اب

 ( لصف )



 مصعب شرخاذا مولا بشا لاق رد هنسانعم قط هد روش بورش ود هنر یر یسانو ۳ هتلعح یا ابیات

 هنسانعم شاب واو طالخا رونید هتعاج نالوا عج ند هفلتحم سانجا هلیعص كن هزم (ةباشالا) ضعب ىلع |
 ۱ لا و ط الخایا سانل انم ةباسا هدنعلاه هدننز و عباصا رواکب باشا یعجروند هکازق نالوا طاتح هلما رح و

 "ییابشالحر لا روسد هيس نالوا یم تیاغب هلناصف ( ینابشالاو مارا هطلاخامیا بسکلا نم ةباشا هل |

 طالتخا هدنبسن هلبصف كنيشو ءان و یعط كيم (بشنولا ) اوعقجا وا اوطلتخا اذا اباشن | موقلا بشن | لاقت

 هلی وکس كمال و یف گن هزمه ( بلالا ]ر دندنسیماسا ُادروق ندعایس هدنن ز و هعرح 4 هبشاو هبسن حرص

 |بناج لكن م هوتا اذا لوالا با بلا نم ابلا موقلا هيلا بلا لاقب رد هنسانعم كلك بوسشفآ ندفرطره سان

 | ككراو ضعب ىلا اهضهب ضنا و تقاسنا یا لبالا تبلا لاق رد هنسانعم كق بولب روس بونلپ وط راوطو

 | بلا لاق ردهنسانعم كمردک رب بلا و رول وا ندصیاصخ سپ ردلکد ع وع یسیربغ ند راج هدانعموب کرد

 |ءامسلا تبلا لام ردهنسانعم قعاب لصتم رولو دام ئا هبلا ثلا لاق رد هنسانعم كنا تدوع و عرسا اذا |
 ۱ 0 « 6 تل 0 ۱

 | یاذحاو ليم هسوهواوه كن هبناسنا سفن و روند هنطاشن و شدنج كترمشع مزب قاس بلا و اهرطم ماداذا |

 ۱ ندنهح نايا روطخ هني رالایخ و نهد بولا لا ردا و سح نود و روند هل رس وص و روند هنتلاح

 دیدش درطو روند هلناقرهزو روند هنسیرد یزوف هبروک و روند هرببدت و یار نانل وا بدترت قلعتم هن ران وک |

 | عتق هرزوا توادعو اظ و روند هنتلاح یس هاب هغلافاص زونه كنابج ورود هنرارح واج تو 8 |

 ةوادعلاو طلاب هيلع نوعقگیادحا و بلا و بلا هیلع مه لاق ردتعل هد هل رسک كنهزمش هدنو روند E نالوا

 غاط و هنکشا ناب نالوا هرزوا تئیه لوا و رونبد هب هسک هنا ظیلغ جاب وط یس هد وکه دننز و بلعت ( بل تا )
 هبداب بل ًتولعول او شحول ارج نماذکو عمتحلا ظیلفل یا بلآت لج رلاقب هلباه ر ونید هبل ات هدننن قمر ونید هنس هکت
 كنيرنسام هدقدلحا یغمرب تداهس هلغمر شاب هکر د هنسانعم زف هل رسک كن هزم (بلالا)رددا رع ر ندن راحهآ

 رول وا هیبش هني رج ین واق جاغا هکرددآ رجة رپ بلا ورونل واریبعت هرس هدبکر تر دن رابع ندرادقم تبدل وا ی واج

 | كمروتوکب وغ وقهتدش بوق هنکو | ینسیشیدراج دوب هلم دک ك نەز (بابلالا) ردلتاق ےس هان ویح عج
 ۱ د نا رواص قا ربط زول هدننز و روبص (تولالا و ادیدش اهد رط ادا ایابلا ادب رط راجا بلا لاق رد هنسانعم ۱

 لوق ىلع روند ه هسک نالواررافیچ كناچ یب هغوق ندیوق و بارلا نست ةدرابیا بولا ځ ر لاق روند 4بهدراب |
 (ةبلالا) كلذ ىف نعي طیشت وا ولدلا جارخا عیرسیا بولا لجر لا روند هب هسک نکح وص هلطاشن و شینح |

 | هض رحاذا ایل أت موقلانیب بلا لاق رد هنسانعم كلعا داسفا تب هایم بودرقشق هنر یرب یمان هدننز و لیعفت

 ۱ هدننززو باص (تبالاژردعقا و هددفایسم هلح مع یکیا هرهش ما ننزغع هکر د حراش +رددآ هدلبرپ هدنزو ناب" ۱

 | لدا لوق ىلع كللا شنز رن و باتع ه هسکرب هدننزو بیدأت هلنون 6 بینْتلا)ل ردعضومرب هدن رق هرونم ةا |
 0 هتکی وادمالاذا ان أت هبنآ لاق ردهنسانعم كمر و باوج هلنا ور حا باس دوخاب كلياتیکو تاکسا هلسهارب و

 ناحدابلایابن الا انلک !لوقت روند هناجنداب ندنعسق تا و رس هلنیتمت (بنالا) در جا هدریا هه هلاسوا
 | ن دوم ضعب و ردهدرا ونم تغ ارهاظ هلکعد هناحمذاب یجد هدرس راف هدنز و تلط وک الادنع بنا هکر ید حراش

 | (بانتنالا)ل ردندآ رطع عونرب هباشم هکسم لوق ىلع كسم هدنن ز و باصس (بانالا) رایدلیاریبعت دنا هلا ربیغت
 مسا ندیاتیا (بنت ولو رد هنسانعم قلوا زساهتشا هماعط هلدبیس هض راع یریغ دوخاب عبش هدننز و باستک ۱|

 ۱ دل وا واو یخ كن ەز( ب والا ماعطل | یهنشیال یا بذ وموه لاق روند هب هسک نايل وا یساهتشا هماعط ردلعاف

 | یوا و (فبالا) و هلبصف كند زمه (ةب والا وردتغل هلیدیدشت و هلیفیفخت كنا و یرسکنءهزمه «بایالا لو هلی وكس |
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 | هدنتناهم كنب راغاط شخ کو دات دداا وا هه اه کم وق نم ید ننه و لر وین سود |

 / رداع هليا ناطق نب ترعب نا بشل ن بس نالوا یسناب هکراربد ی دأبس اکا و یدا یرقم كسبقلب و ردعقا و

 7 ابارپا مهملع برآ لاق رد هنسانعم قمل وا باب رفظ هل مسک كن هزم (بارز ,الا) ردفرصنمربغ هلتيلع و ثدنأتو و

 دننزو لیعفت (بیر تل )رد هنسانعم هیهاد وتفآ هلبا مصف و یعف كنارو یعط كنهزمه (یرالا) فو زاذا |

 و3 نیکسک ب ويلي یتسهاوقمعلق و قاج و همکحااذا ایر أت*یشلا برا لاق  ردهنسانعم قلق کم و نیتم یبهنسنرپ
 5ا ترا لاق ا ووو یهو ین و هند نیکسلا بّرا لاق رد هنسانعم |
 نیس بّرألا) رف اوم یاب روم "یش لاق روند هتيشنالوا لماکورفا و هدننز و یظعم (ب رۇم ا هلکو هرفواذا ۱
 ۲ ۳ ات اذا یمالایف را لاق ردهنسانعم كلنا ثلشکندرک هلعانتماو تصعت ب وشل د رس هدننص هنسار جت وا

 1 اتسلا )ءاهدلا فاکتاذانالفب رأت لاقن رد هنسانعم كمتسوکه اهدتروص و كفلکر زهلفلکت و منصتودذشن و

 هد :شالقورایعو راکمیتعپیهادعهدننزودهاح ( برا مال هنسانعنویدمرونبدهب ولج روب هلیس هیف ل وعفم عسا |

 هوس ره هدنسهدامبرع هلغل وا تغل هدنظفل نابرع هلیص كنهزمش 6 ناب رالا ]ادم ىا تراوملجر لا روند |

 واهب راردفلاق روند هبهرصت لوب وك وپ هدننزو هبیتک هب رالا رون ده هلا نیش نالوا ارشوعب داقعنا ادم |

 زك دوخاب ندتلع هکرد هنسانعم قل وا زمروتکش ی وکه ود هلبصف كن هه یازو كنه زمه( بزالا )عسا و
 هذا ظبلغورونب د هب یشکرود و هلې رسک ك نه زمه( بزالا) رت م اذا عبا را بابل ا نما بزا لب الا تب زا لا رو لوا
 و رونیدهب هسک مد وس وبع وما دنا دب زسفشقای و رون د هصصش سکا و ےئل و رد هنسانعم هیهاد و تفآ ورونید

 یمه دابز نام8 ويغلب را و بوی را یراهحول ویرلکبکاعطق بول واهدرخ و هجا یلصافم واضعا هکر ونده هسک
 ق لایا بزاوه لاقت رول والکش ه وحما هزاهشش یسیغاشا و لاواق یسیراقو هک هل وا هنفرطیسغعاشا و یترف

 او ردیعما نالب رب هلبصف كناز وكن هزم( هبقعلا بزار هیلفس و هنطب ف هتدایزامنا و هماظع د زال واضلا لصافلا
 ۳ ۱ ی ایژردشما مهووتدا را د هداروب ردموسم هداروا هلغل وا یسهدام ببز یرکذعقوم

 :تدشقلت ق هدننزو همزا (ةبزالا رون ده هسک نوزوا هدننزو ریما (بیزالا و هدننز وفتک بزالا#

 هاچ ربفلا شب نالوا یم هبعش مون هدننزو باتک بازار طح او ةدشلا یا ةب زالا هتذخ الا ردهنسنعم

 | ىناثلا بابلانم اب زا ءالا بزا لاق ردهنسانعم قغاوص هو تر مرزها صون

 دم "آمماو و هتسانعم ناد وات رونبدهغول وار ردیا بلق 4 اب ید زم هکرول واداکو هدننز و بارا( با رار

 ا نطل لو هلک لب هکه نسانعم ءامل ا لپ ردن رعم ندیس راف ظفل و لوق ىلع ردد وخ ام ندنظفل نزا نالا

 هلک ندنریم نالوا هنسانعم كلا لوب هدیسراف یظفل ريم اراز ردکعد هلبا هلاسا هک لا لون وص هلغلوا
 ٠ ا ) ردرتسربغ یدل وا بیح یرصتزیخ | لوق هکر د جم رول وا باطخ ه هم وق رم تلا کان وکر د رض اح را

 زاتلار الة ماض یا ةبزآلبالاقب رلهل وارعروتک شیوک هلبرللواقیرآ کروند ەرە ودلوش هدننز وهمزاع ۱
 هو یرتسک كنهزمه (بسالا) هوما ادا منیب لالا او زأت لاق ردهنسانعم ماستفا كعش و هدننزو لعفت

 | قللح لاقب روند هلبق نتب هددعقم ةصاخ یر یلعو هدنر دوا لوق لغ روند هرایف بدقیسق هلینوکس

 واو هزمه تو هک ی دبا بس و یلصا كنوب هکرد حراش » تسالاوا جرفلا ی دبکر رعش یا |

 ۵ ردذوخأم ندهموف رم هدام رونلوا قالطا هراوط قوچ کوب و ییوت هدننزو مظعم ( بسا رد هلدبم ۱
 ا لاق ردهنسانعم قلوا قوچ یاب كرب هلبزعسک كنهزمه ( باسیالا ) فوصلاریثکیا بوم شبک

 هردش راق بوناق رخآ * یش هثدشرب هلن وکس كن هم نیش و یخ كن زمه ( بشالا ) تبشعا اذا اباسيا ضرالا
 ل ردهنسانعم كلا شذزرسو بییعت و مول ه هسکرب و هطلخاذا یناثلا بابلا نم ابشا هبشا لاق رد شاش |
 ۱2 1د هل وایط روک ربا هلنیتصف (بشالا) همالو ه اعاذا لوالا و یناثلا بابلانم ابشا انالف بشا |
 اص و و فتلا اذا عبارلا با بلانم ابشا رضا بشا لاق ردهنسانعم قلوا قلنج و قشم راص وشب رک هناا

 ۳ ۱۳ ا اا تیذع دلم و « ادزاننصلاب هیبست لابس هکر نت وا قالطا هرلجاغانال وا هرز واروکذم |
 9# لهازلاقرعفلا و ءاشعل ایل صخرف شا كس و قدیر ر ضط لج ر یا لسو هنلع لا یلص ینا لات ننه یضر |

 | بوشراق هنر یرب راجاغا دو هدننز و لعفت (بشأنلا) ةفتلملا لیلا تل ذم د رب « هل صخ رز من لاق ءآدنلا عجبت

 ردهنسانعم قمل وا عقب لوق ىلع قمل وا طلت هنبرب یر ها ی
 ۰  ک ب واک ن دفارطا قلخ ینعب هن هنسسانعم هيلا اویضنا ررید دلااوبشأتوا وعتج اول اوطلتخا اذا مولا بش

 ( مضنم)
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 لاقب ردهنسانعم كم رکوا ۳ :ونیدا وتاقل ها رذیط وطنم هر ول مت( بدتر ا لا ساعا
 (نبدألا) وهدنزو دعرج ( ةبدالا ال بدأت نعم یدأتسا لاش رد هنسانعم بدأت( بادئتسالا) بد اق ابدت هبدا |

 ب دالا اندمش لوقت روند هنماعط هعلو دوخاب هنماعط تفایض هدننزو همرکم هلعط كلاد( ةبدأملا) و هدنز و هدعسم ۱

 هل رسک كنهزمم (بادبالا ردهنسانعم نحو بع هیدا و سعوا ةوعدل عنص ۳ یهو ةبدأملاو ةيدأملاوا

 دالبلا ناطلسلا بدآ لاق ردهنسانعم كا دادو لدعرب ییاکلا نال وا هدنتلابا و تنطلس ورق یلاوو هاشداب ۷

 (بدالاال هماعلیلا ءاعدیا هداآلاقب ردهنسانعم كمیا توعد هنفايض ییهسکربوالدع و اطسق اه الماذا اباد "
 ردهنسانعم كلا توعد هقابض ییهسکرربو ردك يابت هکر دهنسانعم بع هلنوکتس تلاد و یک كن
 هدنضعب و هلن وکسكلاد و یصفكنهزمه هدناهما ضعب ( رحل ا بدا هماعطیلا هامداذا یناثلا بابلا نم ابدا ه دا لاق
 ڑکاذا رحلابدا شاح لا ردذوخأم ندنسانعم تفایض رونل وا قالطا هنآ تّثک كناب رد ردط وبضم هلنیتم#
 هلن وکس كنار و یرمسک كنهزمه (براالار) ردیعما كغاطرب هدنرابد یسهلسق طط هدننزو ین ع( دا ) « وام

 0 مادنا و وضع و هاف و ثبخ و رکن یا برا هب لا رد هن رلانعم هّناغ و رمش و ثبخ و رکن و ردهنسانعم ءاهد كالکر ز

 ةالصل !ثیدح هنم و یکبآ ز حا رولکب آ رایعجج هکر د ح راش × اوضع وضع یا اب رااب را هتعطق لوقت ردهنسانعم
 نال وا یضتقم یلامتح اهدنص وصخ یعفد یظفل برا هر وکه نقیقح كبغا رعاضعایا  بآرا ةعبسیلع دچین اک
 اش ةجاحالب هاکو هدهدرف تحاحهاک هدعب رول وا صخا ندتجاح اقلطم سد ردع وضو م هنسانعم تجاح طرف

 كيهکرول وا هاکو رول وا عرفتم ندن وب یرلانعم هلباغ و ثبخ و رکم و ءاهد هدتر وص وب رلیدلیا لامعتسا هدلابتحا و رکم
 نیع ولج رود رد وضع نالواتجاح رادمیرب ردع یکیا هقلطمءاضعا اربز رونل وا قالطا هوضعنالوا ولتجاح

 ردذوخأمندل وا یانعمیج د یسدناعمر اس وماکحا وهدقع و یکه یخو بجاح ردوضعنال وا تن زرادمیسیرب و

 رد هنسانعم تجاح برا و ردمرحان وضع هکردهنسانعم جرف و رد هن رلانعم تلم و نیدو ءاکذ و لقعبراو یبا
 كنءهزمه هب راو ېک برا رد هنسانعم تجاحو رد هنسانعم ءاه د كلکر زیخدوب ردتغل هلع و هلي رسک كن هزمش (ةب رالا
 تجاح جد و هلئالث تاکرح كنار و یصتث كي ( ةبرأملا ) و هلنیتحف ( برالا )رد هنسانعم هليح ورك هلبرمس

 ۱ ( هبارالا) و هلق كنار و یرسک كنءهزمه (برالا) ةجاحیا ةب ر مو برا و ةب را و برا هيف یلاملوقت ردنا
 لقعاذا سماحلا بابلانم ةبارا و ارغص رغصک ابرا لجرلابرا لاق ردهنسانعم قل وا كر ز ولقام هدننزو همارک
 هلنتعف (برالا) رونبد هیئک نالوا رابش وهو لرز و لقام هدا زو فتک(برالا) وهدناز ریما (بیرالا)
 عبارلا بابل ا نماب را "یشلاب برا لاق ردق وا قذاحو ذاتسا هلمادادتعا ونامد ادا رم هکر د هنسانعم كليا نامدا هب هنسن ۳7

 دتشم و تم نامز و هیلا جاتحا ادا هیلاترالاش ردهنسانعقل وا جاتح 4 هنسذر وار هام هبفراص و عب هب برداذا

 فلک اذا هب برا لاق رد هنسانعم كلا هقالع و قشع تیاغب ه هنسنرب و دتشا اذارهدلا برا لاق ردهنسانعس قلوآ
 كلک ود بولی رآ هاصف هلصف هل بس هض راع رپ ندءاضعا و تدسفیا هتدعمتب را لا رد هنسانعم قمل وادسافهدعم و

 نمكبأرا تطقسیا كىدبنم لج اما تب را لاقب و هب را عطقو هؤاضعا تطقاستاذا لج رلا برا لا رد هنسانعم

 هروک هننای كربثا نان وساکو د بوش ود رپ اص رپ اص یک ا ر ھم م ل را وضع نالوا صوصخ هکی رللا نعپ ةصاخ نیدیلآ

 بولواریقف د وخاي كلسک ی لا كن هسک ر ب براو رد هبانکن دک د نس هل وا راسم رش و لیجخ و بویعم و م ومذم سانا نیب
 یژکاو و سانلا یدابام جاتحاف رقتفا وا تعطف یا هدیتبرا لاق رد هنسانعم قلوا جاتح هنسهبطع سان یدیآ

 ETE لوق ىلع هنسانعمهدقع روند هموکو د هلبعض كم زه (ةبرالا) رونل واداربا هدنعق وماعددب |

 كندا هل واطقج هیلغاب را وطو تآ ور ونده هدالقكجه رک هنو هراوهلوادددشو تیمی هلو هک ۹

 قلی وا هدننز و هیجا هل كنهزمه (ذی الا ) روند هنسهقلخ كج هچ هغابا كنسهلوقم كتسوکو نکو کو كرواو
 ۱ هتروا هلیفمرپ تداهش هدننز و برض  برالا) ءذخف لصایا هتبیرا یکتشالاش رونل واریبعت هچلاق هکروشد هند |
 ۱ | بالن املا برا لاش رد هنسانع كليا رکح بویلغاب ك وكى د رول واردصمبرا ور ون هتل ام |

 ره ((برالا ) هل برا ىلع برض ادا ان الف برا لا ردهتسانعقمروا هن وضع ر كن هکر و هیکحا اذایناثلا

 | هل رسک ناب و كنءزمه (نای رالاالرونل واریبعت هب روک هکر وند هنس هزات شا ادل وتز ونه كغالغ وا و كن زوق هلیع |

 راهب ندنعون هداباب هدنادرفم ردبدآ تابنو لقب عونرب و ردیرکدید تیورکو هکت هدبکرت ردیدآ قلاب عونرپ
 هدنن زو لازم( برام )لر ديما وص رب لوق ىلع ردیدآ عض ومرب هلیئالث تاکرح كن هزم( بارا ردرتسفم هاب کد |

 رر د دبس هک ردهدلب رب هدنم برم هدایفا رفجبتک ر دراو رلهلز وط هدن ارت ینعب رد دم ردیدآ عضومرپ هدنم |



VY 
 هدننزو هاتک(هبابالا)وهدننزو هاه( )یاب فپاتلاقب رد هنسانمقلواناداشو طسب بونلافص و

 . ] هدننیب لتاقم ینب مصق هلبا هفوک هدننزو یتح <یبا) نوسل وایونعم رکو قبح كرک هنسانعم هقب رطرونید هلوت
 3 هدقارع هت و رداعم هلیعما و بوسنم اکا هلکمردنا رفح كم مان ناغماصلا نب یا ندهبطن كلولمردیعسا رېن

 ۳۲ :ردقل و انآنالواباوص هدنوبلوقیلع ردیدآ یوفرب هدهرونم هندمو ردیعما رهن هدنارت هدلب مات طسا و

 ( تالا ) ًایهتاذا لجرلا بلا لاقب رد هنسانعمیهتقغل رضاحهدننز و باستک |( بابتبالا ال هدننز وانه ها هفخم | ۱

 و کر ون کموکن الو زسکی و زساش هدننزو هسنکم ( ةبتثلا إل و هلن وکس كن هبقوفیان و یرسک كنهزمه |
 دن زرطكلءوک بورگبهنبرن وی هلا لهبنرع ضعب بوت رب ندنطس و یراجیمهلوقم كن روپ وزب راک ناوسن |
 ا ار اور رمق فطع لوق ةربلاو كفوم نوفادلوا قوتشم رار ذ ید یک ازای |

 لوقیلع یکنوبز روندهسابل هصیق غلاب هنفصن كاح و كردلاب نامهاقلطمو یکه جارفرونبد هسابل یراکدتا
 س باتا و هلبدم كد زمه رولکباتآ یعج روندهکلم وک نايل وا یراکیدوخاب رونل وا ریبعتقلط و روند 4 وط رس هجا

 تسانعم ریعشلامشق روند هنغ وبق كن برا هلبرسکكنهزمه بتا و هلیعض كنهزمه ر ولکب وتا و هل رسک كن هزم روا
 اب ىلع بوثلا بنا لاقب رد هنسانعم قفل وا بدترت سابل یراکدید بتانانل وارک ذ زب هدننز و لیعفت ( بنت الا )

 ؛ رد هنسانعم كم ردیک یرو نمبتا ه هسکرب بیت و ردهرزوا لوهحت ىلامعتساكنوابتاريص ىا ابیات لوهعلا

 2 ردهنسانعم كيک یسابل یرلکذدید بتا نانل وارک ذ هدننزو لعفت ( بتأتلا ) بتالانعی هایا هسیلایاایا هبا
 [وشکپ هنسنر و هل دعتسااذارمالل تبت أت لاق رد هنسانعمقفل مضاح بوروکیتغارب و تایو هسبلاذا بتالاببتأت
 دنا كنا یرازوما بور وتکه سک وکی غاب كباب و بلصتاذا "یشلا بتات لاقب رد هنسانعم بلصت قلوب تبالص
 باتقن الا ) اہم هیبکنم جرخا وهردص یف اهلاج-لعجاذا سوقلا بت أتلاقب ردهنسانعم قلا 4 هق را یایهلغم راقیچ
 بت رتولا) بالا سبلاذا بابا بنا لاق رد هنسانعم كوک یمابلیراکددبتانانل وا رک ذیجدوبهدنن زوباستک |

 هج وعمیارفطلا بتم لجر لا روند یشکنالوا قچاقو هجرک | یرغوط هفرطرب یرلقنرط هدننز و مظعم
 رب ج هکر دسابلهن وکر شلیاب ندکوب هدنزرطمارحا و هبنا و هکر د هنسانعم لعشهدنناز ورم با هثلثمیان ( بلا )

 لودج روند هریغصرهنو روند هرب 2 وزودو ردا هطاحا ینیران-ب نوتب نارونب روب بولیراصاک | یک نر
 ا ادا عضومرب هرز وا یسهغیص عجب بثأم وهدننز و بساکم رواکب ام یعجب روند هب هعفت ره ضرا و هنسانعم

 دشمل وا عقا و یرتاقدص كنبرات سطح اباهلا لصفا هيلع ان ال ناطلس هدنآ هکر دید غاط رب هدننرقهرونمهن دملو

 € ولص واو تفارظ هلنیتحف ( بدالا رور کردین ب اا وو ید اا {

 i مپ بد هان ر کرد یابد لات سا
 ولع هدنر وص تدم رب ندهیمالسا تلودو ردشلناریسفت هلنا هرهاظ ةنسح قالخا مالعا ضعبو ردف" رعمود

 ت هلت ابع + هنیشب اع هب تماق نم ےصعت ةکلم و + نوچ غ یدل وا بید ات شعاب رایدلیاقالطا بدا هراعشاو دیرع
 طفح ندرلهنسن نالوا بیع و نیش بجوم یی هنسک نالوا فصتم هکرد هیسفن حصار ت وقرب بدا یتعی رایدلیا

 , شل وارظان هنسهریخ|"هرقفلروک ذمفی رعتیرلکدید ردس ردلا بدایسیرب وسفنلا بدا یرب ردع و یکیابدا وردا
 رد هنطاب هنسح قالخا هکرد هبع رم تسرط ولسو هیعرش د ودح ظفح هدافرع حالطصا یمالوا هرقفو رول وا
 یرلمالکهرشع بدا و هربخ بدا هکر دکع د تاکر حنالوا یتبم هننساهتفلادنع و * بادآ اهاک ق خا قرط * ردن رابع
 .هتفایض و ماعط ییهسکرب هلن وکس تلاد و یصق كنهرمه بدا ردعما ندنظفل بدا یسهلک بداوبشا و ردرظان اکا

 اا هلمتسانم قلوا یعاد هنانسح و تاربخ ییبحاص هروک ذم قالخا هلغلوا هنسانعم كلا توعد

 هيضرمقالخا هدنتحت كيدا هصالخ ردلقشم یبهرظانم لع هکردرا و یخ د ثحلا تدا ءالعلا نیو ردشغل وا

 ۱ ر تنع:ردجردنم لاوقاو رازطا یکیدلیا ناسصتسا كلةعو باصتسا كعرش هلمباب ادعام ندهرهاظ
 7 یسهلک بدا و یبتنا یکفاص وا نساح و قالخا مراکم ر 9 E فطل و لدع راهظاو تک ازن و

 [ دامو هلوانت نسح و فرظاذا مالنا بابلانم ابدا لج رلا بدا لاقت هنسانعم قلواولبدا هسکرب رول وا دی
 ولبدا هدننزوربما 6( بیدالالرک ذیس اک ةبدأم لع اذا یناثلا بابلانم ابدا نالف بدا لاقب رد هنسانعم كاباست
 ا هبعرش بادا دارم کرد هنسانعم كلا لمت دنزو لیفت( بیدأا دنا ول ابدا یه رونی دهب یشک

 ۳م "دا | لا رولکج زال اک | بدا هکر د هنسسانعم كم رکوا زعودفرعو |

  ER(نساحو) ٠



 هکر دم وسره هلناونعمضخ هد ر هه ژک اکر د ح راش + هنسانعم رصخ روند هنلبكناسنا و ضرالاتشناام وآ

 ردستعل لیذه رکلاب و و ردقل وا صخنال وا تاوص ردطاغ نکل ردهل_ ق كنه عم داضو یعص كنيم اخ ۱ ۳

a a 
 | بعت لصاهدرلن وب یکیلام *یهای و یلام قاي و لام “ىشا اب رد راو تاربت زا رب نال وا لاد هغی و هد ی لانا

 | تاوصا یتعی ردهلم# ظافلا رلادانموبشا ردشل نا رز وا هرکنیادانم ردادن فرح ءاب ردبس هک ءامیتادا

 نر هدحاو لک هفل وا لقشمیبهتروک ذم بیک سپ رونلوا ءادن هبهسک رب ماهمالایلع هک اب وکر دندنلیق
 هک یرارخآ كراادانم رلیدلیا لامتسا ید هدفسأت ماقم هلیسهقالع مو زلو یدنل وا لامعتسا دعت ماتم بونلق
 ردشل واهدنل زنم هدحا و هلک یع و ارز ردشل وا لحم می راتهحیدانم و ءادن و ردش) اقهدنل رم یطس و كنهدحا و

 تشاشب و شزاو و فطل هب هسکرت هدننز ولاسلس (ایأیلا)وهدننزوهلزاز < 2 اب أبلا رز سوگ دنا ءایلا لصف ]تم م
 قسرفاچ هاب اب یبهسکرب و هفاطلا رهظا اذ اءایأب و اب هاب ایلاقیرونا وا ریبعت قماشخ وا هکر د هنسانعم كدا راهظا
 | نوا كمردکر یمان لوقیلع رد هنسانعم كعد یان وچ اقم ردروط یهودو مهاعداذاموتلاباب ًایلاش رد هنسانع ۱ ۱
 یهود هلبصق كن هزم یا وا وعمتحا | ی ایموقلللاق وا اهنکسیل یااهل لاقاذا لبالاب ای ای لاق رد هنسانعمقم رغاچ ود اپ ایا

 | HEE زرد ه اکح ندنوص قج هرغاجنوحما كکرب يما هد زو دفدف ًایأی ورد هاکح ندتوص قج هر دروط ۱

 هللاسونغا زراضعب و هلا ناغط هج ولد راضعب رار د لوم ومهدیکرت رددآشوقر یکهجامآ |ندراشوفیحر هدنزو ۱ ۱

 هح وتفمیار و یصف و یعص كناب (ن ر بلا إل رده اکحندنسم وا كش وق نانل وارک هد زو لاسلس الا )راد انا

 جاصهدننز و هج ر حد ( انا هنسانعمانحر ون د ه هنق هلب دم كفلا و یم كنب (مان بلا و هلا رصق و هددشم نونو |
 | قرهلوا یضاما رز ردندلاعفا بئآرغوب و هسأرانح لاق اکا ریلاباهغبص یا هتیط ان رب لاش رد هنسانعم قاي هنق هلا قصو |
 | رونل واتئارق هلبا هزه هس رون د ءار هلیححف كنابرک | هکردلوقنم ندموح رمی ر ناردشل واد راو هدنس هغیص عراضم |

 قلعتام مردم وس مەدنلیذ ىمەدام أن زەدىرعلاناسلرد احیطاقساو ناتا كنهزمه هس رون دان ر هلع كنا رکا و |
 ارخآو ال وا قبرطلا ءاوس ىلا یداهلا ىلع ءولصلا و قیفوتلا ىلع للدم اف هريست و هللا نوعب ا ةهجرب |

n ء الا باب Se 

 ا روت +هاک هدس راف 4 متساتضفالک وجه وا هلند دشن كناب و ىح كن ج نک چ لاو 7 ةزم#لا لصف ع

 یس رافهکر وند هنابنره نالوا لصاحعرزو رذب ربغ نم دوخاب روندهغالت وا و هنر ىج ها تو ا
 یعرلا وا EOE الا ا اودهک افو  یلاعتهلوق هنمو ردذ وخ ام ندی یانعم رونل وا ریبعت وردوخ هلاادا ۱

۱ 

۱ 
۱ 
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 یک با هزوک هلن كبغا رو تحایصم خلاص و بنا ردهرز وا لاون تو هدناهما را و0
 ههایکو هربس نالوا *یپهتم و لباق هیعرو زج و هدادعا نوجا اتشورفس هلغل وا عوضوم هنسانعم یهو دادعتسا |
 قفل رضاح بودا ارادت یابسا و مزاولقلعتم هرفسو ربسرول وا ردصم یسک "با و یبتنا ردعرفتمندناقالطا 8

 رد هنسانعم باهد ران و هدنز وه اه هنابالا )و هدنن ز و باه (٨ باب الا)وهدنن ز و سد( بالا ]رک دیس اک هنسانعم

 بیو اب |سایقلا فالخ ىلع مضلاب بّویو فعضلا مزاللا ىف سايقلا ىلع نيعلا رسكب "بشی ریسلل نالف با لاق
 كلز وابودا وز رآیتنط و هسک نال وارایدلا بیرغهدنن ز وه اځ هنابا و هدننز و هتک هب ابا و با وأیېتاذاةباباوابابآو |

 ج ىلا نوجما قمریص بوکح ندنیقو هيلا قاتشا یا ةباباو ةباباو اب | هنط و ىلا لجرلا "با لاقت رد هنسانع
 دصق یا هب 1 "تا لاق ردهتسانعم دصف و هلسلاهدر اذا هفس ىلا هد "با لاقت ردهتسانعم قلاض هنسهضبق |

 هکر دشلغا اضما هرزوا قل وا دوخ ام ندنسانعم دصق قالطا "با هناعرم هدفاشک یرشخحز هکربد مجرم

 نعش د وهتش رطتماقتسایا هتابا تبا لاق رد هنسانعم قمل وا مقتسم وی ضغوط لوب ودنسانعم د وصقم ردکمدبوبأم | ۱

 یک ب ذکر دردصم یظفل هب کک امف هب ونکمال ةلمحم مزد اذا "ودعلا با لاقب ردهنسانعم قمزوب هلبا هلجرپ

 كنهزمه ( با ) هکرحاذا "یشلا بالاقب رد هنسسانعم كبرت كمت رد و یدلیا مزپنم مشد هلا هفداص هل رب یهو |

 یاهنابا قوه لا روند هاب ساو مزاول قلعتم هرفس و ریس هدنن ز وبابک 6 بابالا )ا ردیدا هب رق رب هدنع هلل رمسک |

 نایامن هدنتشیه وص هدرللوچ ندقازر | هدنکلبسا نابن فرو تاپ ازاد او ی رق یالفا هوو :زاهغنفأ

 كنهددشمیاب و كنهزمه 2.1 ) رونل رفت وم و ههظع لیسهدننز و باغ < بابالا )ار دق راض وب نال وا ۱
 2 میت رهنما یو EES ندننافاضمندعهدنع : 6 یلفسلا با و و( ایلعل اةبا) ردیعسا لج ررب هلیصف | 1

 قمرقیح هدننز و لیعفت(بیبآ الا و ردهدلبرپ هدننلایا هیقب فا هدب رغم هلیمط كنه مه( هب ۱ ورد راع هليا كن هسک مان |

 هب بعت یا هب لجرلا ببأت لاقي رد هنسانعم بعت هدننز و لعفت ( ببأتلا )حاص اذا لجرلا بب |لاقب رد هنسانع
LLL 

 بج دعا هالا لصف وبس

 هو ءابلا باب زو

 n ةزہهلا لصف =



ê | ۷۰ = 

 هج وب هی هکر د جزم + یکن تاه روند نیئاه هدننوم مج و ایءاه هدنش م هش و یءاه هدنشتوم درفمو روند

 ۳ فاک هنرخآ ل "وار ردرا و تغل شب هدنوب ردهنسانعم ذخ رد ما لعف ےس | هکیسهلک ءاه هکر دموسرم هرز وا

 ۰  فاک یا نکاه اکاه اه اه اکاه اھ لاش رول وا فرصتم ہلا ی هدلاوحا عیج بونلوا قاحلا
 1 ۱ هزمه ثلات نواهو اف ژاهو ةزمهلاسنکب ءاهو ماه و ام ژاهو دز زمهلآ تب ءاه لا رول وا عضو هزم هنعضوم

 ] یماه | ژاه ایءاه ءاه لاق رول وا روسکم هزمش عبار نکءاه اکءاه ماه کءاھ اکءاه لداه لاش رولوا مت فاک

 ا ا ےک اھ هکر ول وا هاکهکردروطسم هدحابصم و به نزو یلع أه لا رول وا نکاس هزمه سماخ
 سب نناهواوتاهو اناه و ثنولل یتاه و رک ذلل تاه لا هنسانعم ییطعا رد مما لعف ےس | هکراربد تاه بودا

 : E rc كو“( نعوهلا ) یهتنا هنسانعمر و یناثو لا لّوا رول وا نوجا ۳9 ىسەلک تاهو لاه
 "انعم تداعو بأد و روند هب هعساو ءارعص ردتغل هلیرسک كنهزمه و هل ددشتكنون و یصق كن هزم و كواوو
 ۱ اون فزو ارز ردشلنا رکذ هدماقموب ینبم هنمه و یرهوج یتسهلک نیوهم وبشاو روند هرادقمرب نددصک و
 تات ندنسهدام نوه ءان هنتلاصا كنن ون فل وم» زال وا لصا واو هد هلک نالوا هعب راتان ارز ردهدناز یوا و هل وا
 | ناش یزوهروکه نغبدلوا زومه*اریز ردشلتا بارطضا هدننز و هداروب نکل ردل وعف مسا ندنانب وها یکیدلپا
 3 هتسانعم ارال دیدم كفلا ( اد هللاءاهالل یمتنا رده زال فل وا لاعفم هروک هنتلاصا كنو و ردهدناز نون هکرول وا
 ا رد هلا مصق هکر دقلواهدنناونعاذ هلاهالنال وا حصفا لوق یلع وردک دردلکد لب وا لوا نوچ محا دخ هکر رلمعتسم
 د: و ردشفل والاخ دا هننیباذ هلباه لالج مسا بول وا هب مسقااماذه هللا وال یصا ارز رداطخ ونطیدهدوخاب ۱

 برکت و یرسکو یصفكناه (فثیهلا ) ردح ورشم هدلیهست و بیبللا یتغم یلیصفت ردشل وا لصاح لوق چ وا

 روو لک هکنوسل وا سوسح ك رکر ونید هنتیفیکو ناشو لاح نانل وا ممر هرز وا ی ٍولبج عضو كئیشرب
 ال وفم ضع تیا ردب راقتم هنموهفم كضرع یموهفم كليه سپ ردیدانو تشرسو عبط هکنوسل وا لوقعم
 ونل وا قالطا هل رابتعا یل وصح هدنتاعوض وم تده و هل رابتعا یط وع هنب رب رهرونل وا قالطا هنس هلج ضا عا
 ا بوخ یتفایق وته هدننزو فیرط( "یهلا )و هدننزو سیک (یهلا) يفك و لاحیا ةنسح ةسه هل لاق
 سرب هسک ر ب هدنز و همارکه ایه و هلبصتف كناه هشه و ههل نسح یا *یپبه و "یبهلج ر لاقب رونیدهب هسک نالوا ۱
 "مرکک ةهایه ژیه و ةه ىج ءاک *یمءاهوفاخ فان اب لچرراباه لاقب رد هنسانعم ملو تشه بوخ
 هروک یتتاکرادت و مزاول ندا اضتقا یتعی كليا ذخا ا ن کرا ید رخ اب شعاع نام انا
 اوت هدنزو لعافت < قیابتلا و هنيه لذا اذا *یم و ءام مالل ءاه لاقب ردهنسانعم قلوا هدامآ و رضاح

 اش ردهنسانعم قلوا دنموزرآو قاتشم هلبرسک كناه ( ئیلا ) اوقفاوت اذا كلذ ىلع | ویاهت لاقب ردهنسانعم

 لی یی هم زالتروص ندیا اضتقا نوا هدام ر یی كفاته هدننز و لعفت (زیما) قاتشا یا ةثیه ءا هیلا ءاه
 زو لیعفت < يينلا) و هدنز و هلكت (نشبسلا) هه هلذخ ادا رعالل اه لاقب رد هنسانعم قفل رنضاح بودا
 مو ةت هایه لاقب رولک مزال اک |قلرضاح هکردهنسانعم كما حالصا بور و تقابق و تثیه هب هنس رب
 ردذوخأم ندنسانعم تبه رد هندانعم كلتا تقفاوم هن رب یرب هدصوصخ رب هدننزو هلعافم (اباهلا دما
 ردژناح اناسعسا کردن رابع ندعفانم هعماقع یطارملا و قفا وتلاب هداهنف فرع و هقفا واذاةأیاهمرمالا ین هایاه لاق

 هنسهص> یرپ ره ندورو دز نالوا لرتشم هد هناخ رب الثم ردینبم هننیبم صن 9 مولعم م و برش مکلو برشاهل
 کشم دبع و كلنا قتس یییراهچغاو الرت نوکر رب سکره نددحا و رهنو كلبا تماقا هص وصخ ةنسررب لباقم
 هلن ونع هيلع ابابا مال ةاياهملا و فلم *ردط وسبم هد هیهقف بنکهکه تن یک كلا مادطتسا هدص وصخ تق وررب |
 ءاهدوخای هل وا باکترا فلکت رکم ردیآندلج هل وعشسآ ثبت اتءاتردشلیا باکترا هحاسم هرزوایتداص هلکلنا میر ۱
 E ۵ام با توهد کما هکم نسف ناسنا هلب رسک كناه("یهلا لو هلی كناه (“یهلا) هلو اق نایفط ۱

  ا قالطا هبهفا لوش هدنزو هلی (نشبتلا) رده اکح ندنوص قجهرغاح هک ا وص یهود ةصاخور رد هباکح

 14 كنام( ؛یه) هوا رولاقهلودرابره ین هوا دان لخت ندلج هدکدلکچ هلغل وا دول وو اپ كپ بوص هکرونلوا
 |( صو هبنت رد ما لعف سا ضهبلادنع و یدلون اب اب یتعی یلام "یهای لوقت ردبحتت فلک لینوکس كناپ و یف |
 E SSG دهلک هص هکدنن ردکعد ل وا هاک آو صش بودیا لر یافت

 | کرد حراش + ردشل وا یتبم هرزوا هن نوجما تفخو ترم هکرح نو روذح نینک اس عاقجا یس هلک “ یه |
 | هکهلوا مولعم ردت رابع ندکلنا فیح بویجآ هلاح نا تم شن ند هع دق لاح رفت هکر دفسأت لک شما دنع |

 ( نی )



 یهودهدننزوعنمًانهو هحصا اذا ثلاثلا بابلا نم ةءانهو انهو انه ماعطلا ننه لاقب رد هنسانعم كلعا بیترت رار |
 كما مدراي و ءانهلاب اهالط اذا ل"والا و یناثلا و ثلاثلا بابلا نم ًانه لبالا انه لا ردهنسانعم قلغاب هلنا رطق |

 كلا داعستسا و كمربت هدننزو لیمکت ( یہا لو هدننزو هلمکت دلا )ل ءرصن ادا اف لاقب رد هنسانعم |
 لّوا لوق نکل ردشلنا رارکت هچرک ینو فلؤم + هارعدض اگینتو ةثنمت هأنه لاق ردیلباقم هب زعت هکر د هنسانعم
 یرامتعا رباغت هلغغل وا لج هاعد ود نوسل وا ارا وکو “یه ماعط اکس عب كاثتمل ه هسک ندا ماعط لکا الثم

 روند هنارطق هدنن ز و باتک مانهلا) هاطعا یا هانها لاقب ردهنسانعم كمر و هل رسک كنهزمه (ءانهالا) ردنکم |
 قلغاب لنا رطق ییمود ردعسا هب رک ك ناه ("نهلال ردفدا رم هلیسهلک ناها روند هنب وچ د وخ هنیقلاص امرخ و |

 یا لیللا نم نه یضم لاقب روند هکو لب رپ و هرادقم ر ندهصک و هننسانعم اطع روئد هبیکرب وو روند هلتلاح
 لیلق نکل بولوب قالتوا هجرادقمرب هرزوا یهاولد راوط هدننزو منم ( ًانهلا و هلنیتصف (انهلا هنم ةفناط
 اتح تباصا ادا انه وانه ةيشاملا تنه لا ردهنسانعم قلاق یلکتسا زونه بویلوا لصاحانغ و عبشندنآهلغلوا

 هلغل وا راوکشوخ و فیطل ماعط و حرف اذا هه لاق رد هنسانعم قلوا رورسمو داشو هنم عبشت ملو لقبلانم
 لیلق بولو قالتوا رادقمر هدننز و یرکس (یأنهلال ه ًنهتاذا ماعطلا “ئه لاق رد هنسانعمقما رب بوکیس هند
 كافل ؤم × هنم عبشت ۸ و لقبلا نم اضح تباصا یا یًنهلبا لاق روند هرله ود نالوا شمام وط هج وبا ندنفیدل وا

 هدننزو همام ( هءانه رژ رول وا نانه یرکذم كنو سپ ردعجار هب هم وه وم تعاج ری یک دنل وق ینه لبا یهو
 ندنظفل انه نالوا هنسانعمءاطعا هنناس كريثا نبا رد هنسانعم راکتمدخو مداخ ( "یناهلا إل ردندلاجر ءاسا
 یراشادن رقزق كنم راترضح ههجو هّلا مزک یلع ماما ( “یناهما ) ردشلنا اطعا یتسفن هنمودخم هکایوکر دذوخأم

 كقسا مدراب (ءانبتسالا ) ردیدآ لجررب هدننزو مظعم ( انها  ردهتخاف یمسا ردیزق كبلاطوبا ردیسهبنک
 لاعتفا (هانتهالا ) هاطعتسا یا هنبتسا لاق ردهنسانعم كتسا هیطع و هرصتتسا یا ءًأنبتسا لاق ردهنسانعم
 ریما( یرملا )و( ییهلا) هما یاهلام انتها لاق ردهنسانعمكلبا حالصا هلا راع ودیقت ی یشاوم و با ود هد زو

 | هک لیس هینب رغصم (فئینهلا) ردشم ر دتا رفح كل لادبع نب ماشه ند هبا ورم كولم رد رار ېن یکیا هدنارت هق ر هدننزو
 | هدنوب رد رسفم لیاری "یشوموسرم هرز وا موسم مسر هدنش دخ چ ةئینه ماقا هنا 36 ینعی هدنحک یراخت ماما
 هدنسهدام ونه هلغل وا لتعم هلتمج و رد هنسانعم “یش هکر د رغصم كنظفل ونهار ز ردقلوا زمهریغب نالوا با وص |
  یعسهلثبشت هنبابسا هلغل وا تمه یلاع هدنتاذ هسکرب هلی وکسل وا و و یصف كناه «ءوهلال یلاعت هللا ءاشنا رونل وارکذ
 | یلاعلایلا هسفن ءاه لاقب ردذوخأم ندینآ یانعم ردهنسانعم كلا داعسا و غالبا ه هیلاع بتارم یتسفن كرهدیآ

 ةولصل ایلا لج را ماقاذا ۶ ثیدحا هنم وح راشلالاق ردندنوب قباسیانعم ردهنسانعمتمه و اهعفر اذا اءوه ءو
 | هدهسکر خلا هسکرب و روند هریبدن ویأر یضامو ذفان و هتم یا هل هما هتدل واک فرصنا هللا یلا ءءوه و هبلق ناکف

 رشبوا ریخت هن وه و ارش وا اریخ هب تّوه لوقت ردیموهفم هوت هکر د هنسانعم كمزس تلاح و عض و رب دوخا هنس رب

 | كناهوه و نظف یا یءوهین و یعوهین كلذ عق و لوقت ردهنسانعم ناک و نظ هلع كناهءوه و وه و هب هتنن زا یا
 | هکر د هنسانعم كلعا تم هلنیتحتف ( ءوهلا ) ه تحرف یا اءوه هب تّوه لوقت ردهنسانعم قمل وا انحرف هلیعف

 رد هلت هک هدننزو ءاح (عاه) هاذا عبا رلا بابلانم !ءوه هيلا “یوه لاق ردت رابع ندکلنا دصق بلق هب هنسن رب
 رونل وا داربا زسهزمه و هلن وکس كنهزمه د هدزغاسل مزب هکرد هاکح ندنتاجا توص كنهسک نانل وا ادن عب
 | هلیمسا ینآ نس هکلب ردلکد هحل وا لاح ینعی + یلالاط و ءاه لوقیف همان وعدت نیح كبي لبال * صاشلالاقهیفو
 ردنا هیبلت قوچكپ یدازوانوزوا ندنتباجا ودایقنا لاکو رد هبلت و دكيبل یعیءاه ب ودا تباحا اکسهدقد اچ
 سما لعف ےسا هدننزو ءاج كاذک ءاسهو ردینبم هدر ینآ هلفلوا فقوتم هدهلمکت ینافص یداربا دهاش كفلؤم
 یهاکو هنسانعم تناذخ راردا فرصت بوللوا رکذ هلباطخ فاک یهاکو ردهنسانعمذخ هکهنسانعم لاه رول وا

 عج ورلریدام اه هدنرکذ م همنثت راربد ءاه هدندرفم راردبا فرصت ندهزمه نالوا هدنرخآ بول وا یتفتسم ندا

 هدنن وم عج و رار د امّواه هدنن قم همنت و هل رسک كنهزمش ءایالب رارید ءاه هدنن وم درفمو رارید ماه هدنرکذم
 ءاه یلصا كنوبهدننز و عه هلا هنک اس هزم رار د لجراباه هکردراو ځد تغل ر هدنو وهلباهددشم نونرارید نؤاه

 اءاه هدنراهش و هدننز و یعاه روند یناه دن وم ردشل وا طقاس فلا ینبم هنینکاس عاقجا هدننز و عاه یدبا

 هلبرمسکكنهزمه (ماه)) ردقل وا م اه هن یرکذ م عجب ارهاظ هدننز و نعه روند نه هدنننوم عج و یک ماه روند ۲

 اؤاه هدنرکذم عجو روند ایماه هدنرکذم هیت ردکعد روتک ابو رب و اکب رد ما لعف مسا هکردهنسامعم تاه ۱
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 | مک هلغل وا لاد هغلوا هرز وا لوهح هاب یلوق نر هم مهف کرد حراش » ردشلیا فیت باکت را هلکلنا طبض

 ۱ دوعف (ءوزهلار) و هلیعت (مزهلا) و هلن وکس كنه یاز و یعض كناه (ءزهلا) ردرهاظ یقلوا لق نایفط یلوق
 | بو هم *یزه و هبأزهو هنم أزه لاق رد هنسانعم كلبا هب رم و لزه هلیصف كنازو كيم «:ءزهلا و هدننزو

 هدرلنو (مازبسالا) و هدنزو لععت < ۇزهنلا ) هنم رصم اذا: عبار و لاثلا بالا م ءءزهم و اءوزه و اءزه و اءزه

 ىع كناه ( ةءزهلا ) آره یتعع هآزهتساو هرم لاق ردهنسانعم قلآ هغلە رحم بودا لزه یدسکر

 روللوارببعت رعشف اهدا ازهتسا و لزه بونلق وذ ینسبدنکب ول وکه نلاقص سکره د هکر دەس لوش هلبنوکس كنازو

 لجر لاق روند ه هسک ندا | زبتسا و لزه بول آ هغل رسم اعاد قلخ هدننزو هزمه هلبعص كناه ( ةءزهلا

 قتهرق هل وک كنازو یف كناه ( ءزهلا ) ساسنلاب ازم یا ةزمه ةءزه لجر لاق و هنمآزهم یا مضلاب ةءزه
 ردهنسانعم كلا لاله بودیش وا یناویحرباب ی هسکرپ و هرمسک اذا ثلاثلا بابلا نم |ءزه هه لاق ردهنسانعم

 كل وا واهک رح اذا هتلحار اره لاق ردهنسسانعم كلنا كب رحت یب وکرم یکیدن و درپلب اھلتق اذا ها اره لاق

 < ءازهالا ۸ تاماذا دز *یزه لاقب رد هنسانعم كل وا یخدو هلنیتعف ( ءزهلا إل تاماذا دز اره لاق ردهتسانعم

 دربلاب ا هلتق اذا هلبا رها لاقي ردهنسانعم كلا كاله بوردتش وا ینا ویح رب دوخاپ یمدآرب هلل رسک ك نزم
 م وروتوکد اتع مكب کار بوکس و درلاةدشىف لخداذالحترلاأزها مو وا

 وند هسابل هنهکه لین وکس كيم و یرسک كناه ( "مهلا ال هب تعرسا یا هتقان هب تأزها لاقب هکر دهنسانعم تک
 3 ودیکمایمابل هلن وکم كيم و یصتق كناه ( أما ) ی ؟نازحا و بزح رولکءامها یعجب هندمانعم قلخ بو
 E امه هلي رسک ك د زمه ( یاسمهالا ]ل ءالباو هقرخ اذا ثلاثلا باسبلا نم أمه بوثلا امه لاقي رد هنسانعم كمري
 بویکم باوثا رد راع واطم ندروپزم یانعم هدنازو لعفت ( زا ) و هدنزو لاعفنا هما ردهنسانس
 3 زو برش (انهلا) و هو ما یبنهلا) عطقتو یلب یا امنو اماف بوثلا أمها لاقي ردهنمانعم كمري

 ةمالب كلام وهو انهم ونه “یش لاقی رونید هثبش نانل وا سزتسد هلوهس بول وا لصاح تقشمو چر یب
 اسیا "ینه ماعط لاقی روند هراوکشوخ ماعط نالوا مضهروفلا یلع بول وا لصا و هبهدعم هلتلوهس یبنهو

 نعپ ردهنسانعم ادابا را وکه دیس راف ردامد هلبصن هکی وق اثی ماینه ه هسک ندا برش و لکا هکرد جرم

 ۵ توکیس كاذکی مب رب و ماعط نالوا للصیام لدب هلتنادغ بولوا ءارقسا و مضه هلهج و ناسآ زستجزآ
 3 وا مضه هدندعم ثاکیدلبا برش و لکا هصالخ ردنرابع ندمدا نال وا دوج وم هدیدنکی سهصاخ قلوا

 دید »هلک ام سمو اینه لک + هلرعاش هکت ردکم د هل وا تیفام دام هکدوج و بوکس کد باوا واخ
 رر ]وا ندنلسف یلوا زاحم بول وا لوعف» ینعم لیعف فلولادنع ىس هلک * ینه وبشا و رد رهاظ هدیسانج عارص

 لانه تانصندردصم ساز ردردص درا دو دژ قلا لا نعت

 او څر یی هنسنرب هدننز و همارک (ةءانهلا) و هلنیتعف ( انهلا ) یتا ردهدکز م لاح ندنلماع نالوا رامضالا

 ةتماب تا اذا ساغاو عبا رلا بابلا نم ةءانهو أنهؤنهو “ى لا یبنه لا ردهنسانعم قوا رمسیمو لصاح

 راوکشوخ ماعط هدننز و مالس (ءانهلا ) و هدننزو عنم (نهلا و هلینوکس كنون و یرسک ك ناه (انلا»
 نهو نه ضلاب نرم ورسکلاب یہ و حاب انہ یلأنهو ماعطلا ین انه لوقت ردهنسانعم قمارپ هدوج و بول وا
 فام هفته لوقت ردهنسانعم كم ریدت | مضح یماعط و اینه راصاذا سمانا و یناثلا و ثلاثلا بالا نم اءانهو
 3 هدنتزو مارک ةدا لا یدرب با عضه یماعط مکیدب اکب توق نالوا هلسپس تیفاعو تع نالواهدجبزم ینعب

 .  ماعطلا ناکام لاقب رد هنسانعم قل وا راوکشوخ بارشو ماعط هدننز و برسض ( نهلا و هدننزو هلع (نآنهلا) و
 رز رد را و قرف هدننبب كنو هللا لوا یانعمسپ اینه راص اذا سمانا بابلانم انهو ةأنه و ةءانه ونه دقل و اينه

 ۰ یل وا ندنناش قمل وا مضه و یصکیس ماعط وب و قمارب هجانم بوکیس هندب هلغل وا راوکشوخ ماعط ل وا یانعم
 هکرونل وا لامعتسا هنبسانعم داعسنسا و كیربت هلی وکس كنون و یصف كناه ( ًانهلا ) ردهنسانعم قلوا راوکشوخ
 ىنعب كمل هل لاق اذا ثلاثلا بابلا نم انه الاب هأنه لاقي ردذوخ ام ندموق رم یاضعم رونل وا ریبعت قلولتوف
 | یتعف و ربخ هکفح بول وازسبعت و جر هنسن رپ یتعپ هدنف الخ هبزعت راب ع هکر ید ح راش+نوسل وا دوعسم و "ینهاکس

 كنم هلبا هنک اس یایرارید كينمل و هلیمزج كنهزمه راریدكشنل هدنماقم داعستسا و كير ود نوسل وا بجوتسم |
 | كمرب و و همعطا یا یناثلا و لوالا بابلانم انه هنه لاق رد هنسانعم كل ماعطا انهو یه هلیرمسک كنو رازعد |
 هدوج و بودی حالصایاعطهدنز و ماركه ءانهو هدننز ولع أنهو هدننز و عنمأنهو هاطعا اذا هأنهلاقپ رد هنسانعم
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 اره لاق ردهنسانعم كمر وشي دوب جن یکی ر کی تا واھد رب دتش دتشااذا حرا تأ ره لا ردهنسانعم كما رۇ هو ۱

 ردیالقنا هوا و كنهزم یسیرب و یکیرحن كلاد یرب ردهلمج و یکیا یتفلاحم هسابق هکربد ح راش » هرز وا سایقریغ
 | نوکسومارآر ادم لب رسسکكناه (ةدهلا) ردم وسم هرز وا قلوا عقا وءدننب هکم هلا نافسع هدسارن و هد هاهنو |

 امت وق یا ةلبل ةءده هلام لاق ر ونل وا لامعتسا هدادغ و ت وق كج هليا قمردس هلا هفالع وب روند ه هنسن قح هل وا

 | *یدهلاق ردهنسانعم قفل رومنق هلیمج و قل وا كوش ود یرغوط هسکو کب ول وا یرکوب نرغب هلنیتف ( هدهلا ) |
 ريعبلا یده لاق رد هنسانعم كلچ وک بولیصت یک روا ندنتلم لو كنهود و "ییجاذا عبارلا بابلان م !ءده لح را |

 هسک و کیس رغب هدننزورجا (یدهالاو روند هکعت رکس بولی ه وکر هلناصف (ةءدهلار) ل یا ة زك ن مهمانس رغص ادا |

 قفلاق هلغل وا ابق و نکشیشیرلشاب ز وما ینعب یسیراقوب هکر وند هزوما لوش و روند هروبنق نالوا كش و دیرغوط
 هنا هدننز و هنام ر 6 ةءادهلا)ز هلوا نوکشود یضوط هسکو ک هلغل وا لوبلوس و كشوکیرریکس نوب و بول وا

 هل مک الاد و ىح كناه و یعض كي ( ةءدیهلا ) زفل وا قالطا هغارمسق روند هنآ كکرا یبقزآ یسوناب والب
 هتکر ل وقت ردذوخ ام ندنسانعم ما را و نوکس ر ونل واقالطا هتلاح وه ویشیغیدل وا فیکتم نع یغیدنل و كن هک ر
 هکر وند هب هقان لوش هدنن زوءآر چ (ءاءهدهل ال ردرغصم ندنس هلک ءهدهموب و الع ناک ی تلا هلاح ىلع یا هتءهدیهم ىلع
 كياج تیاغب یب هنسنرب هلی وکس كن هم لاذ و یصف كناه (ءذهلا) هل وا شلچ وکب ولیصاب یک روا ندنتلقت لو |

 | هللاذ دیدشت ده و لا نم عرسا یا یجوا اعطق هعطق اذا ثلاثلا بابلانم اءذه *یملاًاذه لاقب ردهنسانعم كع

 0 ودعلا اذه لاق ردهنسانعم كلتا لاله انهو ردفلبا ندن [ یموهفم كنسهلک ادو ۳ رد هنسانعم كوسه لدغ رس

 أذهلاهنوسل وا هدنر وضح رکو هدنيابغ هل رکر دهنسانعم كمر دتشیا مالک است وه ورکم هب هسکرب و مه رابا یا

 راه ود نعي تطقاستیا لبالا تأذه لا ردهنسانعم كلک ود بوش ودر اصرریاص هنسنرب و هرکیام هع یا ان الف
 لاله هلذیتعف (ءذهلا) ریدلاق بولبکو د ریاصرریاص یک هدیسر رانا بول وا هدنامرد ندنرلقلنا وتان طارفا هدل و

 نبود را مندی بنز لی ندا جاا مااا نم اءذه دربلانم ىذه لاق ردهنسانع,قل وا

 اچ ك ربیعتکا اهدنن ز و ه رخ( ًانهلا) تعطقت وتدسفا ذا ةحرقلا تأذن لاقي رد هنسانع«قل وا هراب هراب یراتاهلغمل وا ۱

 | ىلع كل عوس قوچ یک جیب و شف هلن وکش كنارو یف كناه ( رهلا) هنسانعم اه رون د هتل آ یراکدنا ریبعت

 ًاططنا وا ان ارك | اذا ثلاثلا بابلانم اءره لج را أره لاه ردهنسانعم كل وس قوح یرلزوس طاغ و اطخ لوق

 لوق ىلع قم زاب هدا لاله بودیش وا یناویحای یناسنا هلغل وا د دش و درس كب قوغ وص هدننزو هناتکهءاره و ءرهو |
 | دراب كي لی و هلقوا هلتقیداکی ت > هیلع دتشا اذار و زملا بابلا نم ةءارهو اءره دربلاهآره لاق رد هنسانعم كتا لاله

- ۱ 

 ۱ لا یرهلاقب رد هنسانعم كع رپ ب وشي یکی کرکت ادن ز ود وعق ءوره وهلي كناه ءرهو ءرهو دصطنا یا ملا ۱

 هنسانعهرثکق طنمر وند هز وس قو هدننز وبا غ(ءارهل ال عسفتی یتح مجضتناذا عبا را بابلا نما !ء وره واءره واءره |

 رثکلا قطن ]ایا ءا رهلا اذهام لاق یکن ونحت تاهرتو موم نایذه روند هز وس ناشی ر و ماظفیب و دساف لوق ىلع |
 | هزره و قاشکی یخ دوبهدننزو درص(هرهل ال روند هب هسکن مسم زره و یوکهوانولزوسقوج و هل ماظنالد ساقلا وا |

 زنند رانا ا ارهلا  ء اذهل |مالکلا رشکلایا ءرهوءارهلجر لاقت روند هنا زوا مالک |

  رروصت هدساف مالحا و هصبت یاب ژر هکردیع"ا ناطیشر ءاره و راردی| عطق ندن یدل وا دساف رهقبج توروس ندک و ک |

 هناویحابهناسنا هلبرسکك هزم( ءارهالا) رد هلق | را كنآ مالحا ثاغضا ردطلسم هرزوا سوفن هدننعض یلبیخت و ا
 | اذا دریل رها لاق رد هنسانعم كلنا لاله دوخاب قمردرا و هنسهترک قل وا لاله هلکطا رثأت هلیسهدایز قوغ وص ۱

 حس تح هاذا مهار ها لاق ردهنسانعم كم رب ب وروشپ یکی کر کی تاو هلنق وا هلتش داکیتح هیلع دتشا |

 | تدور, یغیدلوا ن مصتم كنوب و اندربا یا واو ردهنسانعم كيش واو قفثوط هغووص و قمالقو وصو |

 ESE SS E تنور هل اب زوم و ناریزج دو ۱

 نو ا و همت اذا e رپ

 الرح دوخان در هدننزو لوتقم (ءورهملا)) ارهتف لا آره لاق ردهنسانعم قل وا اّرهم بوشب هلیسهدایز تا

 #2 یک لوهجحا الا ی وقلا و یثاولا یا لالا یره لا رونید هبهسک نالوا لاله ندنرثأت و تش

 اعم ءان قرول وا هدنن زو ععم هدنمانک هلیلدخ تسد یدک, رج نیک



 سی ءابلا لصف روی

 چک N رس

 هام و اءاما هبلا اموا لاق داو هد ز و هلكت (ذشموتلا) و هلبرسسک كنەزم ءا الا ر) راشا یا

 تهذلاش و ردهنسانعم هیهاد و هملب اولا یدنل واناس هدننبهدام اب وقرفنال واهدنشءاس | هلا هاما و أم و ییعع

 | نالف لا ردتعفاوم هکردهنسانع»هماوم هدنن ز وهلعافم (ةاماومل ازا ه تبهذ قتلا هتسهاد یا هتئما و یردااف یو

 ۱: 8 رد هب ولقم دوخاب رد هلقتسم تغل هدرون نم یانعم یرب ره یرلظع) هماومو هاماوم وبشاو هاو یا اب الف یاو

 : هک فلع ك ر هد یه یه ییءود هدننزو لاسلس (ءاهلا ) و هدننزو لازاز ( ءابثهلا ) ب ءاملا لصف ]3*-
 ۱ ۱ اهامد اذا اءاهته و ااه لبالاب ًاهأاه لاق رد هنسانعم كم روس هلا رازآ و رجز ود اهأه لوق ىلع قمرغاچ

 < یهلا) ههقهف اذا لجرلا اه أه لاقت ردهنسانعم ههقهق كلوک كبو أه أه لاقف اهرجزوا یه یه لاقف فلعل
  آ ناوک دد هدنزو لاسلس < ءاهاهلا و و هدننزو رفعج ( اه أهلا إل ردعما ندل وا یانعم هلدمو رسک كناه

 ند ع هلب وک كناب و یعف كناه 6 بھلا إل هقهقم اعم یا ءاه اهو اه اه لجر لاق روند هب هسک
 ابا ا نم انه هأته لاقب رد هنسانعم قمر وا هلن وک كن هبقوف یانو ىح كناه ( اهلا إل ردیدآ تعاججرب
 ا5آ بوللا اتهتلاق رد هنسانعم قوا هراب هراب بویکسا هنسنرب هدننزو لعفت < وتهتلا ) هب رض اذا ثلاشلا

 هدنن زو باتک ( ءاتهلا آلو هدننز و ریما < "یتهلا ) و هلی وکس كنات و یرسسکو ی كناه ( ؟تهلا 2 یلب و عطقت

 4 فتا رز و هد ز و رشع هلیم دقت كنا ابتهلا و هدنن زو فارس 4 ءاتتهلا ر و هدشز و حرز "یتهلا ر و

 ءاتهو ھو کیو ته لبللا نم یکم لاق روند هتف ورب ندهصک هدننزو ةاده ( هاتهلا و هد ز و هرثع

 لاق ردراعما هکروند هغلر هدننز و د وعف (یوتهلازو هلت ( اتهلا تق ویاةاتهوة امته واته وءاتيه و یته و

 ندتلعل رک و ندکلرپل ر کر د هنسانعم قل وا تاق یکیا ب ولیک | لب هلنیتعف اته و قرخ و قش یا ءوته واته ةبرقلا ین |

 0017 ەتسانعم بدح ارون دهرومقهدننزورج ا( اتهالا )ىا اذا عبا رلا بابل ا نمآتهلجرلایتیهلاقب نول وا

 ردقع وطیاکو ی ۇز جدا رم هکر د هنسانعم قل وا نک اس قلا هدننز ود وعق (ءوج ل ) و هل وکس كيج و ىح ك ناه

 وحماقهالت وا هنشاب یدنکی راوط و« الم یا هنطب ےھ لاق رد هنسانعم قمردل وط هلماعط یک مولوط یتطب و |

 قمالت وا یراوط د وب هل رم كك ن هزم (ءاعهالا) یعزلا فک ی ا لبالا اه لاق رد هنسانعم كلا دازابونالشوب

 ردت رابع ندقم روب وط هکر د هنسانعم كمر دیک ی ناجآو یعرتلامفک اذالبالا اجا لاقب ردهنسانعم قمالشوب نوچ ا
 | رد هتس انعم كل ماعطا و هلا ءا دا یا هقح اجها لان رد هنسانعم كلبا ادا ینةقح كن هسیک ر و هبهذا یا هعوج احا لاق |
 الا نما جه لج را نجه لاق رد هنسانعم قمقجا هلیسهدایز هلنیتصتف ( اهلا لهایا همعطا اذا *یشلا اجا لاقب
 هلوا لئاز و عطقنم ندنس لوا نکیاسبالم و نراقم اک | ْنساکر وئد ن لۈف و هعوج بهتلا اذا عبارلا ۱

 | یج#هدنزو لعفت (وجهلا) روند هب هسک نادان و قجا هدننز و هزم هلیعض كناه هاج یکی نام ز قلنا وج
 _ ] ق كناه € ءدملا ) هاع#ت یتعع فرطا ًاعت لاقب ردهنسانعم كلا ظفلت و دادعت یاس فورح هکر دتغل ندنظفل
 رد هنسانعم قلوب ما رآ ونوکس بوکیدهنسننال وا هرز وا ناب رج و تکرح هدننز ود وعق (ءودهلاز و هلن وکسكلاد و ۱

 ا كلعا تماقا هدلح رب ونکساذا ثلاثلا بابلانم اءوده و اده *یثلاًأده لافب یکی سکید كنسهل وقموص ولب وسس ۱

 ] نالف اده لاق ردندبا نوکس هکرونل والامعتسا هنسانعم كلوا و ماقا اذا ناکلاپ اده لاقت رونل وا لامعتسا هنسانعم
 یا هنادها لوقت رد هنسانعم قلت نکاس بوردکید ی هنسننال واهرز وا تکر ج هل رسک كنهزمش (ءادهالا) تاماذا ۱

ERكچه د هیلیا بذعم و برطضمام ادبویلنا نیکست و عفد یلاعت قح ییانجم و درد یعبدل وا التبمكنالف رب عو  

 رکلاءادها لاق رد هنسانعم قار وشق بوک وب ینلب كنهسکرب و دنسانعم هیصذ وهانع نکساال رار د هللا هادها ال هدر

 (هدمل الا دها هلعج یا هبکنم هللا ادها لاقب رکذ یس اکر د هنسانعم كلا اده ینیرلز وما كن هسکرب وه انجا| یاب رضلاوا

 (مدملا) و هدنن زوریما (ۍدېلا) و هدنلز و هرم (نهدملا) و هلص كناه ( ءدملا ) وهلی وکس ثللاد و یعض كناه
 ۱ ثاقاخ هرڪا ہیک ی عب كن هک هدعب رد ربع" دس اتم ازآ و نوک هدشزودوعف 6 ءودهلا ) وهدنز و نکسم ح

 | رلضعب و لجرلا و لبللا اده نیح یا ءوده و ءد مو "یده و ةءده و ءده و لیلا نم ءدهدعب نالف اانا لوقت هنمو

 1 هدنظعا یدهءده وردی وکسءادتا كندصک هکرونل وا قالطا هنامز ردق هشت ندنل وا كندصک یرتاسوءده هکیدید ۱

 | کم هلا فئاط هدننز و هرم ( هءده )رد ذوخأم ندنسانعم نوکس رد هنسانعم شنمو تلصخ و تربس هکر دثتفل

۱ 



 لع هأطاوت لاق ردهنسانعم قلوا قفاوتم هدننزو لعافت < وطاوتلا ) ینعمو اضفل دا اا ر وا و

 دوم هرکمفدقدراقیچ یی رکچ تام رخ هکرونبد هنچالوب امرخ هدننزو هنیفس(ذثیطولا ) هقفاو اذا مالا |

 یر و هلغغاق یسوروف د غو نال واریبعت شا شک هنبا رشامرخ لوق ىلع راردا لوانت بودبا ریه هلا

 هنسنیسهلوقم لاکو همردصاب هنا هکر وند هف نانا ت راک یو ههرا غ لوش هّسط وو ردت رابع ند هاعط |

 | لامپ و اطو وب هتسانعم ناوزهر و هلباس رونید هروب (دطاولا) وه زو هتک 6 ةاطولا راردبا ظفح و عضو |

 | هلغابا رد هلوعفم یتعع هلعاف روند هش راي هدنک و د امرخ شلک ود ندنجاغا هئطاو و یدنل وا قالطا نوچ راکدتا |

 لا ومالالهالاوطاتحا 9۶ صا رخل لاق هنا تید اف و ةياهنلا ىف لاق یدنلوا قالطا ن وجما ییدننکج بولیصاب |

 | مافدا الب هکءدنن ز و لاعتفا (ءاطتالا]) مادقالاب اط وف رقلا ةطاقس یهوا ةلباسلا و ةراملا ىا ج ةئطاولاو ةنانلا ف

 تروا ےقتسمو تسار هلغلو تعالم و تل وهس یک شا رفشلز ودبوننکج شرار ردشل وا بلقنم هاب وا و

 هنر و ها خب ماقما اما تالاب رونلوا لات همان قلوب ماجا رس لر هبلنا لوت و فقوت

 ند هئط وت هدننزو مظعم (ًاطوملاا) ًایمتاذا *ی ا علا ًاطتا لاقت ردهنسانعم قل وا اهم و هتخاس تولیشوف بوایزود

 ۱ | مرکمو برشم مالمو فطعلا لهس رابرع باتو روند ه هنس شلوب تعالم و لمس و شمل زود ردل وعفم ےما
 اوف راو فولا ر یالوادمقآ لوش راضعب و راردا قالطا فانک الا اطوم همدا تسودنا و |

 | هللا رطاخ یافص و بلقروضح امد تقشمو خب ری رندا اهلا و قلعت هنف رط هلغل وا راکتیج و زا ونلد و فارطالا

 a وا فایضم م رکث مد لہس یا فانک الا اط وم لج رلاقب راهیلربآ ندنرارباعطق بول وا لاح هدوسآ

 یحاص ےشحو عابتا هکرونل وا قالطاهراکر سر اس وناطلس (تبقعلا ًاطوم) هعض وم ه بان ال ویذومریغ هبحاص

 ناطلس یا بقعلا اط وم وه لاقب رارول وا نا ور قرهصاب یتبقعو رثا ندنسهقرا هدکدت | تمنع هتم ر هلغل وا
 عی دعا و لمحناذا *یشلا یلع ًاکوت لا ردهنسانعم قغابط بونکیوس هن ر هدننزز و لعفت ( وکو لا عبتب

| 

۱ 

 | ةفانلا تاکوت لا رد هنسانعم كما دایرف هلغت وط یسیرو قمرغوط یب هقان و یدنابط بوکو ج غلآ اک

 "کو آ لا ردهنسانعم قمنابط بونکیوس هثیشرب دوب هل رسک كنهزمه (ءاکیالا) تخیصف قلطلا اهذخآ اذا
 0 رد هنسانعم كلنا بص و عضو | قح هنابط بونکیوسیکق دصی نوجحماهسکرب و" کوت یعع اءاکیا “ىلا یلعا

aاقلطمو رونل وا قالطا هباصع رد اکو یلصا هک هدنزو زمه هلیعف كنات (ة اکتنا) اکو ینعع هيلع اکتا لاقب |  
 1 کال ەن سانعم :اکنالارمکر ون ھا نال وار هام هیتر یژکآبویمروط هسفن و ر ونده هنس ق ج هلایط

 دو دنکرب ردشل وابلقنمهنات و او هکهدنن زوجارخا (ءاکتالا) یکه داسو رون د هئیش قجهنایط هلیس هی لوعفم عسا | ۰

 هاقلیا اتا همش لاقب رد هتسانعن كم زوش ود هتفرط لوص لۇفالم ك ىر وشو دن رر 8
 یک قموق قدح هنآ یغل وق ردهنسانعم قاق هنسن قح هنابط هب هسکرب و يالا هبناح یلعوا یکنملا سه ىلع

 تا صهلق وقور وند هب هسک نانایط ب ونکی وس هب هنشسنرپ ردلعافساندءاکتا ( یکتا تم هل لعج یا « کتا لاش |

 ناکر لک الکل سو نم هوڪو عب رتملا ن نکا ةشه یلعاسلاحیا چ اث کم لکا الفانا ام لس و هیلع

 سرم هنظب اک قش ىلع لیلا دارلا سیل و نك ال و عبرتم ريغ ایعقم ازفوتسم لک الل مالسلا هيلع هس ولج

 | روند هنغاب ات تم هک ندنسهدام ءاک و  یرلهدام ؤکو ت و ءاکتا وبشا هرزوا قیفح كبغارو كن ه امن بحاص ۱

 | e یک فلغب هلکنا هک اب وک ی غایط بونکیوس هب هنسنرب ردراذوخأم |
 ى عبرت ونک لر دات بوکو چ یکی کر کہ اکو شا رف غیدلوهدنرزوا یک یش ولج لاک | هدنقو م کیدا

 هدنراقدل وا دوعق بی ز هرفس نوجا ماعط یربتضح مالسلا و ةولصلا هيلع مانا رورمم ارز منا دوعق هرزوا
 فیرش موهفم یدبا اردا دوعق هسفیفخ بولموج هدنعضو ردبامابق بودا لوانت همقل یکیارب نامه هکاب وک

 | لیم هرزوا یی رب یکتا هدارو هبلط ماوع ضمب هکر د فل ؤم + ردنمصتم یهن ندلکآ تژنکو اهتشا و هرش تدش

 | یک شفلغب هليا هبرق هرزوا ر وکذم هجو دارم نکل رلیدلیا لج و نظ هنسسانعم قمروتوا ك ر هدا داقعاو
 | یرللنا لج هروب نم یانعم كن هبلط ضعب هکرید ح راش » ردقمروت وا لر هشا رب بوکو ج یکی کرکه رب یفیدروت وا
 .بویلا لوزن هلتلوهس ندارج ماعط نانل وا لک الرهداداقعا و ليم هرزوا فرطر ارب ز ردهلبا رظن هنسهدعاقبط

 | كيمو ىح  واو < مولا ) یهتنا رول وا ثروم یتیدلوت هضرام ضعب هرکصندقدلوا نه یعضه هد هدعم و "

 مو عضی مضوک یل امو لاق ردهنسانعم كلتا ترراشا العفی ال وق نوجما ےھفت یہ ہدامرب هب هسکرب هلن وکس |



 "طو لاسقب زنا وا لامتا هنسانم كن عاج أ ًاطوو ردندنلبق فن یف زاحم دوخای لسسرر زحم روب نم
 | قدصیو هآیهاذا ثلاشلا بابلا نم ًاطو هأطو لاقي ردهنیسانع» ةن قلرضامن نهنتسنز و اهعاحاذا الا

 همت( ذئطوتلا ) هلهسو هند یا ًاطو لاقن رونلوا لامعتسا هنسانعم ققشوب بویلزود یتسهلوقم كش ودو
 ییمیقلف "یط و ی هنسنر و هساد اذا ةئط وت هاط و لا ردهنسانعم كم هنکچك :بوصاب هلغایا ییهنسنر هدننزو

 هلهس و هثم داذا شارفلاًاط و لایک شارف و ضرا * هئط وت ن وسا ول مىت درک دەن انھن قلق مالم رنو وشنو

 در مالعالا لبق هسیارا و یلاقحا تنوشخ هسنل وا ضع لوا كنجرد صوصخرب الثم نوسل وا یونعم رکو
 هرعت ندنا قلق و تبوعص و هب رت هلا یدیهم تامدقم دارا ءدنحک نوت فید وا ندروما كىي تنوع

 هئطوت و فارشالاو زا شنلا نيب اضفت اهلعج یا ضرالا هللا ًأطو لاقب و ردندانعموب نیفنصم ةئطوت یبک ق

 8 )9 ی رد هنسانعم ءاطیا هدنح راطصا نویض وع رعش دم وت و هانه یا. ًاطولاش ردهنسانعم قلق ایهمو هدامآ یی هنسنرپ

 ۱ هرخآ * یشهنسن رب و هسادیا« هل وتلاق رد هنسانعغ كم هنکچ بوص اب هلغایا یخ دوب هدننزولعفت (قط وتلا )رکن یساک

 قلوا عالم و لهسیکش ارف شلصاب هنسنرب هدننزو همالس ( ةءاطولا ) هقفا و اذاهأطوت لاقب ردهنسانعم قع وا
 مر و قلعشمو رول وا مس هءاطوو رک ذیساعاشط و راصاذا سمانا تابلانم ةءاط و *یشلاّوط و لاق ردهنسانعم

 1 ۳ دعج هلرصف كناط (: ًاطلا) و هدننزو هق هلب مک كناط ( طلا و هلنیتعض 6 ةعوطولال روند هننلاح تلوپسو

 ردلیعفندهروب زم هدام هدننز و ریما < یطولا) روند هننلاحقلقشمو رد راما هد ران و ودل ن دوا واهات زوا

 رك یلاح قلقشموب هکربد حراش + یک ق دصی و شارف شلپاب ندنب وت شوق روند هئیش نالوا لهسو قشمو |
 | باودشلوتمالمنوسا وا هلغغلل وقنال وا هدنل زنم قلاب لرکو یک دصب و شارف ن وسل وا هلکءانکچ بولصا ۱

 ۱ لاق ردهنسانعم قلو مالمو لهس ییهنسنرب ( ءاطیئسالا رز یهتنا ردرهتعم ًاطو هدنموهش هدلاحره یکن اسناو

 | هلیرسک كنهزمه (ءاطيالا) ةنيل ةلاح ىلع ىا طلا و ةثطلا و ةءوطولا و ةءاط ولا نيب یا ایط و هدج و یا هأطوتسا |
 رابرعوهثطوف هيلع هلجاذا هسرف هأط وا لاقت رونل وا یعت كتنکچ هکر د هنسانعم كم ردتب لامپ بوردصاپ غیا
 ربغ را ینالفنعب هنسانعم یدهربغ ىلع هبکر افیرعتالب رلرید ةوشع هأطوا وقرهلوافرعم راربد ةوشعلا هأطوا

 E وک ر هیمروکو كر هيلن یهنسنرب هوشع ردکعد یدریدتبا ولس هشيا زسلوب ییهراجب هللا قوس و لج هدیشر
 قا او یا مالا ىلع هأطوالاقب ردهنسانعم كیا قفاوم هثیشرپ یبهنسن رب ءاطیا و روند هکلیا باکترا ی کا

 ا ا رمیانعم ردنرابع ندکلیا را رکت و هداماییهیفاتانعمو اظفل رعش ءاطیا نجام ونمو

 [ الثمزغل وا قالطا ءاطیا هسرول وا فلتخمانعمو قفتماظفل رکا و هل وا نضتمیما دما تعنص هکر کم ردندباعم و و
 [ یتعمو اظفل ةيفاقلا هيف رزک یا هاط وا و هرعش یف اط وا لاق یک د اربا قر هل وا هرخآ یانعم هدتیب ره یتظفل نبع
 مهوآطوا لاقب رد هنسانعم قلق رول واراسک اخ وروهت و بولغم هکر ه یک نیمز یبهسکرب ءاطیاو

 مهولعج یا

 ا ی ترددت بوصیق مر راط ردعما هدننزو هرم( ةا ولا ذیل وارهق نوتطو

 ضم ىلع كنأط و ددشا مهلا  ثيدلا ىف اک ردهنسانعم كلنا رهق و ذخا هلتدش و شطب ینعب هدندش "هذخا

 اصعتسا هدنص وصخ یک رلها و تناها كنآ هسک ندیا لاماب هلغاب ایی هنسفرپ ازا دیش انشا جی ةيابنلا ف لاق

 هدنن زوسلحم6یطولا) وهدننز ودعقم (أط ولا) دنسانعمدقعضومروند» رب یغیدصابكغایاءأطوو ردمزال كما
 كناطردقلوا یطوم نال وا سابق هدنوب هکیدید ثيل ماما هکیدننا هد راصب فلوم + رد هنسانعم مدق عض وم هدران وب

 | روسکم هد روصل وا هل وا ءافلا لتعم هکر کم هلی كنیع رول وا هدننز ولعفم ناکم ونام زوسساندعبا ر بابا رز هلبرسسک

 | لهس بونازود هلکمانکج بولیصاب هلغایا رب رب ردع واطم ند هئط وت هدننزو ءاکتا (ءاطتالا ) یهتنا رول وا نیعلا

 ] ماماوب و هدننزو باحص (ءاطولا )ل و هدننز و باتک (ءاطولا ) اطتاف شارفلا اط و لاقب ردهنسانعم قلوا عالم و
 [[ نعب ءاطغال و ءاطو هلام لاقب ردیلباقم یتروا کروند هکشودو ه هتلش ینعب ءاطلا فالخ ردیتا ور یئاسک

 ءاطیلا )و هدننز و باج” (ماط ولالو هلن وکسكناط ویصف ك واو ( ًاطولا) ردقوب یسهنسن ر ندکش ودندینروا

 ءاط وو اطو یف اولزن لاقب هلوا عقاو هدنفلارآ رارب عفت و كسموت هکروند هرب قصابو زود لوش هلب رسک كم
 | هلعافم ( اولا ) رکذ اک ةئطون للا اهاطو لاق و فارمشالا و زا شنلا نيب ضرالا نم ضفخا ام یا ءاطیعو
 | ءاطبا هدنحالطصا نوبض وع هاطاومو هتفا و اذا مالا ىلع هأطاو لاق ردهنسانعم كا تقفاوم هدنزو

 | لاقب رارو وا ررکتم هلغلوا قفاوم ا کد ایفا دما و رکذ ا
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 "نوبفوکلادنع وردشلوا بات هنوف نویفوکیرهوج هکر دحراش «ردشلبا ھو لتعم یرهوج هلباهزهه دیر و

ETTیس هلک ءارو و یهتنا ردشلیا دارن | ید هدنناپ لتعم هدیس ودنک هبت رغ ن  

 | كا وادلو رونل واریبعت ن وروط هدیکر تیکدیفح و طبس رونل وا قالطا هدل و دل و ءار وو رد اج ځد تن ات درک ذم
 اندا و ندشالث نعي ترعشامیا ددشی دقو مضلاب تئروام برعلا لوقت و یدنل وا قالطا هلغملوا هند زا

 | ندلاعفا و ندلیعفت و ندیالثریبعتو هدناهمارناس و هدیرعلاناسلرونل وا لاتا هد روک ذم یانعم قرهل وا لوهحم

 : ندراهظا وزار ,ایرارب دنزلایر و وردموس رم هرز وا قل وا یمهدام دنزلایرو نالوا لتعم یرالضاو دراو د |
 | شی وشت هللا لتعم یزوم#* ردلعکا یرادارا هدماقمو هدتروص وب زدیم زال كنا ك اودا و روعش هلغل وا هنانک |

 . تئروام برعلا ناسلیف لاق + زالوا دراو یراهغیص راسو یر ندزوم# هلغل وا لتعم یبصا سپ ردراشلثا ۱
 عفت قروتل )اه ران ترهز اذا دنا یروم هلصاو هل اذا اوا لا و ه رعشا ۸ یا یشلاب تئروا امو |

 |تیاور نج نا یانعمو و تأدوت نعم ضرالا هیلع تأ روت لاق یدنل وارکذ هکر د هنسانعم قوت هدننزو
 رکو نوسلیا همردصاب كل رک ردهنسانعم قعروف یتا هلی و کس تن هم یازو یصق ك واو «ءزولا و ردشطا

 نالوا هرزوا شاغواوه-سااذا اءازو ۳ عدوك از لا ازو لاقب نوسل وا نکردیا ناب رپ و تورشپ
 |(ةنزوتا دبن مهضعب عفد یا م وعلا از و لاس رد هن سانعم كلتا فرطرب بودبا عفد ندنرب یر یمان

 | ني زغا كفرظ یس هلوقم هبکه و لاوج و حرخ نالوا ایست ا و "یزوتلاو و هدننزو هلمکت

 لاش ردهنسسانعم قم ردلوط و: هرنکدش اذا ایزو و ةئز و ءاعولا ]زاو لاه ردهنسانعم كا دن بو

 هن سرفلا از و لاق و هتعرص اذا هب ةقانلا تأزو لا ردهنساننم قماح هر نکا جادو اه اعاد 2 8
 E RE (ؤزونلا) نی لکب هفلحاذا انالفأز ول ات ره هرات اس ونی ول ردرههب هسکر و

 یشکن ال وا نیتم و یوق و بلص یبکر تو هینب یتعپ قاما دیدش هلتیتحف (ءزولا) التساف  المیا ًازوف ءآز و لا ق

 رم خاسنا كفلربک هلیصف كن هل داص ول وا و اصولا ) قللنا ددشلا یا ءز و لجر لاقت روند

  نشورولزوک هکر دهنسانعم تفاظن ونسحهدنن ز وهمالس (ةءاضولا) جا اذا عبارلا بابلانمأصو بول *یص و

 | هدننز ورپما (*«یضول ال افظفانسح راصاذا سما نا بابلانم ةءاضو*یشلا وضولاس ردت رابعندقل واهریک اب و اب و |

 هدننز و نامر (ءاضولا ) یکم ارکر واکء اض و و یکءابصنا رولک ءایض وا یعج روند ه یفکنال وا هریک اب و بوخ
 لاقب دن وچ ا لابقتسا دوخاب ثدح ردلعافمسا ( ضا ولا لر ولک «یضاض و ور ولک ن ژاض و یعج رد هنسانعم ېط و

 كواو (یوض ولار دردصم نیل تسدبا یتعی ردلعف هدننزو دوعق (ءوضولا 2 "یضوتیا ؛یضاو وهام
 هدد وهعم لع هدزعاسل و هدبسراف تسدنآ هدمب روند تشدنآ هدیننرزاف هکر وند ه وص قج هل آ تسدنآ هلیصف ۱

 | رد راتغل هدانعمررب هدیسیکیا لوق یلع هنسانعم قلآتسدنآ رول وا ید ردصم یک هموعضءوض و و یدل والمتسم

 | هکیذید بودن راکتا ی دوم نم وب کرد خراش رول زا دا رم یو رک نیم رو هلرب ره ییعب

 ر داقتلا یلع ویکی س هک لوبق رول وا مماق هدهنماقمردصم «نکل ردعسا هچرک هدنناذردحوتف وا و هد هدام وب هدلاح ره |

 | دوج نال هرلامعتسا و یک یسهلک عض یدل وا ح وتفمنیع نوجا قلح فرح هدعب ردفرصتم ندیناث باب ۱
 . ضمب راسو ندساسا نکل اءوض وو ًاضوت ىلصملا اضوت لاقت ردشمل وا عاق یردصم كنوب و لمعتسم ی لعف لعنت

 .انسح اهوضو ًاضوت لاق روند هنتلاح قلا تسدنآ و هتسدنآ ردعما هلی ل وا و ءوض و نالوا مهفنم ندناهما

 | مهلوق و ةالصلل تاو نوت ید اقش یا تسدنآ هدننزو لعفت (قضوتلا ز یهتنا ردندنسهدام ءاضوو و

 قوا >اص لابو لاب بوش هزات لفط وضوت و رداطخ و ن دوخاب هثیدر تغل ینمی ةغثل وا ةيغل ءایلاب تیض و
 تن روید هعض وم قج هلآ تسدنآ هلب رسک كمي( ءأاضبلا ) اکردا یا هيرا او مالغلا اضوت لاق ردهنسانمم |
 :هقیرباو هرهطم و یکی مهلول هعشچ و ناز ضوح رونید هثیش ناثلا تسدبا ندیدنک و ردشمل وا لیازنت هنل رم

 کر دهتسانعم توش هرخاش هدنفاضنو نیح ینتک یوا ردند هبلاغم باب هدننز و هلعافم ( 5 ًاضاولا ال روند |

 | حراش + هبلغف ةفاظنلا و نسب هرخافیا ءوضب هاضوف ةاضاوم هاضاولاش رر یل وا بلاغ هرخآ امهدح |

 . رول ونیز نم سصن نا زا یل با ابا یی ذاشو ردهدننز و عضب عضو یلوق ًاضبأاض و هکر د
 ج بوصاپ هلقایایی هنسنرپ هلی وکس كناط و یخ ل وا و( ًاطولا) یپتتا
 | تعاجنالفنمپ هاها اب هب رفت نول زی نمی قپرطلا مهأطب نالفویا مهلا و هساداذا عبارلا بابلانم

 الکسپ رثردبا لاماب یرایدنک لیبس هابا ندنا باهذ و بیا هلی راتدبا دروب هداروا ب ودیا لوزن هل نیقن هلو |
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 [ روده هکناب هچ وف نال وا شغا هرزواروک ذم هج وهدننزوربما (یولا) و هدننز و دوجوم (ءوج ول ا) روند
 [] قم روا هللا رحاب هلبا لا د وب هدننزو لعفت(ءوجونلا) یوو ءوجوم وهف لوه ا ىلع سیتلا و لاقب
 ] کرک ی هکر کچ دوخاب ییامرخ هکر دنا عا ماعط عون رب هدننز وهم رک (ةئیج ولا هاج و ینعم هاجوتلاق ردهنسانعم
 هثجو ورا ردبا لک |هرکصندقدل وب جا ما مات بود الص  هنفابنوت زد وخاب هغاب یفاصهرکصندکد لیا قصب وکو د

 | زسنعفتءوریخ هدننزومالس (ءاج ولآ و هدننز و حرف (اجولا و هدننز وعنم (جولا]) هنسانعمهرقب روند هزوک |
 [ فرط رب ب و واصندشاب ین هسکر ب هل رسک كن هزم (ءاحمالا) هدنعربخ ال یاهاج و وأج وو “ج وعءاملاش روند هب هتسذ
 [ ردهنسانعقلوا سو امو ئاخ هلغمال وا لصاو و بیصم هب ولطمو هاحنو هعفد یا هنع هاج وا لاقت رد هنسانعم كلبا

 | لاق ردهنسانعم كلسک ییوص كنهمزابآدوخاب كنيم وق و هبصب لف دیص وا هتجاح بلط یف ءاج اذا لج را ح والاقب

 ردەنسانعم قلو تعفنم ورخ ین هلغل وا الا مطقنمى ى وقەدنن و لمك یسوتلا اه ام عطقنا اذاةیکر ات حوا ۱

 ق قلواهریخذامرخ هدننز ولاعتفا هل رمسک كلنهددشمیان و كنهزمه(ءاحنالا)لهتحواهذدحو اذااشحوت هکر لا اجو لاق ۱

 ۱ 3 وال زودی هنسنر هلن وکم تالادویضق دل واو (هدولآ) تک !یارقلا انا لاقن رد هنسانعم قلب هرب رب نوجآ |
 ۱ تاک ندفرط ره هن هسکر و ها وسا ذا هدوعدب عد و لثمآد "ی لا اد ولاقت رد هنسانعم كلنا رار و راو ییفرطره

 زا سرفلا ًادولاق ردهنسانعم قفقراصیب تاو A E ak أد و لاقت ردهنسانعم كلا كلوت و كو

 ٠ | رد هنسانعم لاله هلنیتصف (آدولا انعمو انز و ییعد یا مالا ةغيصب ینأد لوقت رد هنسانعم كلا رتو یلدا یا
 3 :eG وتلا و تعطقنا اذاعبارلا بابلانم !ءدو رابخالا هنع تئد و لاق ردهنسانعم قمل وا عطقنم مای وریخو

 3 ضرالا بلع تادوت راب رع رد هنسمانعم قلوا ناسکی و زود ردلعفت ندنظفل هدو نالوا هنسانعم هب وست هدنزو

  یدلوایوتس هدهرزوا هک لوا یکیغیدل وایوتسم هدنرز وا بولآ هننوردیتیم نیمزینعب هنسانعتوتما رلر.د
 ۱ 2 ۱2 ا تم دهت راضهب و زول وا كم دیدلناهطاحا بویلباقنآ نیمز هلکلنا سفت با تلقشا ین وب یزاضعب |
 8 ۱ یعججرم كنهربخا هوجو رول وا كد یدلیا فسخ هکر دکعد یدکوج هرزوا هسک لوا توللهراب نیمز هلک تا

 | رردضرالانالفلع تأدوتراب رع هکیدتا لیعمنا یتح ردزاح انعموب لاح هم هکر د ح راش * ردل وایانعم هنن

 ۱ یدنا تافو راربد ضرالا هيلع تأدوت كاذک هدنقو یغیدلوا ادیان و دوان بودیک هلحم ۱

 ۱ ۰۱۳۵ ۵ وا اار روزا ورخ زاد نفی و لاح و هتتعف ندنفرط هنکرب و* ییا هدر كج دا
 داد وتلاق رد هنسانعم كلتا زارحا وذخا هله لاب بولو یتلامهسکرب و تراوت و تعطقنا اذا رابخالاهنع تاد ا

 | دخلا یا هلام یلع تاد وت لوقت هنماو ردعجار هد ز ریعض کهدنظفا هلام یلع هزرحا و هذخا اذا هلام یلع
 1 هکلهم روند هک اله ةطرو هدننزو همظعم ( ةءدولا ) هکلها یا هیلع ادو لاقت د رد هنسانعم كلی لاله ۇدوتو

 3 هرزوا هنسنر ایهسک رب هبارت هدننز و لیعفت 6 "یدوتلا )ل نوچغیدل وا کله هستن اعراب داند اتم

 .(ءذولا اها وساذاائرد وتض رالا هیلعأد ولاقت ردندصتاصخ و و ردهنسانعم كلارا رب سب یرب هدنرزوابوکج

 ۱ هباعاذا اءذودعد هعدو 27 هد ولاش رد هنسانعم كن ربقحت و بییع]یب کا هليو 4 نان وړم لاذو ىك واو

 | ههنسن شحوم دوخاب ۳ دگر وهرج زیا هادو لاقت رد هنسانعم كلغ عنم هو رج ز هلبا را زآ ند هنسنرب یی هسکر , هرقحو

  عوبطمانو شوخان و هورکم ءذ وو تىن اذا هنع نیعلا تأذو لاه ردهنسانعم قعاب بویمهدا لمحت هغقاب زوک

 ها3 وام لاقت ردهتسانعم بیعو تاع هدننزو هرمت (ةءذولا) هورکلا مالکلا یاهذولا اذهام لاق روند همالک
 2 ۱ هادو لاقت رد هنسانعغ قل وا رج زنم و عونم هل رسک كنهددشم یا وكنهزمه ( ءاذنالا ) ردندلاثماو و هب ةلعال یا

 | هعد هعدوکآ ار هآرولاقب رد هنسانعم قمواص ب ودیاعفد هل وکس كنار و یصف كوا و(ءرولا)لرج ننافهرحز یا ًاذتاف
 | هب هضتقشلاوحاهدننز و باح (ءارو) "التمایا ماعطل ان هر ولاش ردهنسانعقل وا التما و همخ و هعفد اذا ارو

 ] قالطا ءرتهج واو هسک ینمب ماما و فلخ قر هلو |فرعم (مآرول ال و قر هل وا هبنبم هلیالث تاکر ح كنب رخنآ یم
 | ف ین هک آر و هکر د ح راش  هلوارتر وا یبرب یرب هکر دیدناح رخآ ك فرط رب هقیقلا یف ءآرو اریزردنددادضا هلففلوا
 ۱ دارم فلخ هکر ول وا هنسانعم هب یراوتامهسرول وا فاضم هلعاف رک | رابدلق فرظهرز وا م وعهدعب ردردصءلصالا

 | یرفصهردز وم#* یسهلکء رو ویبتناروئلوا هارا ماد هکرولوا )دما اه و فاضم هلوعفرک اورولوا



 (ماونلالوهدننزو نرو طاق اوانلا)رونبد همدا نانل وا لا هّیطع ندیدنک هدننزو داغ نتسلا)ردکعد ۱
 هن رب یرب وهرخاهاذا اءاو وةأ و انمهآو ات لاقى رد هنسانعم كش دیا هرخافم هلتاهج ر راس دوخاب بسحابلام

 تسس بویللا م ک ییهنسنرب هدننزو لیعفت(*ینتلا)ءاداع یا هآوان لاقب ردهنسانعم كعثدبا توادع و ضغب
 EF رش هجوبا یتا هلی رسک كنهزمه اين الا یکحم یل اذا ائیینت های لاق ردهنسانعم كلا كشوک و
 ردهنسانعم قلماخ و كلکیج هلباه (ةءوىنلا) و هدننزو د و ولا دجضنب ملاذا ملا اينا لاقب ردهنسسانعم |
 ردشلیا رکدهدنلصفءون نبه هنم هو یره وج نکیاماقموب یل كنەداموب وروند هب هنسنماځ و كيچهدنن ز و عین "ینلا) 0

 بورغاچ لروناحیراکدید لاقج ینعب یوآ نبا هدننز و لاسلس(ءا و ولا )چچ واولا لصف = یدنل وا رک ذ هک هت ر

 نالوا لماشو ماعره لوق لعروند هنض منوعاط ردتغل هد هدم كفلا و هلئبتعف اب ولا) رده اکح ندنسمر وا |

 ضعب هکر د ح راش + هدننزو ه وها ر ولکه ئب وا یعجبلد ودع و یکبابسا رواکءاب وا عج كن هکرح روند هض م |
 | طلست نوعاط نکل ر دیسی روصبیس هډ رب وها وهدسافطالخ اهکردنده را للعءاب و هرزوا یراش کک

 رول وا عفدنم هلغل وا قفوم هنا وادم وریب دن یسیج رخ را هدکنسیکیا ردسکء غم رج یسهض راع ردنجةش اط هیر خو |
 هک نالک یلجا زالوا ید یذأتم هل روهظ هسیدلوا مات یرعرکا كنهسک نانلوب هدنلح یروهظ هدکنسیکیا ]|

 عفدنکل ردلاحت مما صالخ ندمرم یاضق ردیعوق و ما جد یم وا توف ندبیسرخآ نکیا لخاد هدهراد لوا

 چ زج راب ولااذه نا ث ید ا هنمو ر دذ وخ ام ندنسانعم تماخ و هدام وب وردش واز و ناک م لیدب نوچ ات شح و
 هللادا ه هزمه یوا وءابالا)لو هدننزو همالس(ةءاب ولا و هدننزو باح (ءاب ولا لو هلنیتصف تل ذک أب ولا )یتا
 بابلانمأب وأب وتو أببت ضرالاتئب ولاقت رد هنسانعم قل واین وعاطلحرب ەدننزو عنه أب ولا )و هل باھةءابالا) و |
 اذاأب ول وهج ءانبلا ىلع ضرالا تب ولاق و سمانا بابلا نم ةءابا واءابا وتماب و واءاب و ضرالا ت ۇب ولاش و مبا زا

 هر نال وا ق وچ یساب وهدنلز وهنسحم هب ول و هدنن ز و هلرعف شیب ولا وهدننزز و هح رف( کب ولا )نو عاطل | اهیفک
 قلن وعاط هکر وند هنغلق وچ نوعاط ردا هدنن زو هدع(ةئبلا )أب ولا ةريثك ى ا ةت ۇمو ةئ وو هب و ض را لاق روند |

 اهدجوواهخ وتسا یاةدلبل اب وتسا لاق رد هنسانعقلوءهبورپ واوه دیر ری (ءاستسالا]) رونلواریبعت قل ولت وءاطو |
 بابلا نمای و هاب وب عات اًابولاقب رد هنسانعم كلا بيتر و هشبت ی هنسنر هلی وکسكناب ویح ل وا و( اب ولا )هت و

 لوقت رد هنسانعم كمل ز وا بود انینح هنسب ر واپهقان ولاا ولاقت رد هنسانعم كلتا ت راشا ومابعاذا ثلاثلا [
 رد هنسانعم كل بیت رتو هیت ی هنسن رب ځ دوب هدننزو هلمکت هتل )تنحاذاو اولا فذع اب هلرصف ىلا قان تاب و

 ءاسا هیلا اب وا لاقب یک ابو رد هنسانعم كلا تراشا ی دود هل رسک كن هزم( ا ۰ ًابعاذا ةئيوت :عاتلا بو لاق ۱

 هکر دکللات راشاهلغم نوجما كلک و رب ه هسکنال واهدفرطیرلیا ءاب او ردکنا تراشاالطء اب ولوق یلع راش| اذا

 تراشا نوجا كفل وریکد ب شکن ال وا هدف رط هسک | هل ءام او ردکلیآت وعدك ر هديا لابقا هنسابآ تلا یراقمرپ دارم |

 نددوس بولوا هم یکشوکه ود ءابا وردک لا تراشا هنسغل وریک كرهدنارابدا هنسهق را كلا یراقم ر هکر دکلتا
 نکراقآ و رون ده وص زا هدنن زو نس( ول )4 التمال قنساذ | لوهحاءان ىلع لیصفلا یب وا لا رد هنسانعم ق |

 RE روب هج هتسهآ ضا غا لینوکس كن هیقوفیات ویڪق كوا ر( لار زو ی

 اقلخ وا اريك ل قاثت اذا ثلاثلا بابلانم اتو أتوب هلصا ات : هتیشم یفأتو لاق نوسل وا قلخ و یلبج رکو ندکلرپ رپ |

 هکر وند هنسهلوتم بیع ورسک و هراب لوش هدننزو همالس(ةءا ولا )لو هلن وکس كن هثلثم یا و ىح وا و( اثولا) ۱
 نیزسقل وا تسکشهکروندد ه یرغآ وه یزصنالوا هدکیک ل وق ىلع هیم را وهکیک نکل بودناتباصا ها هدهد وک |

 لاش هنسانعمكف روند هنلاح قلربآندنرارب یرارپ قان واو لاو قت یچ ندکس ر داي ند کلب لادوخاب هل ا
 (اثولا)وهلنیتکق(اثولا )كفلاوه وا رکاب لا یف عج وت وا ملا لب ال من بیصب مص ویو وتو هباصا | ۱

 یهفعب ارلا بابلا نم اثوو اثوهب ٽو ل لا ردهنسانعم قمل وا هرز وا هر وک ذمتفصیوضع كن هسکرب رر دن زوج

 هه :ایدعتس انا ابن ول وتو 7 دوو ةءوئوم یهف ییعک لوهحا ءان ىلع هد تئثو لاق و ةحرفک هثثو دبلا یا |

Êاعض و عض ع ص وک اثوأث محلا اث و لاق رد هنسانعم كلا تايح "دلازاندوضعرب اثو ویو لقنالو ثو اماصاو  

 قلف بویعم هرز وا هروک ذم تفص یدب هلب رسک كنهزمش یا ثالا )ملا تاثو دق 2 ةب رض هذه لاق و هتاما اذا | ۱ 1

 قمروا هلا قاجم و رحاب لا هلن وکس كيج و ىح ك واو اولا )ابتا و نعم هدب ت اوا لوقت رد دنا

 را اج و لاقب ردهنسانعم كلا عاجج وهب رض اذا"اج و هعضب هعض وک ههاحنیکسلا و دیلاب اج و لاق رد هنسانعم |
 | شاطیکیا ی درام كنب )یخ هک بوی ارضا قیر ها كتابا جوف دنز ا اجوواھمماجىا
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 تی
 | ذا دن زو لاعتفا 6 ءاکتالا ) هاضف اذا هقح ان الف کت لاقن زدهتسانعم كم هدوا و ردتفل هدهباکت نالوا لتس
 | 4 یفک لو هذناز و هزمه هلیعط كنون( A ETI کتا لاق رد هتسانعم كلبا ضبقو

 ۱۰ اکز و لطعال و هیلعامیطَس یا ا "کز نالف لاق هل وا ردبا اداریخأت الب بویعوق حروب هدنرز وا ا

 | كنهلهک هدننز و لبح < لا ) وهدننزو لج اف ) یدنلوا ناب هک تم ودام ها روند هن هسک دقنلا لجامع,

 ((ةءومنلا ) و هدننزو 1£ رک مال و هلن وکس كناه و یصنق كنون ( بنا رونلوا ربع قاش واك رون دالك |
 ] هجکیچ بویشپ یک یکرک تا ردذاشو هکهدننزو هوا (ةوابنلا) و هدننز و لوبق (ءوهنلا و هدننزو هب وعض
 اذا سنا و بارلا بابل نم ةوانو | ءوهنو ةءوبنوةءابن وأين ءوبنو ملا " یبنلاقب ردهنسانعم قلاق هجرانتو

 | هدننزوریا (یبلا) التما اذا ثلاثلا بابلانم ان هان الا بن لاق ردهنسسانعم قلوط هدنزو عن امنو حضن ۷ 1

 رد هنسانعم یقتموق هچکیچ بوبمرشپ هج وبا ین هلزدک ك ن هزمه (مءابلالا) روند هنا شعشپ هم راتاتو هج
 ذآ مالا أبنا لاقب ردهنسانعم قمت وط كشوكو تسس بويا مکح و نیتم یشیارپ و هجضنب ماذا للا انا لات

 قاق بوننکی هلتقشمو تجز ندنرب هدننزو راک ذن یرت) وهلینوکس كوا و ىح كنون (عونلا ) همی مل
  یسهلوقم لو و ةقشم و دهح صبن ذا اءاونت وا ءون ءونب لجرلاءان لا یکی عایق و تکر ح كلاح# و هتسخ رد هنسانعم

 القمه ضم اذا للاب ءا لاق رول وا یدعتم ها اب هدنوب ردهنسانعم شام شوک بو فا هلج وک هلغل وارغآ كب

 لاما, 0 ذالملا هان لاش رد هنسانعمكکا یرغ وط هفرط ر هلفتصاب ینلرغآ ك ن هنسن ضآ ر ی هنر باب ی هنمکر و

 كن و نکلطقسف لقثا اذا نالف ءان لاقب رول وادض هلثبسن هل وا یانعم ردهنسانعمكعُ ود هلغعصاب قل آر قهر

 ام شود نامه هاکلناتفث هلا ونع طقسیا ءان لاقب هدرباصب فا وم ار زردلکد ربتعم یدیق لاقْا هدنموهم
 یا هحاضءونتل ةبصعلاناامهربدقنذب الاد ةبصعلاب ءونتل هحنافم ناامالع یلاعت هلوق :ردلایف یربرطالاقو رولوا ۱

 اک
۳ 

 رصا هدنتیتح هکر رب د یعبصا یف عاملا تلخدا هه ردنعضن» ینتعنص بلق هموق رم تیا ع لفات یلع ام ضهتت ا

 دارو یسهلکءاب هکردوب قیقحت كمامش و رددیفم یی هغلابم ردندبع هر وأم ناس یتعنص بلق و رونل والاخدا همتاخ ۱
 زدلینالوا طقاس و لئام هب ورغ ءون ویهننا رد هنسانعم مهلقلت هکر د هدنسه وق هبصعلا ءونتل هحنافم ناردنوجما هبدعت

 ندرغلزانم کروند هکمشود زدلب ءول لوق یلعو هدننزو نادبعر واک ن اءونو هدننز و لاج ا رولک ءاونایعجرونبد |
 ولط لباقماک |ندق رشم تعاسلوا نامه یبقر كن بولو طفاسندقفا هد رغم هدماکنه یکیدشا عولط رګ بکوکر

 | ندلزانم هرکصندنآ اهر کسر لانو تانضاوضح ورشا هکر بد حواس رابط ندکلیا

 نوا هدهمج لزم نکل هجن راو ه هنسرخآ نوکر چوآ نوا نوکر چ وا نوا رلردبا رابتعا ینیءون جد كبکوکر
 1 عاضوا و ثادحااسویزاکزورویرومشرب صوریدلبا راشعا یطفاس راضعب ویعلاطراضعب و ردربتعمنوکت رد |
 ذا اعون ےل اءان لات و یهتنا ردن دنسانعم هیطعدوخاب ندنسانعم ض وین روب نم یانعمو راردا دانسا و ونعاکا یّوج

 : هدننز و داتا( ةءانتسالا» هيس هقالع هروک ذمتببنس ر ونل وا لامتسا هنسانعم هبطع یکرب و ءون و نیبام يلع طقس

 | كقساهمطع و ملا ءان یا ءانتسا نم بواقموھو یأنتساوو جلا ءانتسا لاق ردهنسانعم قل وا طقاسءو نانل وارکذ

 هرزوآ رو ذعهج ویتعی ییاونا ع هدننز و )عا مون الا ) هاطع ینعی ءءون بلط یا هءانتسالاقب رونل وا لامعتسا هتسانعم |
 | یانالفنمءونا ةيدابلابام لاقت روند ه هسک نالوا فراع هلیسهدایز یتنفیماکحا و عاضوا وتاقوا كبکاوکطوقس ۱

 ىلعف ند هموق رم هغیص رداکد فرصت-ییعب ردقو ىلعف كوب ردلیضفت لعفا هک یس هلک ءونا وبشا و هنمءا ون الاب عا

 ۸ ردکعد یندنا لکا قوچ كب كنویق یکیا ردذاش هکر دندنلبق یتاشلا كنح اپ ردو ید ییز كنازوا نایلوا

 قاب رئو هلغل وا قفل وا ام ندلعف یط رش كنس هی لیضفت لعفا ارز رددوا عقار هرز و دوذش ردق و یلعف یخدکنو
 . ] دمباذآ ثبت فاح فاش ءان * وشلاءان لاق رد هنسانعمقلوادیعب هلبوکسكناب و یحۀ كنون («ینلالردشغلوالامعتسا لعف
 ا6 ا )و هدنن زود وعق(هولا)م جدن م اذا مل ءان لاق زدهنسانعم قلوا ماخو كيح نویعشپ هنر اشوتاو
 | نوسل وا" تر "ینلاردهنسانعقلماخ و كلکیج

  یرهوج یکی یتآ ماقم یرکذ لح هلغلوا ییا یراهدامعوین و "ینوبشا جم ةءوبنلا وعوشلا نیب یا “یوه لاق
 ۱ ضمیر اس ویم ویفوریثا نا وضایعا رز ردنوصمندههویرهوج هکر د ح راش + ردشل لا تد هدلضف وبشا نېم همه و
 , ییسهدام ءاههدهداموب قہ ردشلیا طبلح هرزوا روک دم هجو یچد یهیدنک فلومو ردغشلیا افتقا هن رارثا نو ول ۱

  هدنن ز و لیعف یدبا "ین یصا ارهاظ ردهدنن ز ولی هک یس هلک "ینوبشا و ردشلنا تد یتسهدامءون هدعب وآهنادتا هلعدقن

 ۴ الم هکر دهنسنعیلعتسم هدننز ودیفتسم ( یل )اراب دلا زوجى دینازنع ق هلماغدا ولادیاراضعب و

 ( ریکعد )



jی ۵۵  

 دوعف (هوشنلا )و هلی وکس كن همت نیش و یصتف كنون اشنا )دعابت اذا یعرلا یفریعبل تن لاب رد هنسانعم توش
 تایح بول وا ادي ندیکی هدننزو هباص ةءاشنلا و هدننزو هزج (ةآشنلا) ودننزو باح (ماشنلا) و هدننزو 0

 اءوشن وآشنشن و "یشلا ًاشن لاق نوسل وا یسهلوقم رضا و تابن رک و ناویح كرک رد هنسانعمقلوب یناکدنز و
 .قلوا ناوجیحاص تماقو "دق بوی وب هزات لفط و ىح اذا سامناو ثلاثلا بابلانم ةءاشنو ةءاشن و اءاشن و
 تشن لاق رد هنسانعم عافت را كلسکوب و شو یبرااذا لفطل اشن لاقب رونل وا ریبعت عشب ب ولکه کرد هنسان» |
 | ةيرت ىف ر یادحا و ییعع اضبا لوهحلا ىلع *یثناو لوهحلا ىلع ليعفتلا باب نم “ىشنو تعفترا اذا ةب اهلا

 | ۇش نموا نوف وكلا ًارقویبرتی یا لاعفالا باب نم وا عنم باب نم ةي الا هک دي ا فاشن نم وا یلاعت لوقو عفت را و
 | یرغص دح (*یشانلا) رد هبانعمرب هالاعو هالعو هوالعا هکهشن ردراو ید یتأرف اشأت هدنوب و لیعفتلا باب نم

 [وونلوا ريب رق و نالخوا شعب هکر ونل وا قالطا هزقو هن الغوا نالوا غلاب هنس هترک قلناوج بودبا زواج
 | رهاظ و ثداح هرچا هصک اقلطم *یشان و یک ت لاط و بلط ردراج هلنیتصف و یک ب حاص و بعع زواک شن ییچ

5 

 | وشن یکه بقاع هدننز و هلعاف رد ردصم هثشان دوخاب رد هااه هرز وا سايق ريغ هکر د هئشان یعج روند هثیش نال وآ

 | هليل مایق دوخای روند هنتعاس لوا كندصک یار یلعو روند هنلوا كراپنو لیل هتشان لوق یلعو هنسانعم روهظ و
 همان هدنن زو هلیعف ( ةئیشنلا)) روند هننلاح مایق مونلادعب دوخاب روني د هتعاس یغیدل وا مئاقره كن هسکنالوا م وادم

 كشا ویتوا قحادغب یعیهشرط و روند هض وح شلبای بونلشیازونهو هرب ننلشیا ل وا لا ندض وح و رد هسانع»"
 | یلعرونل وا قالطا ځد اکا ر دیس ور وق كموق مم تاب هک ن ایلص و یصن و روند هنسهزات كتابن نانل واریبعت یرکذک

 ۲ وند هرج نانل وا عض و هنلفسا فرط كضوح و هل وا شمال وب تظلغ ز ونه بول وا تبان هزات هکر ون د هنابن ل وش لوق |
 ۱ هنسار و كن رشاط هدرپ نانلق راوتسا و بصن هدنلکش راود نوجا دس یط وح فارطا نعی كض وح بئاصت و

 رواک اشنیمج روند هه ود هدرخ كچوک هلیوکس كنيش و صف كنون (شنلا) روند هغاربط یراکدکو د
 ندتفایدو هدننزوربءا 6؟*یثتلا روند هاهم ندا روهظ بوقلاقز ونه ندتفا و روند هعفت م باع وهل نیت
 لوهحا ىلع ؛یشلا"یثنا لا رد هنسانعم قل وام ووشن هنسفر هل سسک كن هزمش 6( ءاشن الا )رون د هب اه"ندباروهظ یک |

 | قمتیج ندرب رب و لعجیا اشدح یکح اشنا لاق یک قفط و لعج رول وا ترشابم و عورش لعفو رک ذا یشن و
 قلاب یکیهصوصخر و تعقل اذا ةقانل تأشنا لا ردهنسانعمقلاق هبک هقانو ج رخ اذا هنم اشنا لاق رد هنسانعم
 یهنسنربو هعفریا باصسا لزا اشنا لا رد هنسانعم كقلسک وب یب هنسن رب و امان ادب اذا اراد اشنا لاق ردهنساتعم
 هر ( ةاشنلاإ) ردندانعمو اشنا ع هعض و یا ثیدملا نالف اشنا لاق ردهنسانعم كما !دب ندنکلیدنک هسک ۴

 ر هدننزو لعفت شنا روند هتان شما لوب تظلغ زونهبول وا هرز وا كمروس یو دو هدنز و

 | ثداوح ( ءاشنتمالا ل یشمو املا ضجن اذا هتجاطنالف اشن لا رد هنسانعم كلا تع ص بوقلاق ندنر نوا
 هتروع هنهاک هلیس هين لعاف مسا ( ةئشنتسملا) اهعبتت اذا رابخالاًاشنتسا لاق رد هنسانعم كليا وصتسج رابخا و
 مرسم (ًاغنتسملاإ وهدنزو مرکم شنا نوهکیدلبا ءاصقتسا و ءاشنتسا ی هنوک ثادحا رونل وا قالطا

ِ 

 تاشنلارا وا هلو یلاعتهلوق و روند هناشن و لیمنانلوا میفرت و بصن نوچ | لزانمنییعت و دیدح هد رال وب هدننز و
 شاوا داشک یرلنکلی دارم هکرلیک شلوا عوف رم یرانککلب عب ع ولقلا ةعوفرلا نفسلا یا ةي الا رحل اف

 هنسانع ءاملا یلع تاعوف رم نکل رول وا هل یهنمریغ ىلع تفص سپ هکرید ح راش » ردندنسانع عافترا ردکعد |
 هدننل [یتعی ندنسهیصان كناویح راب كنهسکرب هلبنوکس لداصو یصتفكنون (اصنلا ]ر ولوا هل یهنه ىلع هسر ول وا |

 هتیص انبذخا اذا ثلاثلا بابلا نم ًاصنهاصن لا ردتغل هدنظفل وصن رد هنسانعم قعوط بوبا رواق ندنجرب نالوا
 ( افنلا) هعفر اذا هأاصن لاق ردهنسانعم قمردلاق یراقوب و هرجز ادا اصن لاق ردهنسانعم كا رازآو رجزو

 هن رل هچ راب نج وریاچ روک و بوطلوش لوق یلع روند هن راهچ راب توا هدنکارپ لولب لولب هدنز و درص هلباف

 یدرفمر هوا فرشمو هلاوح هرزوا هچراب لوي لوا هلبرلل وا ولیوب كېو بول وا عطةنم ندهچراپ كوب هکروید
 تور طهدننز و هزمه هلیع كنون( اکنلا )و هلناصف(: اکنلا) ردیدآ عضومربهدننز و عفن( فن )ل هدننز و هربص ودا

 هکر وند هنسیراقوب قمر رب كم وق رم تابن هلي كنون هعکن و ردنابن یرلک دید کید ناغل وق ث ورط و روند هنس هع

 قشاب مدنمندزلاغاص یمهلوتم نابچ و هراب هلن وکس كفاکو یحصقكنون ( اکنلا) رول وا یغوبق یرمرق هدنرزوا |

 ثلاثلا بابلانم ات ةحرقلا اکن لاقب رد هنسانعم قمردنلوص بوب وص ینیزغجراز یک قوبق دوخای بوراب وق 3

 مهاکن اذا ودعلا اک لاق ردهنسانعم كمرکک بورق هلبا حرجو لتق ییعشدو تیدنف ًاربتنآ لبق اھ رشق اذا



 ۱۳ رم و یا هان لاق ردهنسانعم كاتتا رحو ظفح بودهزوک ییهنسنر و هرخااذا ا

 قهردش راق بونا هثیش رب یهنسنر و ضوطحانع هعفداذا ریعبلا است لاق ردهنسانعم كليا عید عنه ندقمرا و

 | تاسف لاق ردهتسانعم قمالب هرکصندقدض وط ییسیرواب وهآ "او هب هطلخااذا ءالاب نملا اس لاقي رد هنسانعم

 ۱۳ س یروط ا ارش نالاوا .لقع لینم نس "سن هب هبسک ریو هتعشراذا اسهلازغ ةيبظلا
 "ظیف این ناغ یج هتسانمم كالا هدانز یتیرلنوک قلزسوص كنهود و *سنلا هاقساذا االف ابی نام را

 ِ هکمروعبوز ودینبوت ندیکی ٥ رکصندکد لک د دوخای بولیقرف ییوتیثاوم و کا و نیموبوااموب دازاذا لبالا

 ققاص + یسهرب و ییهنسنرب و هطقاست دعب اهرب و تابلو انا یا ةيشاملا تان لا رد هنسانعق قلاب

 ۱ ا نقدا تقو یضیح كنوتاخ و رد هلتاحصف یظفل هرخاهدارو ةرخاب هتعبیا عیبلا هن اس لوقت رد هنسانعم

 لبح انا جرف هتفو نع رخ أتاذا لوهجما ءانبلا ىلع ةأرملا تئسن لاقب ردهنسانعم قلوا لومأم ىلج هلغلوا

 (ماسنالالاهرجز واهفاساذا ةت ةبأدلاأسن لاقي ردهنسانعم كمروسراوط هلنع و رج ز هدننز و هلیکت(ةتسنتلا)
 ]9 )»هتساتبقعاص هب یسمهر و یهنسنرب و هرخا ادا "یثلا سنا لا ردهنسانعم كنار خأت هل رسک كن هزم

 | ردراعسا هنسانعمریخأت هدننزو هلیعف «ةثیسنلا) و هلبن جا كنون (ةئسنلا )هی تعب ىا هنسنا

 هيس و همس هتعب لوقت رونل واريبعت هب یسهرب و هکردسشفل وا لامعتسا هدکلنارخأت یتساجم كنهن سرب هدعإ

 ةدابز "یسنلا امنا  یلاعت هلوق یف "یمنلاو رونی هثیش نانل واربخأت هکر دعا هدننز و لبعف ( "یمنلا)ةرخابیا

 اراب * ین هدهموف رم تبآ یب نعد هنع لج وع هللا ىف ةيلهالا یف برعلا هرخ ون تناک ر هش هب الا رفكلا ی

 | ردقج هل وا ارد هکم رح رهشا ردنرابع ندنآ یراکدلیا ربخأت هرخآر هش ینتمرح ندمر > رهشا هدننامز تیلهاح |

 ژکا هدتیلهاح تقو ردمرحو هجا وذ و هدعقلاوذ هکردیلاوت ینمپ درس یچواو ردبجر هام هکرددرف یوب
 هنابعش ینتمرح بودا لالح هسلیا لولح بجر هدنماکنه ه راح الثم هلغل وا هلتهج تراغو بېن یراشاعم

 راشعا ددع درح والا و لر یصوصخ مرح رهشا هلب رانا لیوحت هرفص هسلیا اضتقا هدمرح تلذکر خأت

 1 رد ینبم هن راکدلیا مرګ یتکیدلیا لالح و لیلصت ییکیدلبامارح كتحترضحیسل وا رفک هدانزو ید راردا

 نانلق رخ وم هکر دذوخأم ندنسانعم یخ أت ردل وعفم ینعم لیعف ندا یک زا توا
 ۱ ردکعد هنسن

 یل هرزوا یلوق ءارف ماما ولبتق ىلا لوتقم لوحماک "یسن یلا ءوسنم لوح مءوسنم وهف رخا یا*یشلا است لاق
 ] یبتاردشفل وا عضو هنعض وم قیقح ردصمردعما هنسانعم ءاسناهل وق یرهزا و ردهنسانعم كلا OR ردصم

 | لاهقسا هلبااح ر یکطناریخأت ییب ولطم ردق هتدمرب سو روو هو دم روط بلاف نیوض" یسو

 رونل وا لامعتسا ید هرکتسا ه یسهرب و قهنسفر هدنروص وب هند هثسنب نا هلأسیا « اهن لام ردهنسانعم كل

  هتسانعماصع روند هکنکد ردتفل ځد کر تكن هزه هدرنو و هدننزو هنر (ةاسنم ال وهدنزودسنکم (مآ الا

 | تیا هکیدد ءارف ماماو هاصعیا ةبالا هک هتاسنم لک أت چ یاعتهلوق هنمو نوچغیدنل وا ق وسوسن راوط هاکنا

 | ید قفل وا بتکالصفنم هرز وا قلوایرورح یس هک هاس ورد رج فرح نم نال وا هدنظفله اضعقاو هدهموق رم

 | یانعم هاکشد هناک هشوک هلبفږفخت كناب و یرسک كنيس هیس و ردتغل هدنسانعم سوق فیس یسهلک ه هاساریز ردزاج

 6 سلا ) ردفرحه و ديعإ یلوفو كنارف نکل رول وا كمد هاصعفرطنم لک أت هراعتسالا هجو ىلع فیش

 هاقس لاق روند هدوس هحروط بلاغ یوصو روند ه ورشم ندا هلازا یلقع هلیاوکس كنيسو یحعف كنون
 آ هکمروع لوق ىلع كازوعسو رکذ اک *یمنلاک ءا لا ریثکلا قیقرلا نیللا اذكو لقعلل لی زلا بارمشلا ىا للا |

 ىلج هلیئالث تاکرح كنو “سنو هءدب وا نمسا ىا ةبادلا ف "سنلا یرج لا رول وا مسا هنسانعم قاشاپ
 ندنسهداتعم تدم یضیح هکروند هنوناخ لوش هلیصف كنون و روند هنوتاخ نالوا رهاظ یلج لوقیلع نونظم

 | حراش » ردشلنا تبثردهدننز و ریما هک هلیناونع*یسن ینبم هنمه و یرهوج هل وا لومأم یسلوا لماح هلکلنارخأت

 ۱ یلج ی دو هدنز ورویص (یوسنلا ) ردلکد مها و یره وج هلغل وا لوق كن را راس و ك روظنم نبا روب نم لوق هکر ید
 آم نونظملا یا ءوسن ةأرما لاقب و اهلج رهظ یت اوا لمل اا نونظملا ىا سن ةَأ ما لاقب رونی دهل واخ نالوا نونظم

 | یاءاسن * سن وه لا هنموروند ه یشکنالوا هرزوا طالتخا و تفلا هلبا ساناما د هلل رسک كنون( "سنلا )لا

 | رع لوط قلا نوزوارمهدننزو باح (ءاس )5021از واب راب ره ال رات ود ز یم نجندخ و نهئدح |

 | یا ءاسن هند هنع اش لا رددوخأم ندو موق ر یانعم رول وا ردصم هنسانعم ر خلات و رد هنشانعم تایحدادتما و

 ۱ ارو لاا( استناد وا رک کهن ردلعافےما ندنس هلک سنرونید هاو بح وناسنازوعس ( .یمانلا) هرخا

 قمشفا زا )



 هلی كن الا )عفتراو یربایا “يلا اتنا لاقب EET بوموت قو دو هدننز و و لاعتفا |
 1 املا ردیعتا قلامرخ رب صوصخم هنتعاج دراطع ینب لوق نلع رددآ وصر هدندرو هلیع یب هدنن زو هزه |

 | بابلانم دا ها لاقت دی تباصا هه ام یوک | هردهنسان كم کد وکهنوکس كبجو ىق كن ۱

 یععهاصت و هانا لاش ردهنسانعم اصن هدننز و لعفت € وصتلا )و هدننز و لاعتفا 6 ءاضنالا )نیعلابهباصااذا ثلاثلا ۱

 | نکدیزوکهدننزوربما 6 هل و هدنن ز و فک (عیملا) و هدنزوروبص (موهل او هدننز و سد( وصل )هام ۱ ۱
 هرم (قأصلا الا ةباص الادبدش نیعلا ثیبخیا مینو اهن و اهءوجن و نیعلا و جت نالف لاقب روند هب یشکر ظفدب |

 اود ر ثیدملا هنم و ردمزاتسم یرظن تدشاک | هکر وند هننوهش و ارتشا ندا قلعت هتف ندر تائاتت هدننزو

 | رد هنسانعم كمن رکيا بور وکه ب رکی و هنسنز هلن وکس تلاد و یف كنون( ادنلا هت وهشیا هک ةا لئاسلا ةا

eهدخ وم یاب هکر دف رحم ندنظفل اذب یسهلک أدل هدانعم و ضعبلا دنعو ههرکاذا ثلاثلا تابلانم  | 

 أدل و ردنوصم ندمه و یره وج هلغمل وا یتبم هنمالک لیقوب نکل رشا و هدنابو یرهوج ردها هم لاذو
 اءدن اا لاقب رد هتسانعم كعوک هشتآ دوخان كاال هن روق شنآ نوجا كعشب نسهر كا

 هرب ییهنسنرب و هعذ و هف وخاذا ان الف ادن لاش ردهنسانعم كمربو وقروف و ققفروق و اف هنفد وا رانلاقءاملا ادا

 مع ۳ لاق ردهنسانعم كمك هقیح یتاهک ان هرزوآ هنسر و ضرالا 4« برضاذا ٠ ۳ لاق ردهنسانعم قمروا ق

 | تلاد و یعض و ىح كن ون 2 ادنلا) هلغ ادا 210۱ ادن لاق ردهنسسانعم قعای هجاقو اب یدصاب لوک و علطاذا |

 | هحدقم ندماشخا وروند ه هيا وهه راد نانل وا ریبعت هغاص مایل هیوام الع ورونی رک هوم |
fهنیرالیغآیآو شفوکو روند هعلب هر نال وا هدف باصم رد هنع ولط كش ند ره د وخاب ردق هن ورغشذ وک  | 

 بول وا نوزوا نوزوا لت لت ندریکس هکر وند هب هقبرط قآ و هجا لوش نالوا هدم هلي كنون ههدنو رود |"
 | ردهنسانعم هجردو روند هن وضع نالوا تن رق هن رللا یراق وب ندن کب وک ك نع تاو رول وا فلاح هننول كم ق

  بوقاب ییدل وكن هقان رخ آر هب هقان شل وا كاله یدل ون هکر دقادن وق شلرودندهر وا ل وش هلیع تالاد هج رد و ق

 | لوا نوک چ اقرب و لاج دا یتا دنوق لوا هنچ رف رکصن دکد لیادن ین نور ویتی راز وک كن هقان لوا رلهسلیادا مك ر ا

 1 بوزوجیغابلواندنزوبهرکصندنارانوطوروب یک یسورو هقان ی روغوطینآ سیر اردبالامها ورت هرز وا لاج ا
 | هلنظ یدل و شغوط یدعش راردا ضع بوروتک یدلو لوا هداننا لوا رارراقیچ یعادنوق لوا ندنجرف و و 1

 رول ادن یخ وند هب هعاطق و ندن زا همطق تابن ]وب كولن هءدن وردنا نینحو لیماک | دعب نمبویلشاب هکمر مآ
 فتک 6 یدنلا ردفذا رم هد ریخنا یانعم هلبا هءدن هدنز و هز ره هلک كنو (ةءدنلاإل هلي كالاد و یم كنو |

 نالوا هدقفا باص ردق هنعولط لوق یلع زدق هنب ورغ شنوکو هنسانعم حزقسوق روند هب هغاص کلا هدننز و
 یازو یحضف كنون ءرملار ادعادا ةأد ول ریعبلا دون لاق رد هتسانعم كمت هدننز و هلفوح (تدونلا) روند دغلار زف ۱

 | لاق ردهنسانعم كمرشود هنرب یرب و كهرب و هلالتخا و داسف یسان نیم هلیساقلا هنف ورش هلی وکس تند
 اون لاق ردهنسانعم كللا موجه و هلج هرزوا هنسن ربو دسفاو ش رخ اذا تلاثلا بابلانم ازا م قلا نيب ازا |

 هیلعانالف ان لاق رد هنسانعم قل وا ثعاباک | بودبا قوسو لج هرزوا لعفر اب هنسنربیهسکرب و لجاذآ مع |
  صی رح ك هب هنسن ر وه در یا اذکع ها لاق ردهنسانعم )فرضو در ندهنسنر یهسکرب و هلج یا
 مالاو كفن و تالقع عل و مب یا * كمر ه ءزنی مالع یردن ال كنا + لثم ا هنمو رد هن بام قمل وا نوكشودو|

  هلیق رط ضب رعت اک | نس هدکدلیا لوحت و نولت ندنآ بول وا هرزوا تلصخرب لصالاف هسک رب كلاح لوژآ 1
 لئام دیش هن كلقع و سفن راکداب ی انعع لصاح نسردبا دارنا یرو نم لثم كر هدیا باطخ هکے سفن ید 6

 . یک لبلب بویلوا تباثهرز وا هدحا و ةقبرط نسروبل هدنس یتغج هل وا و بول وا كلامتم و صیرح 4هویش هو ۴
 ۱ | تیکه رب مفاد و نم مالک هد ند هکر نگر راب ره تفص نولث و شقن بو و هلاد ندلاد
 | ند هیماهفتسا هام هحوتفمریم هدنس هلک مالع ورد هنسانعم لقع و سفنمره هروک هنناس كح راشو + رد هژیس هم لوهح

 بول وا هدرولناسو ریپ هسک رب روبه لثم هروک هناي ینادیم لاثما و رد هج وا د یراهلک مع و مالا ردفنخم 
 اولا رونا وا برض هدکدتا رودص تالکنایذهو هزره و تکرح عضو ه رکو رش ندیدنکه لیض ورع هتع

 |€ افلا علوم یا هو راموه لاقب روند هب یشک نالوا صب رح نوکشود تیافب هب هنسفرپ هم هيب لوع ما 1

 | ثلاثلا باسبلا نم اس ةبادلا أس لاقي ردهنسانعم كمروس راوط هلفنع و رج ز هلی وکس كنیسو یه كنو
E1 ان "یشلا 8 لاقب رواک جد ف ی زینت كنو رد هنسانعم كما ریخأت یهنسنرب و اهفاسو اهرجز ادا |  

(۸) 
 ل

۱ 



 هم

 f هک =

 ی رب هسک یا کرد هنسانعم كوشلرخ هدننز TERE (ةأبانمل ا هنعثح ىا ابتلا اتما ر ردهنسانعم قمردشارا

 | تقرافمندرانآ هلکر ی یراوج كموق رب و هبحاص امنه لک ابنا یا ةًابانم هبا لاق نادت رابه ناماز ورخ هم رپ
 هکر د هنمانعمریمغیهدنن ز وربما هل اهزمه ("یبنلا) منهدعابن ومهراوجلرتاذام وقلا بان لاقت رد هنمانعم كن تدعابم و

 نو هدننزو ءابصنا رولکءابنا یعج - ردقل وازسهزمش نالوا راح هدن وب ردش مش تاذ نالوا یلاعت هللا نعربخ
 o رد لس یتعع لیعف ىس ەل ˆ ی ینهکردح راش* ردلاسرک ذععجبهکرولکنوئینن و هدننز و هامرک |

 . [ راردنا كارت نکیازوم#* لصا عب رد. الامعتسا هلیکر تكنهزمه برعادعامند هکملها و یکی غیدل وا هنسانعملوم
 " [ ردغلبا ندنزوم#* "ینزمهریغبهروک ناب هدنادرفم كبغار و ردذوخ ام ندنوابن نالوا هنسانعم عافت را ضعبلادنع و
 9 هل ینان | اهن اف یم ابر نال لاف چک هلا "ینابمالسلا هیلع هل لاق الج رنا +ث يدا یف و هکر دم وس مم هع ر و هد ه اهن تح
 هت رذ هت یدلیا ظفلت هحطب وا هلن اعراک ادم وق رم لجر ندنر کدلیا ظفلت هلا هزم هکم لها هرز وار وک ذم هج و

 ردارکذ ی د فلوم بیرقنع هک تن رد زس هزه یتفل شیرق لص ا نکلرایدلیا رت ید ره ید هدنرا هلک هباخ و هرب و

 ردهنسانعم كل ااع دا هبذاکت وبن هدننز ولعفت ( قبنتلا ) رد هنسانعم كلر غی ردم |ندنآ هلنیتعص ( ةءوسنلا ) یهتنا
 لوا یمیع دم هبذاک ت وبن ردلعافمساندنآ ( ینتلا) 3 وبنلایع دااذا لجراا ابنت لاقم یکی ماعدا كبا تک لمس
 بورا و هنس هلببق بلکی ب هد» وام ض را یدنکلا نیس | ن دج بیطلا و ناو د بحاص ر وشم رعاشهکه تنر وند |
 قالطاینتم هلکعش ود هنسامدا ت ت وب هدعب بودا اوعدیتفیدل وا ندنسهلسلس هنع هللا یضرنسح مامایسنادت |

 بثأت م هرکصندقدنل وا سبح تدم رب و ذخا هلب را تداهش رفع ج هنتحابو و هدماش قشمد هدعب ليدلي

 ینلوا كکو هدننزو دوعق ( ءوبنلا ) و هلی وکس كناب و یحت# كنون ( | انلا) ردشفل و
 ۰ ااهک ان هرز وا هسکرب و عفترا اذا ثلاثلا بابلا نم ءوبنو ابن ؛یشلا اب لاق  ردهنسانعم عفت را و ولع كلسکو وا

 اش رد هنسانعم قمرا و هال و رخآ بوقیج ندتالورب و مهلع علط اذاموعلایلع اب 1 لاقت ردهنسانعم كلڳ هقیح

 2 و هیلع هلفا یلص مرک | لوسر یا عارب هرزوا قمل وا ینبم هیانعموب حرخا ذا ضرا ىلا ضرانم ابن
 بی رببعت وب ۱۱32۸ لوس رب ضج ددکم دتادنال وی راخ ه هن دمند هکمیدا رم هک لا هزمش ید: هل "یناب

 ردرضاح ین در یسک ر بتال رد هبا دیدشت زمشالب هکراید ر ویب هللا ین انا اغ ایم اب رب ال ۶ بودبا راکنا |
 راش » رول واكمد هللا م اکت هلا هزم نظفل ین نالوا هدنلازم آب هلو دنسب تابا زوم فرحر رپ و

 ۲ "یبلا)یمتاردشلروپ زا نر ندنتغل شدرق نکل یدبا كم دربمغیب هنب يدا رم كني اعا وچ رک کرد |

 لوش و رونل وا ریبعت هارهاش هکرونید هلو هداحو قچ آ۶ ا یدنل وا رک ذ هت رد لمف ندنسهلک اب هدنزورپما |
 یا ‰ *ینلا ىلع اولضنال # ثیدلا هنمو هلوا یرکوب یرکاو روقچ رفاچ بویلوا زود زوده عفت
 (تبنلا) روتر یک و یلیغاشا ب ويل واز ود ی دوب هدننز ورصان ( "یانلا)بدودصم عفت رلاناکلا
 ۳ كنابو ىح كنون ( بنا ) روند هنبزا وآ كب وک لوق یلع هنسانعم نخ توص روند هسس هاب هدننز و هر#

 توص وهوا ابفخ تاصیا ثلاثلا بابلا نم اب اب اب لا ردهنسانعم كمروا كیوکدوخای كۈلسس هاب : هلن وکس
 ۱ !برعلالوق هنمو ردی رفصمكتوبن هی وردیعسا یرذعلادوسالایا هدننزو هننهج هلم كنون ةا 3 تالکلا |

 3 ا ین کردریفصت فلک دوب هدنزو عن( *یبنلا ردن و جا ربقحت یریغصت + ءوس ئن زلیسم شدن تناک +

 3 7 واروت لمهچ وییفصت دین + ءوس"ین لم ناک + پرعلال وف دنم وريم ری هکر دکع د ك جر غیپ رد رغصم ۱

 | رول وا هلا هزم یریغصت هدنروص وب ارز ردهروکه بهذم نر دنلعج هرزوا ءب هدنزو ءامرکی نظفل “ین كلا ان |
a Rlرم  ey Aج دەد ریغصتندا مالا یہزمش  | 

 کرد ح راش × ردشطااطخ هلکلیا رک ذقالطالا لع یرهوج رد رج د هدریغصت ندا رت هدعچ وردا مال

 شوت یانو ىح كنون ( ًاتنلا ) یبتنا ردظ وفحم ند ا-طخ هلکللا ضرعت هنب ریغصت *لزوم#* زکلاب یرهوج
 قولو كل هوس و كع وت هکر د هنسانعم قمل اق بوشیش بولام وط یراقوب هنسنرب هدننز ودوعق ( وتو هوك
 *یشلا ات لاقب یک ت ابن نال وا هرز وا قمقیچ بوکلیسیغاربط ز ونه ند رپ و نابچ و هحل و. ناقیچ هدن دن رونل ۳
 هراب و بلع علطاذا موقلا یلع تلاش رد هنسانعم كل هقیچنی سن آهرز وا هسکرب و عفت را وا وربتنااذا ابوتو ات ا

 | ةيراطا تأتن لاقي ردهنسانعم قملوا غلاب نالغ وا اب زق و تمرو اذا ةحرقلا تأتنلاه رد هنسانعم قمرابق بوشیش

  زونه هکهلوا شمال وا لصفا»ندعض وملوازونهههلوش رد هنسانعم كلا ج ورخ ندنعضوم هنسنرب و تغلباذا

 تالا ) لصفب یا نيب ناریغنمهعضومنم جرخاذا یشلا ان لا یکی سه« زق كچ وکه ل وا شلاق ب ورابق

 ۳ لامتفا ) : تسمه



ff oo B- 
 همارک ( ةءالملا )ءاضقلا نسح وا ل وعم تغ یا “یلموه لاقت ردران الم هلبا لام یرب ره هکابوک رد*یلم یدرفم
 رد هنسانعم قل وا ندانغا نانا وا رک ذیتعی*"یلمهسکرب ردل وقنمندعا رک ن اوب هکهدننز وبا * ( ءالملا ) وهدننزو

 |ءاینغا نانل وار ۳ ذتفید هکر (ءالقسالا ایم راصاذا سمانا وثلاثلا بابلا نم اءالم وةءالمۇلم و لجر الم لاق

 | قلنوغلوطو تلتسس لوشەدننز و هعتم ( ة الل ا )ءائلم یف هند لمجاذا نیدلا ین القسا لا رد هنسانعم قلق هدنتمذ ]|
 | رول وا ثداح یشا ندقمروط بونلغاب تدمرفا و هدنبقع رثکریس رول وا ضراع هنعمقءود هکر وند هنسهض رام

 !بوردنا هر هلغمر وط ولغاب هکر دجاتحم هکم ردزکهدقلا رآ ارپ ز رول وا ضراع خد هتانا ويح اس و تآ تاز ۱

 | هدننز و هلعاف 6 2 الامل ا الربسلادعب سيلا لوط نم لهر یا المریعبلاب لا ردا ثدحت تالنیکشیش هن راجازم و
 اد عاقجا كنکربهدنن و لعافت(ءولاقلا) هعیاش وهدعاساذاة الام الام لاق رد هنسانعترهاظم وتنواعم
 هد هیون وربعتیم ول وط هکر ونیدمهرادقمیغیدل كباقول وط هلیرسک ك یم "لا! وعقج ادا هيلع م وقلا الاغ لا |
 | یتسولوط یکیاراربد هن الم وردک درب و یتسول وط كباق وش اکا رار د ءان الا لم هطعا الثم ر وند ءالماهدنعج و نت ال ق

 | دوخایهلبا وص ینرق هکر ون د هنویق یشیدلوشهدنن زونسحم ( "یملا ) ردکعدر وسول وطج وا راریدهنالما ئالو
 هب یردلوشهدننز و هليعف هلون( ةئینملا )هیلیا سابق هبکر ان روک هلغل وا نکشیش و ول وط هلبا رای رد نانل واریبعت یغات لود |
 تغابدهدرماادتا ردا تغابد هبنرمچ وا یی یردغایدا رب ز رول وا ماتا و ماخ زونههکهل وا شغل وا تغابدادتاهک روند |

 نوک اپ ناتا نیشیم هکر وند ما هلغل و ینلاکهدعب روند قیفا هنانل وا تغاید دعفدیشکیا

 0 هم وبشآ یسراغلا لم و!هز ونلواربعت هنا ابد كەتا غبى زود ەم وم ی وات ۱
 ۱ روند هنا كيج*ین و ردنا ابا یسهدام ًأنم نم یئآ یرکذ ییلوقوب نکل یدیدردهلعفم ذوخأم ندنسهدام “یت ینظفل |
 عابدی یرد هلی و گی كنون ویصق كم( 1:1۱ )) هنسانعم و هایسیعاربط هدننز و هعر زه( ۳

 ۱ تص كم )و ولا رز غابدلاف هعقناذا ثلاثلا بابلانم ۳ دل اأنم لاق ردهنسانعم قعصاب بودالصا ه هتشان | ن

 | ەدننز وع وعم هلبصف كم( قول )اص اذا اء! ۇم ءو ر ونسلاءام لاقت رد هنسانعمقلوامیدک هدننز و با رغ هلنت ۳ وا

 |( ذئالا و ردندذا وش نالوادرا و هدنناونع لوعفیما یس هک ووموبشا هکر د ح راش × رون ده یدکن ایل وام وچ م

 كن هزم ¢ اومالا) ردات همرونس ر وذل وا قالطا هب یدکر دراج ج د نيف و هل د دشت كناب ( هام ا و هلند ز مش

 4 راز 6۶ نان چچ ن ونلا لصف ]فح رونسلا حایص حاصاذا لج را أوما لا رد هنسانعمقل وام یکی دکھ ل رسک

 8 و ًنأنلاقب رد هنسانعمكمردبهبدغا فیطل و شوخ کام اد تعي كلما بوخیتسا دغكنهسکرهدننزو

 | ردهنسانعم قل وا فبعض و تسس و كش وک وهفک ی اه هاتان لاق رد هنسانعم كل منم و فکن د هنسن رب یی هسک ر و هءادغ 1

 روند هثینم هنانل وا

 هنعأنأن لاقب ردهنسانعم قلوا صاقو زجام ندهنسنرب و همکح مل یا همر مو هیف فعضاذا یأرا فأنت لاش
 | لاق رد هنب رلانعم قل وارصاق وزجاع و قلوا فیعض و تسسیخدوب هدننزو لزازت < ءوب الا ) هنعزحم ورصقاذا

 فو رک تاشو هدنزو هلعافم ( ةأنانملا إل رصق وزحماذآ هنعأن الا و فعضاذا یأرلاف لج را انان |
 نکلبودا سر هرزوا قلا ان ربصم هایت رابع ةأنانمو ةان ان یآرای ان ان هج رک یو فل وم» رد هنسانعمقل وا

 هن ندنفیدل وا ظ وحلم ندهرکص یعوق و رداصم هرز واسابق فالخ هلوتموب قحنا یدنلوا زارفا لبا لج هافتک |
 لبقت یردصم كنس هدام لبق ندلنعفت و اذا یردصم كنسهدامیذآ ندشاب لاعفا رلثم زدبلاع قلوآ یار

 رصاقوزجام وقفروف وروند ه یکن ردن ود قوچیک خرچ یعشچ ٌةقدحهدننز و دفدف ( ًنأنلا ) یکی ی

 شیاندنلا هد رانو هدناز ون عنعم انانلار ىت ۇز وفصم (وزنلاژ وهدنز ولاسلس هان أنلاال روند هب 3

 ربخ رولکه بنا یعجج ردهنسانع مای ورخ هلی كناب و كنون ( الا )روند ه هسکرصاق و زجام و ققروق نایلک |
 ۱ قوا وهربخایا هب ومايا ابنا لاقب رد هنسانعمكامرپ یر رک ر 6 ءانالا )رخ ىا ینامالوقت یکرابخا وا

 وا شد مو مرشب مل یا اف مهسلایم راه ردهتماتسم ت وادا هنس هت وا ه و قمرا وق بوراب ه یناشز

 سرو رخ دو نزول ؛ینتلا) و هدناز و هلمکت ( فتا ) ردتفلهدنسهداموب :نالوا لتسارهاظذفب
 نکل یدلیا فیرعت لب اب یتسهدام ربخ و رخ ییسهدامآن هداروب فل وم» هابنا نعم اينو ةن دست هان لاق رد هنسانعم

 ساب بلغ دو عهلیسیدنکو بول وا یحاص هیظع کرد رخ لوش لصالا بن هروک نا هدزاسب
 | ردعل واا "رع ند ذدگکح ا قح رخ نالوا قالطا 4 سپ رد ران اکرا كنموهفم هال ءايشا وبشا هل وا |

 | هتربخا رر ذاذکب ها انا نوچغیدل وا ¿ن نعت ینسانعم ربخ هرزواروک ذعهجوآبن و ېکی وبن ربخ و یهلا رخ و رتاوت
 رخو قمردشروص ربخ ۶ انسالا هنسانعمهلعا زاید اذک هاب نوچجغیدل وا نه یتسانعم مع و هنسانعم

۱ 

 چ[ نونلالصف زوج



 ۱ ۱۳0 نیا قلا ودو كلو قغادلا و اطبا اذا لح راس لا رد هتسانعم كمکصک و دس وديا موقلا نيبًأسم
 | ی.روب و هیلع نرماذا * شل ا ىلع اسم لاق ردهنسانعم كليا دابتعا و نامدا یهنسنرب و هعدخاذا انالفّأسم لاق

 ۱ ام لاق ردهنسانعم كا نیکست یتنایلغ كنهرت و هاسنایا هقح اسم لاق ردهنسانعم كلبا یخأت و قوع هدادا

 ندصئاصخ رو هنبلاذا لوقاب لج راس لاقب ردهنسانعمكلبا عالم و لهس بوداشموب یی هندن اه یاردقلا |

 موقلا نیبأسما لاقب ردهنسانعم كلبا داسفا هلیساقلا لالتخاو شر وش هننبب سان هل رسک كنهزمه (ءاسمالا ردلکد

 ۱۳۳ ج فاك انو هتسن زا کردیفا وو زارو (زسقا)دسفایا
 ۰ [ قیرطلا* سم بکر لاقب رونید هنسهتروآ كلوب هلی وکس كنيس و یصف كيم ( سل ا]) ًاسفت نعم بوثلا أسم لاق

 بابلا نم ًاطم ةأرملا ًأطم لا ردهنسانعم كلا عاج هلنوکس كناطو یصف كيم( اصلا هطسو ىف ىثم اذا
 ۱ ٩ نفر طقال وق هازوک زد هنسانعمنیعلا رخ وم هدنز ونسح (:قولا) وهدننز ونصان "یقاما )اهعماح ادا ثلاثلا

 نالوا ندننناج نورب كزوک هکردهنسانعم نیعلا مدقم لوق ىلع رونلواریبعت یغبربوق لزوک ردیسهشوکنالوا
 9 1 ردشلیا تمدن اب فای یه هن ۵ ویرهوج نکیا ماقموب یرک ذلحكنهدامو رونل وا ریبعتیراکب لز کر دبسهشوک |

 ۰ شم( الا )ردشلنا عابشاو سر هبتریخنم هدموق رم باب هلبا هوالع ضیبییمدام و فل وم هکر دند هن و

 ] : الموت المو آلمان لا الم لاقي رد هتسانعم قم ردل وط هلی رسک ك ي( الما) وەلباھ "اللا) و هلن وکسكمال ویصف
  ترهاظم هب هسیکر ب و عجارلا بابلا نم |ءالم ءان الا لَم لاقم رد هنسانعم قلوط و ن الم هلعح اذا ثلاثلا بابلا نم
 هدننز و هلعفت ( ئلقل )ءاوف و هناعایا هعیاش وهدعاساذا مالا ىلع ه الم لاق ر ول وا لامعتسا هنمانع«كلعا تن واعم و
 | روئواریبتقمردل وط ین هکر د هنسانعم كمکج كب یاب نالی زوق شک اکو دلع الملاقبردهنسانعم قمردل وط كب
 8 ًالتماف كم الملاش د رد هنسانعم قل وط یک یکرک هنسنرب هدننز و لاعتفا (ءالتمالا )قرغا اذا هسوقیف الم لاق
 . شاوطندنآ ردنعضتیتسانعم تّیه وتلاح هکر دع وان هلن رسک ك ی( تلم ا رد هنسانعءالتمهدنن ولعفت € ولقلا)

 رول واردصم« المو رذشلياراركت ییانعموب تل وم» ةشهلا دوصقل نال ۇلغل ال ةا نسل هلا لاقب رونل وا ریبعت با

 ا ناشطع (ن اللا ) ةظكلا یا ة الما هتذخا لاق رون د هننلاح قل وا دساف هدعم بول واالتما و همخ و یدنل وار کد هکهتن

 رواءالمیجهدنزو هنارکشروش.د هن الم وهدنز ویشطع رونیدی المهدنفن ومرون د ه هننن ول وط ردنفص هدننز و

 : ((ةهاللا لر رب د ځد ولع هلماغدا و بلقه وا و ینسهزمهاضعب رد ردان یمهغیص لندن وب هکر دح راش» هدننزز و شاطع

 هنتلعماکز نالوا ثداح یثان ندهدعمءالتما هدننز و هعتم (ةئلملا) و دنن ز و باغ (ءالملا و هل دم كعلا و ىم كم

  ژلم و لوهحاءان یلعنالف "یلملاق رونی هب یشک شما غوا هنتلع ماکز نانا وا رکد هدننز و لوعفم (م ولملا لروند

 هرز وا سابق یل وعم» سا كنباب لاعف|ینعی ردانا ذه وءالتمالا نمموکزم یا ءول م وهف ہللا ہ "الما و اینا بابلا نم ةءالم
 هلغا وا درا وی د ندل وهح اصوصخ ندننالث نکل ردشل وا درا و قر هل وا فلاح هسابقو نکل ردقل وا هدننز و مرکم
 كنهزمش (ءالمالا) ردبابترا یب یقیدل وا بارطنضا هدنمالک كفلوم هدنروصوب رولوا لوعفم مسا ندرلنا ءولع

 اب و رکداکءولع وهف هک زا یا هللا ءالما لاقب رد هنسانعم قلق التبم هنتلع ماکز نانلوا رکذ یبهسیک رب هال نیک

  تروشمو رواشت هدنزو لبج ( الار عزلایف قرغایا هسوفف الما لاقب رد هنسانعم قمردلوط بوکچ كب

 "  قالطا هنهوجوو هننایعا و هلجا و هنب رابکتعب هنفارشا وبله كموقرپ و هلیس هسبالم تعاجج ءالتما اهن
  دوخاب هاشسانم یرقدل وا ولم هلتالاح یسهلوقم ریبدت و یأرو فورعمو ناسحا نالوا لومو لوئسم رونل وا
 | ردشُ وا قالطا هلیسهقالع یرلفدردلوط یمانرودص و نویع هلا مشحو مدخو تکو شو ناشو تمظع

 | | تروص هکسو تهاح وو رونل وا لامعتسا هن رانعم ناو نظ و عمط و صرحو رونل وا قالطا هتعاج المو
 | تشرس هلص وح رول وا لامعنسا ردهنسانعم قلخو یوخو رونلوا قالطا هبیناسنا ه ورک یحاص تیعجو
 یا ٭ کءالما اونسحا  ثیدحلا هنمو ېک ر ابخا وربخ رواک الما یعجج ردینبمهنفیدل واولم کاب وک هد رطفو
 | هلیط كيم (ءاللا) ردیعسا ىق كن ربانج هنع هلا یضر صاقو یبا نبا دعس هدننزو بارغ ( اللا )مکفالخا

 | ءءالمو ردیعما یراسرف نالوا هیئتنکم هلبا زجترلا ما كنب راترمضح ایاحتلا لضفا هيلع ءایبنالا ناطلس هدننزو هلام
 | راروتت روا بوپ روب نب راد وجو مام بودیا ندنا یکیاای ندنار ردراچ یرلکدنروب ران وتاخ هکرد هنسانعم هطیر
 | لّوقم هدننز و ءاربک (ءاثللا) وهدننز و ءابصنا هلندنزمه (ءاثلمالا ) و هدننزو باتک( ءال ا )زساه رولکء الم یعج
 | راسو هراناد هدکدننا نید ءاضتق الا بسح ینعب ءاضقلا اونسح لوق یلع هیابنغا یرابحاص تورو راسی و تردق

 | كرنو رونلوا یالطا 4 هبابنعا م نالوا ردا ادا قیارب والضوتنید بویلا قیوعتو ریخأت راض اوال
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 .هدفایف و تئيه ىشكر هلنیتعف ( ار لا ) اهعماحاذاةأرلا ارم لاقن رد هنسانعم كلا عاج و مطاذا ثلاثلا بابلا نم ق

 رونل وا رک ذ هدنباب نیس یسهدام سیقلاءرما ورد وسنم هار وا ت دحمل ا یر ملا ماشهردعض وم ر هدنن ز و هزج ( هآ رم ) | 1

 بک 0۳ روس

 هلغق ر وق ند هنسن ر هدننز و لزازرت( قلهلتل ال هنءوسیا هنءول یرا و لاق رونل وا ریبعت ی رب د واهکرون د هب هنس شحاف و
 هکر دیعما هنادلوک أم عون رپ هدننز وباتک(ءابللا )نېج وص کتیا لج را الهلتلاقب رد هنسانعم كمن ود وریکب ويلن |
 تئاطب بونلاب وا هل رسک ن هزم( ءایل الا ردشف وا صیصخ هن راید زاچ هد هباېن رول وا ضایب تیاغب و هیبش هد وخم
 لصتم یم هلوقم كيكو ن ویق دنن زو هل زز (ة ملا ملا لصف ]فس ت اطبا اذا ةقانلا ت ايلا لاق رد هتسانعم كل
 | ةزمهلا نوكسو رسكلاب ىى تلاقفابتوص تلصا واذا ةبظلا و ةاشلا تامأم لاق رد هنشانعم كم هام و د ؛یم*یم
 اب هب ضاذا ثلاثلا بابلا نمًتم اصعلاپ ءأتم لاق ردهنسانعم قمروا هلینوکس تندم وف یاو یک كم( لا )

 یکناد مو تبناسنا و كلمدآ هلنیتعض (:ءورلا) هداذا لبطا اتم لا ردةنسانعم قمازوا بوکج یهنسنر وا
 هکرول واردصم ورول وا مساهدانعموب رد رابع ندکلیاا رجا یب هنیح تلصخ و راکنالوالوم ام ندیدنکه کر د هنمانعم |

 ةيناسنا یاد ورصهبلاه و هناسنا اذزاصاذا سما | بابلا نمقءورملج را ۇ رم لاقى هنسانعمقل وا هناد مولتیناسنا |

 ندن و مرهوج هناذیف هدننز ولعفت ( قرقلا ) یهتنا رد راج ید ءورمهلماغدا و بلقءوا و یهزمه هکرد حراش |
 لرهدنا بییعت و ریبعت و شنزرس و ة ورا فلکت اذانالفآ رت لاق ردهنسانعم كمتس وک تورم هلفاکت نکیازسهام
 دما رک( عار لا ) بع و هصتن ة ورا بلطاذا موقلابآ رم لاق رد هنسانعم قم وا هدنبلط تبناسنا و تورم ند هکر

 ءار "یر ورو ماعطلا ورم لا ردهنسانع قلوا اراوک و غیاس و یھکس هنسن نانلوا برش و لک هدنزو ]
 هدمهدعم هلغل وا را وکش وخ ماعط ینعیینأ رم و ماعطلا ین انه لاقن وائی رم راصاذا عبارلا و ثلاثلا و سمانا بابل| نم ۱

 روند ینآ ما هسیا رونل وارک ذهجزکلاب ب ویل وارک ذهلیهج وعابتارک | ویدارب تیاغب هجا نم بول وا مضهكااچ |

 تورم لاق ردهنسانعم قلوا رارب هجازم بول وا شوخیساوه كرب رهدننزز و همارک تلذک هءارعو ندنباب لاعفا ق
 | روند هنتلاح تالیصکس كبا رش و ماعط ردعماهدننزومرغت ( ةأرملا )اها وه نسحاذا سمانا بابلا نمءا رم ضرالآ ]|
 ناسآ یعضه و ةناسنا وة ور وذیا "یر لجر لاق روند دمدآ نالواولتناسنا و ولت ورم هدنزوریما« *یرلا)ل ۰

 | نابسج و قفاوم هجا مو ةأر ا نیب ةبغلا دیجی ا یه یر ماعطلاقب روند هارش و ماعطارا وک ویچکس نالوا :

 هرکج وار هدزاغوب ؛یرم وردرباچ راراپهنجازمل را وط عی بخ وزیغیا یره لک, لا هنم ور ون د هب هنن نال وا
 | یکیاهد زاغو ردیئابكغاسروق وكنهدعم و قصالمهزاغو رول وا لصا وه هدعم با رش و ماعطندنآ هکر ون د هلو لصت»

 یم یر وردیسا رج سفن و رونل واریبعت قلط رخ وقلت روغ وب رول وا یلعوغ وب هکر ده ر ۀبصق یسیرب روا والو
 یر ویدنل وا قالطا "یرم هلغل وا لح طه ردیسا رج بارش و ماعط وب رونل واریبعت كلکو الزق ونکی وا لزق هکر د

 هلغل وا شوخ یسا وه هدننز و هنفس (ذشیرلا ) یکر رس ورب رش ر واک "رمهوهدن ز وهلعفا رولک 4 را عج كنظفل

 ۱ هلبن وکس كنار و شالث تاکر ح كی” (ءرم ا )ءا وهلا نسح یا ةئ رم ض را لا روند هضرا نال وا نوش وا هجا نم
 | ردق و یعج ندنظفل كنوب هنسانعمد مو لجر روند هب یثکر ا لوقیلع رول وا كع دم دآ هکر د هنسانعمناسنا اتلطم

 هدیسراف ردکعد نوتا هکهلباه روند رم هدنن قم ردل وقنم یکیدلکن وورمیعج ندراضعب رد لاخر یعج هکلب
 اما هللاخ دا لص وه زمه هنلوا وهلار خا وءزمه ل رت ر اربد د هره بونل وا فیفخ هلیسابق فیفخت وردیفدا مم نز

 | هنلوا كنظفل ءرم تلذکر دیکحم جد ةأر الا هلبلاخدا فیرعت فرح هنل وا نورقم هلص و "هزمه و روند ید |
 | حوتفم كنا رهدنراتلاح رج و بصن و عفر ینیعیام اد ی رب رد را و تغل چ واهدنوب ورونبد ی دعا هلیلاخ د| لص و همه

 | ه هزمه نالواربخا فرح ءار ینعب ردقلوا برعم لاح لک ی لع ثلاث ردیسهع كنار لاح لک ی ع یناث ردیسلوا

 تیرو عفرااب مو ومااذهلوقت وردقل وار ورحهدرجتلاح و ب وصنمهدبصن تلاح و عوف مم هدعف ر تلاح هلتیعبت ق
 ندعابس ءرصو ردشفل وا رک دامابنا یظفل ءرم هداروب نیناکم نماب رعم ءرع و ءرماب تررهو بصنلابا ءصوا ءرعا |

 ابر لج راا ارم لاق ردهنسانعم كلتا ماعط لک | هلینوکس كنا رو یصق كيم (ءرلال هنسانعم بئذ روند هدروق
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 "رم لجرلا "یر لاقب یک مش یطوطو دیعسزق ردهنسانعم قلوا هجراق هدملکن دوخاب هدنکرح و عضو ۱
 ردنا هدب مات برأم عقا و هدنع هدننز و ةاعسم 6 ةأر )ام الکی ا اثدح وا هه ةارلاک راصاذا عبارلا تابلانم ۱

 قلوا برشم یشاتکب و یلاباال و نجام هدننززردوعق (ءوسلا ور) هليا وكس كنيس و یصف كي( سل )یلاعت ها ءاشنا |
 لاقب رد هنسانعم كمك هدنس هت روا ٹل و اباد و نحاذا ثلاثلا بابلانم اءوسم واسم لجرا اسم لا ردهتسانعم |
 لاق ردهسانعم ثمر و هداسف هلساقلا قاعسو دننف هسا ةنايهو هطس و یثمیا هطش و بکراذا قیر

 ملا لصن ا



 اتع رنسحا یا ها الاف ردهنسانعم كتا زا ودیقت ۳37 7-۳ ود وم الماذاهانال ءزالاقب زداەناتغما قم الاول

 هاطعایا ةئزاث أزل لاق رددنسانعم كم ربو هدننزو همت (ةئزاتا) هل ویا هما هت ازا لاقت ردهثنانعمقمرغوط و
 ا زاالا لاهتیع ر نسحا یا هلا ازا لاقت رد هنسانعم كلا تیارو دیقت هصش وخ بودا لز وکی نيرا ۇەتركنەۈد وا

 ازا لقب ردهنسانعم قمروپول یب یشاومو ١ الم اذا ضو الا لاق , رد هنسسانعم قمردل ول هلبرمىكڭ نەز
 ___ ىف كمال (اسلا) "التما یا أزاتف ضوحا الا لاق ردهنسانعم قلوط هدننز و لعفت ( ژزلنلا و اهعبشا یا هغغ

 ___ ثلاثلابابلا نم اءوطل وأطل يطل و ضرالاب أطل لاق رد هنسانعم قع ەر هدنن زود وعق (وطللا) وهلبنوکسكناط و
 .  صاخوا ةه رضاذااضملاب ءًاطلللاق ردص وصخ هفمروا 4 هق رالوف ىلع قمروا هاکنکد آن و اب قضلاذا عباراو |

 . [ شاپ هلا یدنک هکر دق رب لوش هلبرسک كنیم قاعمس و رریعما یامس ندنماسفا یت راب شاب ( هئطاللا ل رهظلاب
 . [ هتطالوقاعمسلایا ةئلاللاهصملاق رول وا شعثباب «یردلوا تحارج هکهلوا شلاقیرد هقفو رب هدنندب یکیک
 ان رهزنانل واوبعتیوب نەبە أطث هح رق لوا لوق ىلع رول واروصان ونه نعبوقیچ هند نان کرد هحنرقعونر

 7 كمال( اف هنسانعملبلق* یشرون ده هتسن زاهدنن ز و لبج هلا همم یاظ(اظالا )رول وا ثداح ندنسهق وص كج و

 ___ 3 وأ دولا أل لاقب رد هنسانعمقم وص بوريص ینغوبقكتهنسنر هدننز و باح (ءاغللا)و لینوکس كنافو صف
 ___ د راذاءافل لاقت ردهنسانعم كلئادرو هرضاذا هال لاقت ردهنسانعم قمروا و هطشكو هرشقاذا ثلاثلا بابلانم
 0 تبیغ ولصف و ههج ونع هلدع یا هل اه ردهنسانعم كمردنود ندنسههج ووتم" یکیدلیاتع نع ی هسکرب و

 [  ندن ولطم و قح لوق ىلع كمر و ما#لاب یبولطم و قحن كن هسک ربو هباتغا یا هأفل لاقب ردهنتسانعم كما
 كنهنسنرب دوب هدننزو لاعتفا (ءافتلالا)هقح نم لقا وا هلکه قح ءاطعا ادا هقحهأفل لاق ردهنسانعم كمرب وزآ
 قلاق هی بوت رآ هنسنرب هلنیتصتف( افلا )لهطشک و ةرشقاذأ دوعلا ًافتلا لاقب ردهنسانعم قم وص بوریص یتغوبق
 لاقي رذهنسانعم كلا عاقما هلی رك كنهزمه ( ءاغلالا ) قب اذا عبارلا بابلا نم اف "یشلا فل لاق ردهنسانعم
 ۱ نالوا زآ ندنب ولطم و قح كنهسکربو روند هل یلق *یشو روند هغا رپ وط هدننز و باح (ءافلا هاقبایا هأافلا
 هلن وکس كفاکو یصف كمال( کلا )قتل انود و لیلفلا *یقلا و بالا وه و هاب ولانم یطر مو روند هبهتسن
 رد ر و اماع یبولطسو ین كندنکر و هبضاذا ثلاثلا بابلانم کله کل لاقب ردهنسانعم قمروا

 | قلوا مقمهدرپ رب هلنیتف ( اکللا) هع رص اذا اکل لاقی ردهنسانعم قلاچمربو هلکهقح هاطعایا ه"اکل لاقب
 د هنسانعم قم وا مزالماک ماد بویل وا كفنمندهنسنر وهب هماقااذا عبا رلا بابلان کل ناکلاب ول لاقب رد هنسانعم

 هيلع التلاقي رد هنسانعم تا هاب ورذع هدا ریا تلع رب هدننمط هدام ر هدننز و لعفت ژکلتلا )4 مزلاذاهب ؛یکللاقی
 "کیم ویعت كمال لا اسب اذا ھ2 الن لام رد هاتم تا تفو و وطب نوللاوا هدص وضح رو لععا ادا

 21۱/۱2 لوس وا نو اضفح كر و دخا رک ر دهنسانعقمروالاهراکشا دوخ ان ول رک هب هنر بوکس
 ىلا أل لاقي ردهنسانعم قمل آ ندرب عوج كن هنسنرب و اس و ةرهاح هدب هيلع برض اذا ثلاثلا بابلانم أل
 هدننزولعفت( ول )هحاذا *یشلا ال لاقي رد هنسانعم كلعا رظن رظن هلا عیرس و فیفخرظن هب هنسئر و عجبا هذخا اذا

 4۶ را ووتوتنا و تلقی ا هیلع و هب ضرالاتألت لای رد هتسانعم كا ناهنورتسبویرو یالباقنوت ی هنسنرپ

 لای رونل واریبعت كمل وبق هل هنایمامریبعت هکر د هنسسانعم تا صرصخ هن سفت یدنکهجزکلاب یی هنسنرب و

 ] ىلع صأا أملا لاقي رد هنسانعم كليا ب ولاچ دیابت ییهنسنرب هل رسک كنهزمه(مالالالاهراتسایا ةنفلجا فام
 لر ر یشاومو باودو هدحج اذا قحیلع القا رد ةنسانمم تا راکنا یتجنتلندنکرت و ةيفخ هب بهذاذا *یشثلا
 الاخ ادیعص هتکرتاذاناکلا با ودلا تألا لاق رد هنسانعمقموق قجآ و شو یکشاب لک هلغءالتوا یتنابن هللا
 هسلارول وایدعتم هلیفرحمءایرکا صعبلادنع ولقشا اذا هبلع الا لاقی رد هنسانعملاقشا و هطاحاقمالباق ی هنسنر و
 هلی رج ىلع رکا و رول وا هسانعمكم روتک بول آ هجول یک یبهنسنرب

 هنسنم لاقشا قمالپقهسیارول وا یدمتم

 كنهنسنر هسکرب و لقشا یا هلع لا لاقب و ةيفخ هب بهذ نم یا هب لا نم یردا اف یی و بهذ لاقبف رول وا

 دؤوب هدننزو لاعقفا (ءاقلالا )+ رثاتسا یا ةنفح ایام الا لاقي رد هنسانعم كلا صیصخت هدسفن یدنک تعوم
 قلواربغتم نولو رااتسایا ةنغللا ف ام الا لاق رد هنسانعم كمن دا صیصخت هنشاب ولشاب هج زکلاب ییهنسنرب )

 ۱ هنس اقلطمهدن آ هکردرب لوش هلبعص كنهسات مب قول )یغتاذا لوهح ءانب ىلع لج ران ول ی لا لاق رد هنسانعم |

 (نعاللا)هنسانعم هکبش هکر ونیدهروط و هغآ ی رکدت اذخا وآ؛لدایص و ردناکم ےسا ندنسهدام الو وهلوارونلواذخا

ESا نالوا مرا کر دیفدا رمو هدننزو هءوس (ةءوالا])ل ردیدآ يخرب ااو نا مااا ن  
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 هصط ادا ًابلا بلا لاق ردهنسانعم قلاج زوغاو ًابللا ميمعطا یا !ءابلا م وةلا بلا لا ردهنسانعم كمرد زوغآ |
 كمردمازوغآ هغالغ وای ه یزوفو ًابللا تلزنا یا ةاشلا تأبلا لاقب ردهنسانعم كمروتکز وغآ هنس ناويجو |
 لاقب ردهنسانعم كلا بیترت زوغآ یتفیزآ لو كنهسکر و ًابلا هتعضرا یا دلولا ةاشلا تأبلا لاقب رد هنسانمم |

 لاق ردهنسانعم كعرزما زوغآ بوت وط هن راج وا یمهم كنسانا هلبلا هسکرب ییروا و آبلابهد وزیا انالف بلا |

 ردهنسانعم كما زوغآ قالغوا یزوق هدننز و لاعتفا (مابتلالا) ًابللا عضریل فلنا سر یلا هدشاذا ليصفلاأبلا |

 خدو (ءابلتسالا) بلا نم بلحاذا ةاشلا ًأبنلا لاقي ردهنسانعم قمتاص زوغآو بلا عضراذا ید ابتلا لاق |
 راوط هدننزو هلمکت (ةئبلتلا)اهأبل عض راذا ةاشلا ىد ا ًابلتسا لاق ردهنسانعم كمازوغآ یزوف و قالغوا |
 هدنظفل هیبلت هبلتو "یلم یهو اهعرمض ی بلا عقواذا ةقانلا تبل لا ردهنسانعم كمروتک زوغآ هنسهع |

 لصا هچرک هدانعموبةسبلت یلییعج ةئبلت یاب بلا ردترابع ندکم د + كيبلمهللا كيبل + هسکندیا ج هکر دتل |
 یراکدید تیلا تأثرو قیوسلا ت الح راردیا لا عتسا از ومهم یزوم#*ربغ رابع انابحا نکل ردزوم#*ربغ |
 هزمه هلعط كمال بل ا) و هدننز و هرم هلیعص كناب 6و بلا هدننز و هبا ابا وهدننز و هرم (ةآبللا)) ا

 (نوبلا ) وردففحم ههدننز و هع د( ةبللا) و هلبا وا و هدرخنآ و ینوکسكناب و یرسکو یصف كمال( هؤبللا)و هدننز و
 ول و هلل وکسكناب و یصف كمال رولکت أبل یعجج روند هنالسرا یشید هدننز و ةاطفةابللا ور)هدنن ز و هرعمهلبا وا و ]

 هزم ردءًابلیدرفم هکهدننز و درص رولک أبل و هدنن زو هرم" ردهوشبل ید رفمهکهلباهزمه ویعط كناب وی كمال رولک |
 ردهرز وا شیوشن یعج بت رت كفل وم»هدنن ز وهرع* ردهوبل ید رفم هکه ليم كناب و یصف كمال رولکت اوبل و هدنز و
 هنالس را یشیدهروکذ م تالکا رب ز ییهاهنال وا هدن را هلک هح و هقان ردن وا تینٌأت دیک ًاتاهعقا و هد هروکذم تاک و
 ردیدآفورعم لجررب هدننز و روبص(ءوبللا )هل وا هق رافءاه یتح هکر دق وب یرکذم ندنظفل یدنکه لغل وا صوصح |

 اهجاتن یند اذا "یبالم راشع لاق روند هراهقان نال وا بیرق كب یرام غوطهدننز ومتالم هیعف كم ("ییالما) ق
 هکرد هثبلم یدرفم كنس هک "ییالمو ردهقان نالوا ىلج قلیآنوا هکر د يعج كنارشع هلک كنيعراشع و

 هرزواقلوا لعافیسا هلیم كيم هدساسا نکل رول وا هدقدشلفاب كب یعضو ردکعدهقان شمروتکز وغآ هنسهم

 هأتل لاق ردهنسانعم قغاق هتوا بوروا هنسکو ک كنهسکرب هلن وکس كن هبقوف یاو یصف كمال (أتلا) رددیق
 اتل لاق رد هنسسانعم كلبا عاج و هامریا هتل لاقب رد هنسانعم قمآو هعفداذا ثلاثلا باسبلانم اتل هردص ی |

 لجرا ًأتل لاش ردهنسانعم كفللیو هصقن ادا *یشلا ات لاقي ردهنسانعم صقن كقلسک ا وایمماحادا ةأرلا |
 ددحاذا هیلاأتل لاق ردهنسانعم ققاب هکیدهکید هلتقد هب هنسنرب و ملسادا ًانللاق ردهنسانعم كلئدح و طرضاذا |

 | ندلح یغیدل وا هکر دهسکلوش هدنن زوریما ( ین0ا )تدل و یا ةأرملا تأت لاقب رد هنسانعم قمرغوطو بلا رظنلا
  کایوکه عض ول مزالیا "تل لج رلاب هلوامزالم هنعض وماي اد بویمتیچ ندنسهناخ د وخاب بویقک هفرط ر الصا |

 | لاق رد هنسانعم قمالی قاحاق باق كيوک هلن وکس كن هثلشیا و یصف كمال ( الا ) ردندنسانعم مس نانل وا رکد
 رد هنسانعم قغغ هلت( حمل ) و هلن وكس كيج ویصق كمال( الا لدغل واذا ثلاثلا بابلا نمل ءان الا بلک ا

 برص و هعلق روند هرب قج هنفیص هلنیتصتف او هیلاذ الاذا عبارلا و ثلاثلا بابلا نم أ هيلا یخ وأ هيلا لا |
 ا ماش ما یهعتلا ثعشالانیرعو رد دآ عضومرپ اج و رکذیس اک یک احلم هنسانعم ذالمو لقعم یکی راشاب غاط

 | الب هدناسفا باتک ینای كن ره وج هکر د ح راش« یددردب ردب بم هنمش و یره وج هکه تن رداکد یردب ردیعم یدج |

| 

 هدننز ولاعتفا(ءا الا هلباهر وندها هنسیشید هنسانعم حدفض روند هفبروقأط و+یپتنا ردقهاطمهنناب یرذ |
 | قلق رطضم هب هنسنرب ییهسک رب هلیرسسک كنهزمه ( ءاحالا و ذالاذا هیلااصلا لاقت ردهنسانعم قغغیص یدو |
 هرم الا لاقب ردهنسانعم كليا ضب وفت و دانسا ه هسک رب یشیا رب و هرطضا یا هيلا هاا لاقب ردهنسانعم |
 یک اج هددنزو دصقم (احملا) هعصع یا ان الف جا لاقب ردهنسانعم كما هیاقو و ظفح و هدنسسا یا هللا یا

 | ندنم كولم هل يحق كم (یج-اللاوذ) مهزالمو مهلقعم یا مهم و موقلا اچ اذه لاسقب روند هرب قج هنغیص |
 | رصم نوعرف رول وا قالطا هب هعبابت لولم هلن وکس كناب و ىح كفاق ليق و ردسببقل ليقرب ندنلاسیقا هعبابت
 | عالکو ذو نز وذ نوچځلدل وا ردصم هلبس هلک وذ یرلباقلا رونل وا قالطا ځد ءا وذا هراناو یک هشبح *یشاحنو

  ههارکلا عم کار وز ینعی كل هارکاورسق هصوصخر یي هکر هدننزو هلرکت (ن.نملتلا) یک یجاللا وذ و
 | (ءزللا) ردذوخأم ندنوب هیهقف ةئ هکر بد حراش + ههرک | یا ةثحلت هيلا هاخ لاق ردهنسانعم كلشي
 هاطعا یا ثلاشلا بابلا نم اءزل هأزإ لاش ردهنسانعم اطعا كمر و هلینوکس كن هم یازو ىح كمال



 ی ماللا لصف

 ىح كفاك ( أ نسلا هت اکا
 هدننزوناتک عمامکلا) “رکنا ےییعطایا کم وقلا اک لاقب ردهنسانعم كمردبراتنمهب هسکرب د وب هلی وکس کیو

 | ب ونشا رجا قش یایاهلنیتهف (ژیکناورونیدهیدسک نروشودبوردراتنم ندر و روند ه هسک ناتاص راتنم
 . [ ءدیرملاناسل وهدحاصص هکر د ح راش »لعن هیلع و قحاذاعبارلا بابلا نم اک لج را یک لاقت رد هنسانعمقلواهدووسرف

 . [ یغابا ندکعرو نیلاب دوخای كمروب قابا نیلای هروک هرانوب هلغلوا رسم هلیتراسبع لعن هل نکت مو نح یا
 7 هنسانعم قلفاج بولی رای قابا اکو یهتنا رداکد مولعم دام كفلؤم * رول وا هنسانعم قل وا اونم اف فوق

 . 3 ناعذا و لا ردا نس هلوقم رابخا و ثدا وح و تقفشن یا لج ر تشک لا رول وا هدنلکشراتن»هک اب وکر ونل وا لامعتسا

 اهنع یبغو اهاهج اذا رابخالا نع نالف "یک لاش رد هنسانعم قلوا روعش یب و رخ یب و لفاغ ندنآ ب ویلا
 .ههرکتیا همت لاقب رد هنسانمم كلما لاعفنا هلکم روک عوبطمان وهب رکب ویلنادنسپ شیر هدننزو لعفت(ؤمکنلا) |
 رغ قمکت و ردعالم د هماقم و هلفلوا مسفم هلیتسانعم كل زتسارتسا قره راط یشیارب هرکت هدساساو|

 لامعتسا هنس انعم كلغ اناشن ومانیب ب ودنا ددان یکه اک ینآض را هلکقکد یعب تیاغب هسک نالواهرز وا تحایس و
 هلن وکس كنا ویصق كفاک (*یکلا) وهلباه (ههاکلا) و هلا دم (ءاکلا)هتبیغاذا ضرالاهیلع تیکت لاق زونل وا
 |( رکا )و هلیصت ءلرفاکتلذک شکل ) و( "یکلا )ر وند هب یشکق ق روق بلقلا فیعض سکر و هلباه(هثیکلا وا
 ا تک لوقتردهنسانعم قغروق بونلتبیه ندهنسنرب و اک قرهلوا بولقندن ادوخاب هل وکس كوا و ىح كفاک

 هدننز و هماقا (ةءاک الا وهدننز و ماقا (ماک الا )هنع تنبج و هتبهیابلقلا یلعا و کو ا اءوک تأوک و دیک و یک نع
 للغ هاجافیا ةءاک وا ءاک اه اک الا رد هنسانعم كلا تعج ر بوقروق هلیروهظیأنغ مارب ندهنسننانل وادار |
 ((زل ول ) چ ماللا لصف ]چم یدیشفل وا رک ذیخد هدنلیذ یسهدام "کا هداموب هنع عجرف هباهف هدا را رما ةفت |
 هیت هج و هلباه ردهژلوا یدرفم هنسانعم "رد روند هوتا ندنماسقارهاوج هلی وکس لراهزمه و یعط كرامال |
 ] وا هدننزو لاسلس (مال الو هدننزو عامل (للا )و هدنزو راطع (لللا)ردیاعل و ایض ینمب یولالتا
 [ كن رهوج هسفو زفلف ان لاعفندننازوا یعابرارب ز هلتبسنیاب ردکد یول ول نالواسابق رونیده هسک ناناص |

 هدنمالک كنب رهوجنکل یدلیا مهوتی یرهوج هچرک ف لؤم هکر ید حراش +ردلکد ل الو ال یک یکیالیایه و
 رف ماما وید مدتسشیا نب ینیراکدتا قالطا لا ال راب ع هکلب بویلا امذا یرهوج ارز ردقوب مهو باش
 قلیحتاص وجا هدننزوهراحن لا )یهتنارولک ی ل الیعجولول و ردع المان ىه وت هلکلا لقن ندنراترضح
 وا و هنککرا هنسانعم هیشحو هر روند هنسیشید كناویح نانلوا ریبعت نفص(ةول لا روند هنتفرح

 هنع هللا یطر مظعا قوراف یدنا یسوج و ز وریف یم أ ردیءالغ كن هبعش نب ةريغم(ةول ول و ردع ومان یریبعت
 ,قمادلراب یهنسن قالراب هدننزو هلزاز ( 2 ال اللا ) ردشلا شون تداهش تب رش هلیدب كنآ یراترضح

 ردهنسانعم قلاص بوداش وا هفرط یکیا یتغر وق وهآ و اهتقرب یا اهنیعب ةأرلا تال"ال لاقب ردهنسانعم

 تدقوت اذا راثلا ت ال ال لاقب ردهنسانعم قعشا بوشتوط شت آو هک رح ادا هبنذب ءابظلا ئار وغلا “الال لاق
 از رک و تمرصتسا ادا فلا ت ال اللاش رونل واریبعت كيس هکت هکردهنسانعم قل وابلاط هب هکت بو هنبنوکی کو
 .(ناولوللا) هول وللا لثم هبدخ یلعیتعب هردحاذا عمدلا "ال ال لاق ردهنسانعم كلتالازنا یکی هناد وحنا یثاب

  Êیژلولیا نآّول ول نول لاق روند هئبش ندا ناعلو قرب بول وا رادبا و فاص یک ویا هکر دهنسانعم یول ول [|

 ردذوخ ام ندن آروب نم یانعم هلغل وا هنسانعم هعلویوض لص ارد هنسانعم مالک الام رورس و مانحرف هدننز ولاسلس
 كمال ال )ملاذآیقربل ال التلاقب رد هنسانعمناعل وقر قما ردلپهدنزولرازت ول التلا )مات ح رف یا ءال ال هب لاق |

 لاقب رد هنسانعم قمغاص زوغآ هکرون هند وس یب وقنالک لوا هدقد غ وط ناویحهدنن ر و ملض هلبصف كنابو یرسک
 لاقب ردهنسانعم قغاص زوغآ ندناوبح هلباوکس كنابو یصفكمال (نملا) لوا وهو بلا انلکا لوقت روند هلف |
 الا مهمطااذا م وقلا ابل لاق ردهنسانعم كمردب زوغآ هب هسکرب و اهآبل بلتحا اذا ثلاثلا بابلا نم أبل ةاشلا ال |
 ردهنسانعم كمردما زوغآ هغالغوا دوخاب 4 یزوف و هنحط و هح اذا ًابلا ابل لا رد هنسانع قلا زوغآو
 ی هه نالوا هلباد دشت بودا دمیقت هلی رابع هتعنم لثم ینس هلک هنٌابلک ح راش + ابا هتعض را یادل ولات أبل لوقت
 | قعراوص هد هلهو لوا نس هلومم نیک او جاغا شلتکاو شملکید هزات ابلو ردشفل وا ادتقا اکا هلکلیا هثلسضت



 ناب رج ندا روا ف وتص 6 ارقا قالطا ES هذنطإ E "وکو هریغتم هفساکیانوللاافكمو نوا * کو ها

 مسا دوب هلبصف لو او هکر د هنسانعم هب واسم ردل وعف مسا ند ءافاکم هک لف كنافو یعض كيم( ةئفاكملا) ردا |

 هک ناتتفاکم ناتاش مالغلا نع ةقيقعلا ل ثیدح یف اک ردهنسانعم هب واسم ردلعاف ےسا هثفاکم لب سسک ك ناف و ردل وعف» |

 | رد هنسسانعم كلبا عوج ر هدننز و لاعفنا ( ءافكتالا ل نسلا ىف امتبحاصل ةي واسم امه کیا رسکی والا فا

 كفاك (؟فکلا)لریغت اذا هن ول ًافکنا لاق , رد هنسانعم قل واریغتم یسهرهچكن هسک رب و عجر اذا لجراا ًافکنا لاق

 او واست یا اوفاکت لاق رد هنسانعم ءاوتسا كع را رب هدننز و لعافت ( ف کلا ) روند هننطب كنهرد هب یک

 | ردهنسانعم كلئا تسارح و ظفح هب مک كرافاک (ءالکل الو( ةءالکلالو هلن وكس كمال ویح كفاك < الکنا)
 ه هب ی اذا طوسلاب م الک لا ردهنسانعم قمروا و هسرح اذا ثلاثلا بابلا نم !ءالکو ةءالکو لک الکل اش

 ضرالات "الکل اش ر ردهنسانعمقل واقوجیت وا كرب ورخأت اذا ندلا "الکل اش  ردهسانم قل وارخاتنیدیاداو

 هددراذا* یشلایهرصب "الکل اش , رد هنسان تل رظن هنود هن ود یکر دا هظفاح هل زوکه ن هنسنرب واه لک کاذا

 بشعر وند هراچ هدننز و لبج( الکل ا) یهتا اذا هرع الکل اقن رد هنسانعم كعث را ها وق وتیان بو از وا رک و

 بابلا نم لک رالا تئاک اه هنمانعءقل وا قل ر اچ ر رول واردصم الکو نوسل واسباب رکو هزات ر کر دهنسانعم
 هرباچ کرد را الکل اتلک ا اذا ةقانلا تشاکلاق ردهنسانعم قمالت وا رباچ راوطو الکل اه رنک اذا عبارلا |

 هدننز و هعرم "الکلا) و هدنز و هحرف ( دکل ) رد هلیس هظحالم یغیدنل وا هناج و ظفح یک |یاللطا"

 هعرج SDF لب رسک ك مال ءيلاكلا]ءالكلا ةرثکی اة "الکنو تشک رالاه رونید هر نالوا ق یر

 مت یبهر ور ربع ند هام نالوا دفن هلپل رش تر واد رک ناچ ین 4 دیه 8
 | ةثىنلاب ةئسنلاىا چ "یلاکلاب "یلاکلانع یہن ال مالسلا هیلع هنا ثیدطا هنم و ح راشلالاق + ردیلباقم دقن هکرونل وا

 | یش ةداي زب رخآ لجا ىلا هنیعب لوقیف هب یضَس ام دحج مل لجالا لح اذاف لجا ىلا اثیش لجر لا یرشی نا كلذو
 ماوع ناسل ردن رابع نده ا نیش نالوا داقعنا رادم هک ردهتتنانعم نو عو * ضباقت ا4: یرحال و هنم هعیبف

 | یتسهیقب هدک دليا ملست یجاص هب ړم یب ولطم یک هعر نمو خاب لوصحم اب شاق الثم رونل واریپعت ی هدیکرت

 اه الکثک اذا ضرالا ت اک | لاق ردهنسانعم قلوا قوج یوا كر هل مک كت هم ۰ ءالک الا )ردا ذخا
 قعاص هلیسام نیڈس كاردالا لبق یعورزم الثم ردهنسانعم كل راجيا دوخ ای عب هلیقب رط سو فلس ی هنسنرپ و

 | هاہنا یا هرع الک | لاش , ردهنسانعم كمردشربا هباصقا و تیابن یرعو بسا و فلسا یا ماعطلایف "الکا لا یک

 لعفت ( ژلکتلال اسب الکلا رنک اذا ضرالا ت الکتسسا لاقب رد هنسانس قلوا قوچ یتوا كر (هالکتسالا )
 قلا هلا نیش و هفلس ی هنسن رب و هئس هنذخا یا هت الکت لوقت رد هنسانعم قملآ هب یمهرب و یهنسفر هدننزو

 لوقت رد هنسانعم قملآ هب یسهرب و یهنسنر هدنن زو لیعفت € * لكلا ]ل اهلسن اذا ةالک الکت لاق رد هنسانعم

 متنيفس موقلا "الکل اش ردهنسانعم قفوص هام ی یکه ئاکتو یلکتو ةئسنلاب هتذخا یا ماعطلا ف ت 5

 ردهتسانعم كلیا مدقت و قبسو هسیح اذا اب الف "الکل اس رد هنسانعم فیقوت و سبح قموفیلآو طشلانم اهوتدآ یا

 الماستم هيلا رظن اذا هيف "لک لاق رد هنسانعم قاب هلا لمأت و تقد هثیش ر و مدت اذا هبلا نالف "الکل اه ۱

 بونقاص و اهلست یاةالک "التکا لاقب ردهنسانعم قملآ نوتاص هلبا نیشیپ و هفلس هدننزو لاعتفا (ءالتک الا
 | یکر دا هظفاح هلل زوک هب هنسنرپ هدنن ز وروبص لک از سرح ایا هنم "التک الا د ردهنسانعم سارنحا قم روق |

 یاب هک نالوا لیا هغل رسوم وا تیاغب بول وانیعل ادیدش هلا هقالعوب روند هب هسک ندیارظن هن ود هن ود

 هدننز و ناتک ( الکل ا) م ونلا اهیلغی ال نیعلا ددش یا نیعلا کن الف لاقم رونل وا قالطا نیلا |
 ادای دز تی e ردیهاک رارق كراك

 ینزولوا هجو رد راج یفارصنا وریکذ و ردفرصنمریغ وٹن و» هروب ملک و ردیدآ عضومرپ هدرصب ءالکو
 ۱ "الکلا ) رونلوا ریبعت یلاب هکرونلوا قالطا هنلحاس كرن ره ءالکو ردینبم هغل وا لاعف یاو هغل وا ءالعف |

 یحف كفاک کلا ) هلحاسیا م راکم و هل مالک! وفلب لقب هنسانعم لحاس روند هب لا ډو ا

 وب اکو هدننزوسلفا رولک کا یعجب ردعون رب ندنآیسالارب هکروند هنابن یراکدبد راتنم هلیئوکس كم و
 | قیرط ىلع دوخاب ردیسنج عج هک و د رفع" اکدوخاب ردعج عسا ء اک لوق لع رد هرزوا سایقرغ 62

 (ماکالا روند هرب تب راتن هلبط كن هان ىم( ةؤكملا لو هلیعت كرايم (عأمكملا )رول وا عجب و درفم كاتشالا |
 لاق رد هنسانعم جیش ققلاج وق و "کلا هب ک اذا ناکلا کا لاقب رد هنسانعم قلا ول ات هی نک كەز



 شو
 1 2 تز وهازام یا ءافک و ةافاکم* ملا ل *یشلا ىلع هافاک لا ردنرابع ندکمر و ازجو ضوع یواسمو لب

 ا
 | هەنسفرب هکر د هلعافم ندنس هدام فک یناثو لّوا یانعم هلثام اذا انالف ًافاک لا رد هنسانعم تلئاع قمل وا دننامو |

 دعفادم و هبقاریا «افاکلاق رد هنسانعمهبقا مم كمت ز وکی هنسنربءافاکم ورک ذیساک ردقل وا یواسم هدنل زام و ردق
 ههتوار و بیرب رب هلیغا رزم بوریک هننایم سراف یکیایشکر دار و هعفادیا هافاک لاق رونل وا لامعتسأ هنسانعم

 هدعب رد ردصم »لصالای هدننزو باتک «ءافکلا)لرار د دحرب نیس رافنیب افاکهسلیا فرط رب و عفدیرلنآ لر هترود

 لا لو ررر اوا لاتا هدرادقم نالوا یواسم هب هنسنرپ

 رابع ند هن نالوا ربار هدنل نم و ردق هثیشرپ هکر د هنسانرطن و لثهفکو هلاثام نوکیام ردق یا

 رولیکجح ردق هنسیغاشا ندنسب راقو كنب رافرط هسکآ كن رارداج برع هکروید هبهدرپ لو وا

 3۳ 1 یک رازا هکرونید هعلکل وش دوخاب رارکچ هنفرط هسک | كزداچ لبق نانل واریبعت قچالآ هکر وند اهب تش

 ۵ ذرب ردرلع#ا هدنزو ءا (ءافکلا) و هدن زو هاه” (:ءافکلا) راررو بوکح ردق هنیمز بوت | هرزوا

 ی كفاک (قفکلا) و دننزوریما کلا رونل واریبعت قلشاتنکبهدیکرت هکرونید هنتلاح قلوا یفاکع و یواسم
 لس هدننزودوعف (ءوفکلا)و هلبرسک كفاک (قفکلاال و هلینوکس كناف و ىح كفاک «قفکلالو هلینوکس كنافو

n jh:9 یراهچ رونل وا ریبعت شاتکب هدنکرت ردن رابع ند هنسن نالوا یاسم هدنل رمو ردق هن هنس رب  

 ونک و هونک و ءوفکو هژنکو هتینکو رک اک «وافک اذه لاقب هدننزو مارک ولکءافک و هدننزولاعارولکءافک
 ثلاثلا بابلا نم فک افکلاق ردهنسمانعمكلتا لیوحت و فرص هلي وكس كنافو صف كفاك (افكلا)

 جانم ودبک هافکلاقب یکی یغاشا شاب قەرت رد هنسانعمقمایقهنسرت نیوق یزوب ی هئسنر و هفصاذا

 +داذا بعشلایف منغلا تأافکل اقب ردهنسانعم كمریکهنلوب هرد یثاومو هعبت یا هفک لاقب دەشنام قلوا
 ردهنسانعم كمردن ود زو بول وا مزپنم ندنعد و هدرط اذا ه فک لاقب ردهنتسانعم ديعبتو درط قمنوقو

 ر :افک لاق ردهنسانعم قعاص ندتسار هار دوخاب ندلادتعا دحو E اوفضنا یا مولا اف

 انا ًانک الاقي ردهنسانعم قمایق هنسرت یوق یزوب ینهنسنرب هبرسک كنهزمه (ءافک الا | وراح یا دصقلا نع
 1 ۱۲ ا ر و لام اذا ؛یشلا فک | لاقت ردهنسانعم قا و كلا بودیا لیم هفرطر و هبلقو دیک اقا |
 32 سا ردهنسانعم كير وج یتسرت كنهنسن رب و هلاما یا ءًافکأ لاق ردهنسانعم هلاما قمردغا و كلعا
 1 ارا هیفق نالوا هلن رعش تایا عاش ءافکا هدنح الطصا ض ورع لها و دبلق یا ه 1 لاق یک كمرب وح

 ا ا موفرم یرکیدو بوصنمیرب ام ردنرایع ندکلا درب فلخ هنب رپ یرب بریم
 1 E Ean داغ روند 8 فلتخم ینیرافرح در6 نا

 e ERS 9و ۹۹ و

 دقغل وادا ربا هلا هرکه دنر کید و هع هدننب رب هکر دت رابع ندقمل وا نراقم هب هکرح نال وا براقتم هدتلقث یو ر
 و«هلوقم دوس و یون "كند ود و اهجاتن ثک اذا لبالا تأافکا لاق ردهنسانعمقل وا نوارفیرلل ود كنهود ءافک او

 ۱۱۱۱ 7 هی زاید ه]لعج یا انالف هلا لج را افك !لاقب رد هنسانعم كلا ضی وفت ونییعت ه هسک رب یتعفانم

 . دو لاتا (مافتک الا )ءافک هل تلج یا تبیلا تأفک | لوقت ردنسانعم كمكچ هدرپ یراکدد ءافک
 1 هلن وکسكنافو یعض و یعتف كفاك ًافکلا هبلق و هک یا هافتک |لاقب رد هنسانعم قماپق هنسرت یوق ىز وب ی هنسن رب
 كه ودلبالاةافکو رون د هنلصاع وتعارز كل هنس ر كنالرت ضرالاةًافکو روند هنس ه ويم تالهنسر كنج اغاامرخ

 4 حراش + روندهن رلل ودنال وا لصاحهدژنک|ندنادوخابهد هبنآ هنس بويل وا هنسرب لوق یلع روند هنل ود تلل هنسرپ

 ا لوالبالاة ةافکر ردبا جاتناهد هنس كج هلکی کو لب ر واو هنسرب ییکولبرپ بودا لولب یکیا یرءهود یژنک | هکربد

 شان سهل ولو لود ود رتا ترند یک و نوت فکو یتا رد ربع ندر دلهره
 هك نالف نعي تاهمالا هیلعدر وةنساهفا وصاو اهدال وا واهنابلا هلبه و یا هغ افك حن لاقب رونل وا قالطا
 یدلیادر هنبحاص ینبرلانآه عافتنالادعب یخ دل وا بود ا صیصخت و هبه هن الف یتسهروک ذمعفانمكل هنسرب كنمانغا ۱

 ۱ لاقب روند هبیشک ن نا سکوت نور كنرهامیس هنرام دنا مرکم (انکلا) و هدننز وریما( قکلا)

 (وه) ت



 - 4۷ روی

 | هدیس اف هکر دیم اريج رج هدشنز وقان(قاثکلا) ومدن ز وه رت( اشکل )ی دنل وا رکد هکر د هنسانعم و اتنکدننزووآدنس |
 | یف كفاک ًادکلالروند هنعون یناسكن آل وق ىلع ردنابن یرلکدید یس همد وص و یس هرت وص هدیکر ولار ت هرت

 | رد هنسانعم قموق یشپاب هلی وا بوبادصای هرب هلغلاچقوغوص یانابن هدننز ود وعق (ءودکلا) و هلن وکستالاد وا
 | هلغلاةزس وص لوق ىلع ضرالا ف هدبلفدرلا هباصااذا عبا رلا و ثلاثلا بابلا نم !ءودک وا دك «یدکو تبنلاأدكل اقم |
 | شمتیچ هلغمر وا ق وغ وص یک | هد و هتناطباف شطعل  هباصا اذا*یدکو تبنلا دکل اقب رد هنسانعم مک کب ورقن |

 | (ةئدكلا) ضرالاف هدراذا ثلاثلا بابلا نم اءدکع رزلا دربلا أدك لاقب ردهنسانعم كلا در هرب وریک هن نکیا "
 | ول هبامینا ربط هکر وند هض را لوش (فئداکلا) هأدکی نعم ةئدکت عرزلادربلاادک لا ردهنسانعم ءدک هدننززو هلعفت ۱

 .كنهخرق هلنیتصف (هدکلا) تابنالا ةئطب ىا ةئداکض را لاقب هلو ررونب یک یاب یاس و ینیکا هلضءالوا ولتوق و
  هناکر اصاذا عبا رلا بابلا نماهدکب ا رغلا یدک لا رد هنسانعم قل وارت وا یکر دا غارفتسا وی هلغل وا قوغوب یسس

 | لقبلا یدک اب ردهنسانعقلواهابت و انف ور ود و بویفلبو هلغل واز سی وص یر كنم هل وقم هربس وه رت وهي ف وب ق
 | (وأدنكلا)ل ادع اذا ةأد وكل ج زا ًادوک لاق ردهنسانعم ودع كط هدنز و هلق وح «:اد وکلا ) ثبخ و طق ا3آ
 | كسکو و عبص تاق تاق هدننز و جرب ز لبا هثلش یا( «ینرکلا) روند هه ود ثاکر انام د هثخا ظلغ هدننزووآدنس ق

 | ردنیبمهدنس هدام هکهتن ردفلتحم ضیق هچ رکه نسانعم ضبلا ضیقرون د هنغ وبق تس واك هط روع ور وند هاه” نالوا

 | هدننز و هجرحد (ةًأثرکلا )ر وند هتابن نا وارف ور وکی یشمراص هن رب رب و قیص ردتغل هد هل یف كفاك باھ( ةئ ر کلا ا

 هرکه دن ز وج رح دن( ؤرکتلا )کا رت وکی اهریغ وه رعش اث رکل اش رد هنسانعم قمل وانا وارف وول تعج ور وکه تسفر
 شوخشلو ینلاکه دنن زو ءاسنم" (ءاثآرکلا )و هدننزو ءاسبنک ماش رکلا) اث رکی نعم *یثلا ًنرکتلاق رد هتسانعم
 هکر د نب راانعم شرک دنن زوج ر هلباف ( "یفرکلا) ےچ تن ب یط یا ءاثآ رکو ماش رکر سب لاقت ر ون د هام رخ هزات نن ریش و
 اذا ردقلا تافرک لاق ردهنسانعم كغلغک یزوب هلغلشاب هنایلغ كلم وچ هدننز وهج رخد (ةأفرکلا ) یدنل وا رک د

 و رکن( ۇف رکا )لا وطلتخااذا م وقلاأف رک لاق رد هنمانعمقل واطلتح ویدنل وا رک ذ هکر د هنسانعم هاتر کو غال تد زا |
 هکر دیعما ےلغشل اہ ر ےش هاب رک ناف و كفاک شف رکآ ۱)ا ر کت ینعم ؛یشلا ًافرکتلاقیدنل وارک د هکر دیفدا مو هدنازو

 كفاك( اسکا ) رول وا هیبش هنس هلکی کن زهایس یسهویم هکر دره ر ندن راصتا هم داد وخ اب ردقج هل وا ابن تنش هر
 كنب رب یرب یکر اطقیراوط و هعبتاذا ثلاثلا بابلا نهسک اکل اق رد هنسانعم قمل وا وریپ وعبات هلن وکس كنيس ویک ||

 قمل وا بلافهرخنآ هدن اب تموصخ و یرخارثا لع اهقاساذا ةبادلاأسک لاقت ردهنسانعم كمروتوکب وروس هدند زا
 | (قسکلا) ه هب رضاذا فیسلاب ؛اسکلاقب رد هنسانعمقعروا هلق و ةموصخنا ف ماغاذام وقلا اسك لاق رد هتسانعم |

 | راب عور ولکءاسک !یعج روند هن درا و هنس ورک كن هنسن رب هدننز ود وعق (ءوسکلا ]و هلن وکس كنيس ویعض كفا ۱
 كف اک( سکا ) ءافق یلع عق ویا هاسک کر لاقبف رب د هاسکب کز ہد رب كج ه دیدش ود هرز وا یماهقیشکن الف

 | ىح كفاک شکل هنم ةعطق یالیللا نم سکر لاقب روند هزادقمرب و هکولب رب ند ههکه لبن وکس كنیس وی [

 اشک اشک ل اقب رد هنسانعم كلعا لک ارتاچ تاچ ورتاقرناق یکر دنا لک روح ورابخ یب هنسنرب هلی وکس كن همم نیش و
 ۱ بورك نکیا ررواق دوخاب نکردبا ناب رب یتا قل همروواق و قلبابک و وضو ءاثقلا لكا هلكارذا ثلاثلا بابلانم

 | ردهنسانعم قمر اقیچ بو وص یتغوبق كن هنن رب و سس تح هاوش یا لا اشک ل ا ردهنسانعم كلا یروشوق ق

 كلا عاج و هعطق و هبه رضاذا فیسلاب هأشک لاقب رد هنسانعم كمكب ولاچ هلق و هرمشقاذا*یفلا اشک لاق ]
 رد هنسانعمقلوا یلتم یکم ولوط هلکک هغوج یماعط ةلنیتخف اشک و اشكو اهعماجاذا ةأرملا اشک ل اش رد هنسانعم م
 | هلغل وا دن یسلاق هرز وا یرلکوب كن برق و كمول وط و ًالتما اذا عبارلا بابلا نم أشكو أشك ماعطلا نم “ىك لاق |
 | تناباذاءاق سلا یشکل اق رد هنسانعم كمرولب بولیجآیراز هجا كن زو ج اندنغیدلیوض یسمشب بوی روق |

 | ردهنسانعم قلوا ضبقنم بونلتظاغ یسیرد كلا لوق ىلع ردهنسانعم قلتاح بولی راب لا و هترمقب نم هتمدا

  تژک هدننزوریما (*یشکلا) و هدنزو فتک ( *یثکلا ) ضبقت و اهدلج ظلغ وا تققشت اذا دب تنشک لات |
 0 دوخاب قمرواقردق هح وروقینا ی دو هل رسک كن هره ءاشک الا روند هب یشک نال وا یلتم یک مول وط ندماعط

 . قلیوص یغوبق كن هنسنرب هدننزو لعفت (قشکتلا) سب یتح هاوشاذا محل اشک ا لاق ردهنسانعم كلتا بابک
 ًاشکت لاق ردهنسانعم قلوا یلتم هلکقک هغوچ یمامط و مشقتف هرمشق یا ًاشکتف "یشلا اشک لاقب رد هنسسانعم

 | لاقب رد هنسانعم هصیقن و بيع هلع كفاك (ةاشکلا ) ردعضومرب هدننزو باح (ماشک و ذرا التما اذا ماعطلانم ۳
 | هنلعف و عنص كمآ رب هکر د هنسانعم كلا تا زا هدننز ولاتق (یافکلا اپ و هدنن ز و هلماعم (ةافاکلا)) بیع یا ةاشکهب



 وچ فاکلا لصف ]و

 دا
 ۱۳ ۰ ر لاها و رج ىا ا شيعت هنأنق لوقن زد هنتسانعم كطا یزعرفبقو قمت رازق تیاسفب

 كفاق 6 نقل لرد شنا دار | هليا ونع اهدوس هلیيسح قمایوت ه یزمرق ییوف باضفناب اهدوس یا هتیل

 اتا بالا نم ًانق نبللاأنق لاقب رد هنسانعم قعاق رخآ یش هب هنسنر هلبنوکس كنون و یصق |

 7 اف اق 0 ودهتبماتخم قلا ثماب هلقوس و لج هنلتف كن هسکر ی هسکرب دوخاب كلا لتف یهسکرب وا
 لاقب رد هنسانعم كلی عضو ه هتشابنا نعپ هتغابد یب یرد و هلتق یلع هلج وا هلق ادا

 ۱ ها |ىف قلا اذا دل ًنق

 كل وا و اهد وس اذا ةيحلا ًانق لاقب ردقماب وب هب ی نمرق یب وق دارم هکر د هنسانعم قمای و لاقص و چاص و |

 :هنسانعم قل وا هاب بوی روچ هدهتشابنا یردو تام اذا عبارلا بابلا نم انق لج را "ینف لاقب ردهنسانعم
 ردهنسانعم كلا قوسولج هلتف دوخاب كلبا لتق یی هسکرب هل رسک كنهزمه ( ءانقالا ) دسف ادا عدالا ق لاق

 كا هایت بودبروچ هلکمرچ یتتقو بوریدناکا قوچ هدهتشابنا یبیرد و هلتق یلع هلجوا هلتقیا ءأتقا لاقب
 |لباق ونکع یلامغتسا و ذخا هلکلک هکلوتاب بوریکه نلوب هنسنر و هتدسفا یا عدالاتأنفا لوقت ردهنسانعم
 كنو وهدنز وهبسشم ( قاتل ال ردیدآوصرپ هدننزو باح (ءانق ) یتنکما یا *یشلا ینآنقا لوقت ردهنسانعم

 قععوف هلینوکس كنابو یصق كفاق ( "قلا ) روند هرب یروق نایمروک شن وکه کرد هنسانعم هام ردتغل هلیمض
 سابلوش یتعب عبشم یا غبصلا ب بوث اذه لاقب و فولجا یفام غ رفتسا یا اثیق “یی لج را ءاق لاقب رد هنسانعم |

 هعص وف ردعمآ هدننزو باغ 6 ءایتلا )رسا قعع وقیایو هک ایوک ندنسالتما لاک هکر دشع وط هیون هدهجرد لوش ٠
 طمهروک هنلاجا كفل ؤم هدننزو لعفت < قبلا ) و هدننزو هدافتسا (ةءاقتسالا) ءايقلا هذخا لاقب روند هنتلاح

 رسا یا أيقن و لج اءاقتسا لاق را رد هنسانعم قمص وف هلفلکت ولع هر وکه نایب كحراش نکل * رد هنسانعمقعص وق |
 زر دقأر لا تأیقت هسلیااقلا هن رز وا یتسوودنکب ودیاموجمهندنصرح وقبشلاک هنج وزنوناخ رب وادماع هف وج یفام |
 دص وقهدننز و هلعفت(ذئینتلا) رول وا شنا توهشغا رفتسا هكا يوك هنسانعم هيلع اهسف تّلا و املعبل تضرعت
 یا )هیت ادا ویلا باا لاش رد هنسانعمهثیت هریک ك نمره (ن.قالا) ها ودل اب لاقي ردهنسانم
 | دكا قلا ریثکلایا وبق وءوبقلجر لاقیرون د هپ هسک نالوا قوچ یم هعصوق هدننزو ودع (وبقلا) وهدننزو |

 : ینآیقاغ ولا ءاودلا یا ءوبقلا تب رش لوقت روند ها ود یګردصوق ءوبق و ردشفا وا ماغداو بلق هواو هزم

Eردهنسانعم كم ود وریک بویلن هلکطنا فوخ ندهنس رب هدننزو هلزلز 62 اک کلا ) چ فاکلال صف  

 ازت ( ؤک ًاکنلا) عمحنادا مومن اک اک لاق رد هنسانمم عم ك کیر و نیج و صكت اذا لجرا کلا
 وازجام ورصح ندماکت و عماداموقل أ اک لاق  ونیج و سکتاذانالف 3 لاق رده رلانعم ه 11 ۳

 :عم ملاهنیجقل زسنابطهدنن ز ولاسلس (ءاک اکلا )یعاذا همالک ین لجرلا ls لاقى رد هنسانغم قع شال وط

 ولیوب هصبق هدننز ولها( یک اکتلا) روند هنتلاح ۍسټکب وچاق كنب غوا و علاهنیج یا ءاک اک لاقب
 ر هی هاب نت وایت یسهمدرکوض و یسهرتوصهدنن زو هرعت هلن هبف وف یا (ةأتکلا )ل روده یک
 البل اهدا روب هنمانعمدندش لج رون د هه ود كکرادددش ونیتم وناقنایط هد ز ووأدنس( وأتنکلا)

 ةرص مظتنم او اپ فاو لوف لهنا الا تک زوده یک ؟۳ وال اعص زاوک واچ ماری |

 ۳ وسهل وکس كن هلم یا ویصق كفاك (اثكلا) ابنسحملا وااشكلاةصللا میظعلایا و اتنکلج ر لاق 1
 اافص وءالاقوف عفت ترا اذا ثلاثلابابلا نمأاثک نا اشک لا رد هنسانعمقلاق یناص هدننلآ هلدوسوص بوقج

 از وا هلفلوب امن و وشن یک رکد وخال قمقیچ بورپ روا تابنندرب واهدیزذخا اذا ردقل اکل اقیراد هنمانعم
 وج لاق كلذك لا ولاط و ظلغ و فثكوا علطاذاتبذلا انک لاقب ردهنسانعم قل وا قم ا

 ۲ هکر دهن رانعماثکهدننز و هل عفت ( شکل )) تکو تلاطاذا ةيحلل ات اث لاش زد دنسانضم قلا ناز واوروکو
 1۳ رہتا ردفا هاذا عرممت نکل یدلی مت فل و هچرکز او لامتساهددق ول هنر دحراش × یدنل وا

 و نکرانیقدوخ ی ءرکصندقدروطبونل وا عض واق هکر ون دهن زویدوس هلبن وکسكنان و یم و یحعف كفا( ةاثکلا) |
 بولت وس ال رد هل یو بوکچ هند روی هنس وات لوق لع رب نبی

 | راد رد هنسانعم كم ییهاثک نانل وا رکذ هدننز و لیعفت (*ینکتلا) یکتموسد ناکه نبزوب نکی

 انكلا) تک و تلاطاذاذیمملا تأثک لا رد هنساعمقل وانا وارف وقص ون وزوا لاقص ی
Lt karma ea ees۱ ت كو تلاطاذا ملات ًاننکلاقبردەن انعم قوا ناو ارفونوزوا  



 نوجا كل نقی و قیقحت یفیدل وادوخای بولوا لماح كنءود یشید (مارفتسالا رار دهرق بودبا كرت هزه |

 خدو الما تحقلا رظنیل ابكر ات اذا ةقانلا لمطبا ارقتسا لا رد هنسانعم تا كابسا و هلرت یغعشآ اکا ہود ٹاکزا |

 ءاصقتسا وعبتن هکر د ح راش »رول وا شلتا ربرقت و عج هدنبلص بويعا جارخا یتسینم لجج هک اب وکر دندنسانعم عجب |

 | عیج كئيش یفیدردشارا هک ای وک ردندنمانعم ترق دوخای ندنسانعم عجب ید یراریبعت ءارقتسا كلم هنسانعم |

 | نده داب راصمآ بلا ضهدننز و ج رب ز هلا هم داض (*؟یضرتلا) رول وا ردنا بلط یکم ات تأرقدوخايعج قيدارفا

 مول وط هلنیتف (هلضقلا) هلباه رد هئضرق یدرفم رول وا رفصا ندننارفعز نم ینعب ندسرو یکچچ ردیدآ رش رب
 | هددم تدم ردهنسانعم كلک ود راص ر باص قرهلوا هزبر هزبر بول وا لحم یرلازجا هلکم ربب بوی روچ هرق و

 | لبس تلع ز و تفاتو نفعو دف اذا عيارلا بابلا نم دان ا۶ یضق لاقب یک بوت شلاق هدرب لان

 ۳ قمل وا لبش هکر د هنسانعم قلوا یرتسم بوسلوس یرلفارطا و یرلفابق بورازف هلغلوا هاسبت بوژآ
 |قلواهرابءزاپبوّیکسا یسهلوقمناغر وا و بیا و تدسفو اقام تخرسا و ترجاا اذا نیعلا تضق لاق روئلوا

 | منو یاد نو حق لا رد هنسانعم كع رپ بویب روچ هلغلاق نوفدم هدنتلآ قارېط هددم تدم دوخاپ

 بویعم و دساف یس و بسح كنه کر هدننزو هبا هءاضق و هلنیتعف اضف و كتهتف ضرالاف هنفد لاط وا

 | تتلو وکسالداض ون ویضف كفاق ( هّتصعلا إل دسف یا ةءاضف و اضف "یضق لاق ردهنسانعم قا وا |

 | یاةاضق هبسحیف لاق ردهصیقن تلاح نالوا ثعاب هغمل وا ولبیع هدیوص هکروند هداف و بیع نالوا هدیسا و

 | عبارلا بابلا نم اضق *یشلا ؛یضق لاق رد هنسانعم كلالکا هلبنوکس لداض و ىحت# كفات (اضقلا) داسف وبيع |
 | كن هسکربهدننز و لع < ٍوضقا ) هعطا یا ةاضقا لا رد هتسانعم كمرد هلیسسک كنءهزمه (ءاضقالا دکاذا/

 |( افقلا ) هبسح اوستسایا ءوج ور نا هنماو اتقن لاق رد هتساتعم كا دغ یی و قلا یو و

 ۱ هلا قارپطو هلا روماچ دوخاب قلوا هاو دساف بولاص وب قا ندرطم ترک رب رکن كنافو یصق كف
 | لاقب رد هلم دقت كناف هکردهمانعمو ید اقف هکهت E هغمالتوا یشاوم هلغل وا هدول آ

 هدنن زوءافتفا (ءافتقالا ) لقبلا ىلع ب بالا عقنا وا دسف و ابابا ریغتف ترطم یا عبارلا بابلا نما ضرالا تئعق
 هدننزوهباصم (تامقا )و هدننزومجر نامش ) هاقتفا ییعع زرنا فتا لا یدنل وانا هدنلحم هکر دیفدا مو

 | هثج هک وسل وا یرهاظ كرك رد هنسانعمقل وا لیلذ ورینح وزا وخ های وکسكم و یرمسک و عض كن(: و
 ةأقوةاقو ةأم قو لجرا آت لاق ردیلباقم تعفر و تع هک ن وسل وا یونعم رکو ردهلىتهج هرظنمو مادنا و
 رونید هب یک نالوا ریقح و لیلذ و را وخ هدننزو ریما ( مثلا ل رغص و "لذاذا سمانا و ثلاثلا بابلا نم ةو
 امار و هلاه (ةءومل ال و هدنن زود وعق (ءومها) هدننز و لاخ ر هلیمط كفاق رولکءاق وهدننز ولابچ ر ولکءاقیعج
 تاق لاقبردەنسانعم كمروع بونل واط راوطهدننززو باهم (یامعلا) و هدننز و هباصم (تمامشا ) و هدننز و عنم

 | تماقا هدناکم ول رباچو ولت وا یشاوم و با ودو تنعساذا ثلاشلا بابلا نم ءاقو ةءاغ و أنو ةعوق و اءوق ةي تالا
 | هج ازم لحرب و تنعسف هبصلن هبتماقا یا ناکلاب لب الا تأت لاقب ردببس هنب رات وقو نمم هکر د هنسساتعم كلتا

 |تسدرب زوبلاغ هسکرب هلن وکس كی و یصق كفاق (ءامتلا) هفاو اذا ناکلا أ لا رد هتسانعم قمار بو وآ
 رك کنده ءاقالا ) مق اذا تل بالا نم ا لاقب رد هنسانعم كا لیکتو رهق ی یک ا وا |

 | رد هنسانعم كس راسک اخ وریقحت وليل دن ین هسکرب و تنعماذا ةيشالاتعاقا لاق رد هنسانعم كمر وب ون واط را وط
  ردهنسانعم ا و بچ هلکلک بی غو شوخ هعبط هنس هددان دوخاپ هدیدنسب رب و هل ذا و هرغص یا هاا لاق

 دون موقلا اقا لاقت ردهننشانعم قل واول واط ب وروعم یراراوط كن هک زو هجا یا نکا 8 ۱

 قو رونل وا ربعت یزوق هدیکرت هیمارغ وا شنک الصا کا هکر وند هرب لوش هدننزو هرج فا ) مهلبآ
 ترش ۱ وهدننزو هشم (ةالا) ریش« یخ واو ندرت

 | تقفاوم قع وا هدننزو هلعافم ( د ام اقلا )ل یک اخ روند هرب یزوق نایما غوا شنک هدر و هدننزو همرکم
 ارد روهشم صاشر هه ی و رع ردنداعسا هدننزو دنفس ( هنش ر هتفا وام یا ناکلا« ًاماقام لاق رد هنسانعم

 اب لاق رونل واریبعت كل ودنروا هکر د هنسانعم كلعا راشخا و ذخا یتسهدیزک كئيشرب هدننز و لعفت ( ما و
 | هقفاو اذا ناکلا ًامقت لا رد هنسانعم كلا تماقا هدنآ هلکلک قفاوم هجا نم لحرب و ه رایخ ذخا اذا ىلا

 اذا ثلاثلا بابلا نما ءونق *یفلا أن لاق رد هنسانعم قلوا ینمرق هلیس هداب ز هدننز و د وعق ( ءونقلا ) هبماقاق م

 هنسلرپ هدننز و لیعفت (ینفتلا) رونلواریبعت یزمرقق ردکعدیزمرق صلاخ .کرددنزب "یناقرجا هنرج تدتشا |



4 4 e~ 
 | یدلیا غالبا مالسو تیحتاناسل هب هسک نالفرارید مالسلا هیلعأرقو ردنوئراق ماسرک ذم عجب ردرلرسسکم عججرانو |

 . [ا هنرب یر بوردکرب هب هنسنرب و تلج اذا ةفانلا تأرق لاق ردهنسانعم قلوا هبکن اویح نآرقوو ءرق و هنسانعم |

 ] تدلو اذالمالا تأأرق لاقب رد هنسانعم قم ضوطو هعض و هعج اذا *یشلا ًارقلاق ردهنسانعم كلا قالا و مضا
 | مىك كنهزمه (ءارقالا ) ءالت اذا باتکلا اقا لاق ردهنسانعم قموق وا دوب هدننز و لاعتفا (ءارتفالا )|
 " [ دنع و ء1ا هفلبا یا مالسلا هأرقا لاقب ردهنمانعم كلا مالس غالبا هبهسکرر و انا هتآرقا لوقت ردهنسانعم قققوا |

 . [ هسلپاریرحت ه وتکم یعالسرک او راربد مالسلا هیلعأرف ندیئالث هدرب كج هد یدلیا غالبا مالس اناسل اكا ضعبلا ۱
 االام هآرقا لاقنال و نالف لع یعالس ارقا لوقت ساسالا ین و ح راشلالاق و + ردنددب نم هکر زبد مالسلا هآرقا
 ]ادا ةأرلا تاقا لاق زدذوخأم ندب یانعم هکرد هنن لانعم قلوا كاب ندضبح و تمروک ضیح نوتاخ ءآرقاو
 ۱ رفتسا اذاةقانلا تأرقا لاقت ردهنسانععقلوا زارقرب ىنم هدناویح جرو ترهط اذا ةأرملا تأرقا لاق و تضاح
 قو أرق ارز اهتقول .تبهاذا حایرلا تأرقا لاق یکی رالی سوم ردهنسانعم كما هدننف و ليو اهجر ی ءاما

 14, | ارقا لاقب ردهنسانعم قلوا بیرق و عجر اذا هرفسنم ارقا لاقب ردهنسانعم كنود وریک و رولک هدهنسانعم
 لجرا ارقا لاق رددنسانعم راختسا قلاق هکوص و اهرخا اذا هتجاح ًارقا لاق ردهنسانعم كلتا ریخأتو اند اذا
 قا لاق ردهتسانعم قلوا فرصنم ندهنسنرب و باغ اذا مجًارقا لاقي ردهنسانعم قمتاب زدلي و رخأتسا اذا |

 :ورتل لوهدننز وه وتکع6ةءورقلا )كاسنناذالجرا ارقا لا رد هنسانعم قمل وا كسنتم وداع و فرصا یا هنع

 هو ةءورقم ةفيصص لاقب روند هب هفیصص و روطس نانل وا توالت هدننزو هیمرم (هرقلا و هلیسهدش هلوا و |
 انعم هسرادم قموق وا سرد هما یشکر  هدننز و لاتق (ءارقلا) و هدننز و هلعافم 62 راقل ار ةولتم یا ةيرقمو |

 قلا هسراد یا ءارق و ةأراقم هأراق لاق رول وا ریبعت قعشوف وا هدک ارتشا ردبلاغ یلامعتسا ءددحا و نکل

 زوارف یعجج هل وا ردنا تارق هرز وا لیئرتودبوحت هکهنسانعمةَأرقلا نح روند ه هسکلزوکیتوالتهدننز و ناتکا
 طاص ودبعتمو كسان هدنز و نامر (مءارقلا) ةأرقلا نسخا یا ءارقوه لاق ردف و عجب قرهلوا مسکم كنو رو

 ودهاز هدرانو ("یرفتلا)لو 6 "یراقلا هدننز وربناند رولک «یرارف و رولک ناف یقج روند همدا اسراب و

 ورکو آ تعب رش لع هدننز و لضفت < ژرفتلا ) دبعتم كسان یا "یرفتمو "یراق و ءارف لجر لاقب رونید هب یش
 کاست یا نالف أرق لا رد هن انعم كعشرود هندابعو تعاط و هقفت اذا لج را ًارقت لاق رد هنسانعمقلوا دقق

 طرح هکرد هنسانعهرهط و رددنلاح قلوا زسزامن كل رلنوناخ هکرد هنسانعم ضبح هلیعط و یصق كفاق (رتلا)
 اد رق لصا هروک هتنا هدر اصب كفل وم* ردنددادضا هلتهج و رولوا ریبعت كلک اب و قلزسزامن ردسلاح قلوا
 د هب ندرهط دقیقا ین ءرق هکلب کرد حراش + رول وا یفرظ رهط ءاکو كضيح هاک هکردیسا كتق و
 رب رها ریز یدنل وا قالطا هد دن رب ره ةدح ىلع هلغل وا ےسا عماج یضیح بقعتم ینآو یرهط سپ ردیعما
 رصب زنی 9۶ یلاسعت هلوف رول وا عقحج هدندب مد هدرهط و ردرهاظ مد تیعچ هدضیح ردظ وحلم یسانعم |

 | ییسانعهرهط یعفاش و صبح مظعا مام! هلتهج و ضبا ىلا رهطلا نم لوخد ثالث یا اڳ ءورف ثالث ۱

 قاعلا و هد دخ ضعب ردنرابع ندنرخآ كسب هکر د هنسانعم هبفاق و رد هنسانعم نامز و تقو ءرق و یبتا |

| 
1 ۱ 

| 

 افا رولکءرقا و هلص كفاق رواکء ورق و هدننزو لامها ر واک رفا یعج كنسهلک ءرقو رد رغ ردموس ره
 اال وا هنسانعم ضبحو هلم كفاق رود ءورق هدنعجج كنال وا هنسانعم رهط نوجا زیبم و قرف لوق ىلع هدنزو
 ردنوتاخ لوش هدننزو همظعم ( ءآرتلا) ردشلنا فی زت ییینا لوق ماهه نبا هکر د مجرم رونید ءرقا هدنعج |

 طف دع اربز هیلیا بترت ج وزت ندیکی هک ات هنل وا راظتنا و هلاسما نوجما جر ءاربتسا هلبااضقنا یضیح تدم |
 هج وین وئاخ هدننز و لبعفت (یرقتلا ) ام ارقا ءاضقنا اهم رظتفب تناک اذا ةأرقمیه لا ردلکد راح ج وز هي دل وا

  تسبحاذا لوهصلا ءا ىلع ةأرملا ترف لاق رد هسانعمكلیا اسم او فبقوتردق هل وا یضقنءیتدعهرز وار وک ذم
 كنس هلکءرفرونل وا قالطا هنساحمنا و عاونا كن هعوظنم ورعش هل يخف كنهزمه (مارق الا ابدع تضقنا یتحءارتسالل |
 [  ماتخ هلا رانا تابیا هکرد راهیفاق رعشلا ءارقا هکیدنا یرمشحز و ردشفل وا رک ذ یکیدلک هنسانعم هیفاق بیرقنع |

 | قاوف وروح وبیلاسا و قرط دارم ندنساحنا و عاونا هکربد حراش و » یکیغیدل وارق یماتخ رهط هکترول و |
 هدنمهدننز و مرکم ( ءرقم ) هلاثمو هتشرط و ه ولسا ىلع ىا رعشلا كاذ ءرق ىلع رعشل( اذه لا هنمو رد رپ ورو |
 نیا ردراب وسنم اک | تعاج نانلوا قالطا نوءرقم ندراسو ندننثدح ردرا و یندعم قبقع هدنارت هکر دهدلب رب |

 _ | زاجلهاءابولا یا ةءرقلا نم تاله لاقب روند هباب و و نوعاط هلیرسسکفاق (ةهرقلا) ردشلتا طبض هلی كو ىکا

 ( یز )



B~هک 4۳  
 نم یلولا ءاف لاش و هعاطلا ىلا عجرت یا د هللا معا ىلا "ین یتح 9 یلاعت لاق هنسانعم عوجر رولوا ردصمو

 ءالبا و ردلعاف مسا ندنظفل ء البا هدنن ز و یطعم یی هک یلوم هدارو ةأرمالا ل حجرو هنیع نع رفک یا هن اما

 | اذا لظلا ءاف لاق ردهنسانعم فاصنا و لوح ىس هلک “فو ردهنسانعم كلنا نیم هرز وا كماطلا ناب رق هب هج وز

 هد هلیمض كناب و هلبصف كنايو كيم ( ة ایفل ) ابتغتعا و امتذخ | یا ةعنغلا تف لوقت ردهنسانعمقا آ تو و لوص
 | هلبصف كناف ( هما ) روند هرب نالوا رادهاس كل هکل وک ردن اکم مسا ندنسهلک ف رد هژیفم کردا

 عوجر هدننزو هماقا (2ءافالا ) ردع ول ءانب و هرم ءان ارهاظ رد هنسانعم عوجر هدرلنوب هلب مسك كناف ( ةا )وا

 | هللا ءافا لوقت رد هنسانعم e تب و "یف همالسا لها یرافک لام و عجر یا لذظلا ءافا لا ردهنسانعم كلتا |
 اذا ءافتسا لاقي ردهنسانعم كلت | عوجر ىج دوب هدننزو هدافتسا ( ةءافتسالا ) یی هلعج یا رافکلا لام لع ق

 هعج ( دعا اشف هذخا یا لاما تن اه لوقت رد هنسانعم قل 1 هلتهج تعنع و * ف یرافک لام و عجر ۱

 یدبا ف یبصا كنوب و نوچ راقدل وا عجارتس هرکیدکی هدنباب نواعت و دضاعت رد هنسانعم ه ورکو هشاط هدننزو |
 هرزوا ذوذش رواک نژیف یعجج ردضوع ند هطقاس ءاب نالوا هلک طسو قرح ءاه هدننزو عیف هللدمو سک كنق

 ندمافا هلیدم كفلا و یعص كي“ (ءافلا) ةن اطیا ةريثک دف تءاح لا هرز وا سابق هدن زو تایش رولکت ابف و
 , عیطم ( نما ) هلوا شلوا ف هنیلسبوت) وا متخیتکلم اب یسهدلب هکرونل وا قالطا ه هسک لوش رذل وعفم ما[

 : یا چ ىلع ءافم صوبال $ تیدحا هنمو روند ه هسک ندا "یو 2 یبهدلبرب ردلعاف ےسا ندءءاقا هدننز و

 كمارکب اعصا داوسلها ارز نمهلوا لاو و ریما هرز وا مارک هباصص داوس لها ییعب ی ىلع یوم سودا | |

 | یکی راهلک "یهاب و "یشاب هلی وکس كناب ویصف كناف ( فای ) ردتبثم هلیناونع نیلیال ثیدح وبشا هدهباهن رد رشف |

  هیبشهلنشوط هدننز و هرم (ةئفلا) دحا ونعم یلام*یشاب ولام اب لومتردتا دن و فس أت هک دوخاب بعت ءادا
 ىح كنات ( ةثيفتلا و نبح دعب یا ةف دعب هءاج لاق رد هنسانعم نیحو تقو هثف و ردص وصح هزاج ردشوقر | ۱

 اید یکی رهصاب ینیزبا یتعیهیفع ورال ء یانالفهنفت لمن الفل خد لاھ رد هنس انمى ته و را و 8
 | دم ءاي بول وا هدننزو هلعفت دوخاب ردهدنن زو هلیعف رده د از ءات ردندنسهدام ف هثیفت وبشا هروک هنناب كحراش ق

 | ندنفیدل وا شلاص یتس هکل و کی دنک هک اب بوکهرزوا مدآ نالوا هدنکو ا ردکع دقلاص هکل و انعلصا ردشغ وا ق

 ب فاقلا لصف قح كن در ق یرابد قاع هدنن ز و لاسلس (ءةاقلا )ل چک فاقلا لصف روح یدل وا لمعتسم هدنسانعم بقع و را

 روند هرازهصءا ندا هطاحا نڪا هطروع و رون د هنضای كنهطروع هدننزوج رب ز < قتلا زرده اکحندننا وصا ۱

 هاک | اذا ثلاثلا بابل نم ًابقماعطلا ًابق لاقى رد هنسانعم كلا لک | هلن وكس كناب و ىح كفاق ( ابتلا )هنسانع«قرغ
 | هدننز و هزج قبلا ) هنم التما یا با مشلا نمابق لاق رد هنسانعم ق لوط بوشیش یکم ولوط ندکمگ اوصقوچ و |
 22 یاب یو ی رک کا او تانا ويح هکر دةلت وا عونرب هدننزو هیاصم ( ةءاسبقلا )و |

 ٤ > را هکربد حراش+ روند هرایخ صعبلادنعو ردریثک هدناتسب ع رونل واریبعت روح هکر دهرس ف ورعم هل د دشت

 | رد هنسانعم قل وا قوچ ءاثق هد رب رب هتک هزمه مات لا یدلیا دقت ین آید فلؤم ےک ت ردقل واروع نال وا /
 كنا ونقل و هلی كنا و كيم (: انا ءاثقلا م هدنعژک اذا موقلاأثقا لاق و ءاثقلا هبرثک اذا ناک ااا لاق ]|

 دبهدننزو ولعتف ( وأدنقلا)ل رووا ریست یازاوخ متا هکروند هناتسب رابخ دوخاب ر وچ ردناکم سا هلع | 1 ۱

 بولوالوییشابوروندهرودوجابوط ولهدوکنیلاقورونیده هسک برش هدب ویوخدب ورونید ۵ هسکنالواادغ [
 تح” یثاب و هصبق یاو و و روند هب هسک ییحاص مادقا و نیا روند ههسک نالوا هروجو هدرخیهثجح ل

 هاه روند ه هنس نیتم و بلص و روند ه هسک ناوقلپ نالوا نیکی و فیفخ و روند هب هسک نالوا ددش و |

 وبشا ییبم هنمه و یره وجار صن وبا وأدنق لجب لاق رونلتفص یعسق هود هلبارلن و یژثک |ردهرلانعموب ید وادق |
 ناغع نآرقلا  ردشلبا سابف ءوالعف یتنزو هلنظ باز یواوو هزم رد دعا رک ذ هدناب 4« لاد دا

 ا ةولصلا هيلع هللا ل وسر مانا ر ورس هلیس هطسا و نیما لیربج هکر دیم"! نیبم باتکو زبنع لی زت هدننزو

 | مط وعج رد ردصم ی ؟ ناعج ر لصالا ین یظفل ناو هروک تاب . هدراصب كفل وم × ردشل وا لزات هن رات رطح 1

 ا نوهکیدلیا مو e یرهر وس ردشملوا ع هدنیہم تات نالوا لزا ههللالوسر ترصح ه دعل هنسانعم ك: 2ا

 € رقلا ز نو يدل وا مماح ی مد را و هرم ثكمولع عج دوخاب یتالاح یکی وودع وو نوا

 لاقي ر رد هنسانعم توالت قم وق وا هدننز و ناحج ر( نأرقلا )لو هدننز و هباتک 2 رقلا )لو هلی وکس كنار و یص# كفاق | 1

 یک لا ذعردءارف ویک هبنکر دهآرف یعج یراق وهفهالت اذا ثلاثلا و لو الا بابلان نمانآرقوقمارق و امر هر ورق |



 ا ت 4۲ جی

 اهقخ وا اهعاق وا اهرسک ادا ثلاثل | بابلانم اقف اهوعمن و ةربلا و نیل أقف لقب رد هنسانعم كلعاروک یزوک |

  هبضع بهذا یا ه رظان اف لاق رارد هب رظات اف هدرب ابد یدلیا نیکسن یبضغو منښت كانال هسک نالفو |

 ۳ لاعفنا ( ءاقفالا ) اه أقف ىنعم ةئقفت ةتتفت ملا اف لاقت رد هنسانعم اف قەراقبجز وك دو هدنزو دقت ( ةئعفتلا ٍ

 2 اقفتوأةفناف اهأتف لاق ردهنسانعم كلسد هو ناشر نار یی رک یاو نی واشر

 ٠ یتشاوموبا ود هل وا قا ربط زون وهدولآ ندنيوص لیساب ندروم ئ ق تابن رب اسو ریاچ هدشنز ود وعق € و2
 E الف لیسلا و رطلا اب رت اذا اءوقف یمعلا تأتف لاق ردهنسانعم قلاق ندحالص هثلکا |

 . | كفاقو یصف كناف 6 قفلا ) رونل وا ریبعت یتوا یدک هکر دنابن ی یابد ینپ ینپکایس سرو ما
 ۶ هك ك ة5(ابتاقا) و هتاف( ةاقفلا )و هدننزو هزمه هلړمط كناف(ةاقفلا لو هدننزو هعرج (ةاغفل الو هل وکس
 ا ندن و لدل و بوقیج هدنشاب لدل وندادلؤت یکی هکرد رد یراکددیعات نالغ وا هدنروع هکر د هنسانعم ءا اس

 . [ رول وا اله بولاکوب دلو رادسظافرطرب رک ا رول وا هدنتسوا ینورب كدلو هکردیرد هقفوب ر دوخاب راردبا قش
 | 3ودهزونچدع واقلخ هلو کس كفاقو یصقكناف ( قف و ) راراپشیاوید یدغوط ولباقن قجوچ رات داق ها
 ردیدآ عض ومر( قف ول رونل وا ریبعت قاق هدیکرترول وا عقم وصهدنآبول وا هدرارب كی ضمب و هدررابق وفدزاشاط
 ر صوصخم E Aa SS یر وا

 ۳ وم د هدنآ روند هروقح هع وا يلخ نالوا از یو واھ سپ کرد ہی ا واو ووو م

  نوجماق وا یک و نیم نکر کیدهنسن رب یسهلوقهزودکشم و جا سس ویچ واب هدننز ولاعتفا (ءاقتفالا و رولبکر با

 یوت#نزوا بوداعض و ید هچراب رب هنفلا را یرلهچ اب نیشیم نانل وا مع و هنر شکید ولفرط کا |
 زو زو هد ( فا ) یرخا ةيلک نتیلکلا نيب لعج و هیلعذاما اذازرملا اتقا لاق ردهمانمم كیکج ید |

 ناف < الفلا  رونل واقالطا فردا قفس نوح رلکدتاقشیییمز هنسانعم هبدوارونل وا یالاهرمرد | ۱

 ۱هدسفااذا ثلاثلا بابلانم الفم الف لاقت ردهنسانعم كاان بور وهداسف یبهنسنرب هل 9 وا
 ج و هورک هلن وکس كنون و یصق ك ناف (انفلا  هرنکیا ًانفووذ لام لاقت ردهنسانعم تژک قلقوچ هلنیتع
 *بول وا كلشنک ادنا هلبنوکس كناب و ی كناف * ذلا ) ةعاج- یا منم "نف ءاج لاقت رددنسانعم |

 هتسانعمعوج ر لص الاف یمهلک " ف هکر دج راش ۷ روش ده هکل وکن دنا لا زا وزحهن یلشن وکهلکم رو

 ۶ و نوجا یتعجر هبناحرب ندبناح رب رایدتا قالطا ه هکل وک نالوا هرکصندلا وز قیقحت لها هلتبسانم و
 قالطا هب هکل وک نال وا هدناق وا عیجج هلغل وا هنسانعم رتسلظ راپضعب رایدلیا صیصخت 4 هکلوکنال والا وزنا |

 لوق ةرهلا "ین یف تسلج لرایضعب هکردح ورشم هده رد یتح رول وا ا ندنموهفم*یف هر وکه کوب سب

 مشم هرکصادسعت لا وز هلغلوا ذوخ ام ندنسانعمعوجر"یف ارز ردکعد ةرحلا لظ یف نالوا با وص ۱
 | ه هکل وک ندا زس یکلشنک اقلطم هلغل وا ذوخأام ندنسانعم تس لظ و یدنل وا قالطا هب هکلوک نود |

 ]وا هکل وک امادبوبل وا تالشنک الصا رک وردشل وا هکلوکب ودنا زس ن کیا شنک امدقمالرک ردشغ وا |

 اظ هدراصب فلومو * یبتنارونل وا.قالطا ضرالا لظ ولیللا لظیخد هلیلدا وسیتح رونل وا ریبعت یتیوف ۱
 عاعش ندن آنکیا تالشنک امدقم هکهکل وک لوش هکردلوقنم نده ورو ردشلنا ج رت ینفیدل وا معا ندنم وهفم
 زام ادا ثاشنک امد یر ههکلوک لوش و رونل وا قالطا ین و لاک | هلوا لصاح هلغل وا لئاز سعش

 بث عولط لظ هكيديد تیکسلا نیا و سعشلا دی لاو للا نت سعشا لیق اذهلو رونلوا قالطالظ
 یرعشم زو رول وا لوم هدنرحنیرببعت لا وز ف هد هبهقف بتکس پ رول وا هرکصندلاوز "یفو رول وا ردق هلا وز |
 ریت هدعب رونل وا قالطا 4 هکلوک نالوا مقاو هدناق وا عبجج هلغلوا هنسانعهرنس لصالاف لظ ظفل هکردوب یلوف | ۱

 "و رایدلبا صیصخت اک اهلغل وا مجار هکلوک لا وزلادعب وبول وا هنسانعم عوجر "یفوهلاوزلا لبق یلظنوجما |
 ب هدشزو دیس یدبا یف یبصا دوخاب رول وا نوڪ ا هغلابم روب نه قالطا هلغل وا ردصم هلصالا ف یسهلک |

 دل | ند رافک "ین و هلی كناف ر ءوبف و رول ءابفا یعج كنظفل ی و یهتنا یک تیم و تیم رد شخ وا فیفخت ۱

 اش ردینبم هشت هلباز لظ یبیویند ماطح دوخاب نوچا یعوجر هنفرط مالسا رونل وا قالطا هنلام تینغ |
 مانعم یط ةعیطق روشلوا قالطا هنسیروس شوفو رونل وا قالطا هجارخ و هبزچ لامو ةن ایا قلا لا

 و



 راکشهلج یسانعمو ردعوضوم هرزوا ربخا فقو زا زبولوالبقت رو شمال از زود ند هزم هدارو
 ۱ ها یکی نشوکارخ ییک بوتیچ هراکش رادایص هورکرب هکردوب یأشنم ردکعد ردجردنم هدنن ورد یشحو راج

 یتکشانابب وح رطیراهد رخ ل وا هدکد ر وتکه ن راهد رکر س ب و دنا راکش یکشا ناب رب یسیرب و دیص رانا وح یسهلوقم
 رثک هدعب ردشلوا هدنماقم كنع ومحم هلغل وا دیص ربک ۱هک ابوک یدلیادا ربا یروب نم مالک ر هديا ناسا زا

 هنسدبن رم کا لی رخ هل ریسه ها رابه هنوج هلک بقا وب راو ا * یشرب نالوا ماق ۱

 هکر دتغل هدنظفل یرف هدنن زوربءا ( *یرفلا ) ردلقم د كمدرداکد لصاح هد راس م تژکن الوا هدنآ و لصا و"
 هریزجرب هدنع هلنبتعف (یرف ) رادموس میخ د هدناب لتعموب و "یرفیا "یرفرمالاقیرونید هب هنن بیرغ و بیت 1

 ثلاثلا بابلا نم اسف بول اسف لاق رد هنسانع+كلهراب بوت ر یمابل هلی وکس كنيس و یف ك ناق € اسلا ) ردیدآ لا 1

Nردهنسمانعم كل عنمو اصعلاب هرهظ برض اذا انالف اسف لاش ردهنسانعم قمروا ه هقرا هلکنکدو هقشاذا  
 هقشاذااتتسفت ب وثلا اف ةلاس ردوا قمر یم ہال یدو ۷4 *یسفتلا رژ هعنماذا هنعاب الف اسف لاق

 هلکنکد هنس هف را كنان رو یشن یا اخ تولا انف لاقي ردهنسانعمقلت رب سابل هدنن ز و لعفت (قستلا 3

 ردهنسانعقلوالماشو ماعبولبیاب هسان تلع و ضرب واصعلابهرهظ بر یاهاسفت لاق رد هنسانع«قتهروآ
 خزب قلوا روبنق هلیهج و قل وا یرجا هفرا بوقیچ سکو ک هلنیتعف ( ًاسفلا ) مشتنا اذا ضرما مهف سفت لاق ا

 یشهدوخاب قل وا حام وط وی و یغوط هفرطرب یسارا قیساق هلکب وکو قتبج سکو کل وق ىلع ردهنسانعم
 تجز همایق هدقدروتوا دوخاب قل وا ررو قرهیقلاچ یک ر ردن ود بورو هبناح یکیا ینیدعقم هک ایوک هدنتلاح |
 لاق ردهنسانعم قل وا كکو جو قصاب هقرا هلکمریک هن را راقانیف یکیا یراکیک لب دوخاب قمل وا رداق هلتقشم و

 رونیدهب یکن ال وا هرز وا تفضنانل وارک ذ هدننزورجا (اسفالا]) اسفا ناک اذا عبار لا بابلا نمآسف لج را "یسف
 عیطتسیال دعقاذانموا هتسا عجوب هناکی شماذا یذلا وا هتلتختاننو هردصج رخ یذلا واخ رب ایا ًاسفا لج ر لاقب

 قرهیقلاچ بوردن ود یندد هکرد هسک ل وش هدننز ول وهج ( ءوښغم ا ) هیکر وین هبلص لخد نم وا ده الا موقنآ
 رد هنسانعم قل وا لماش بولب اب ه هلج ض رم رب هکر دتغلهدنظفل وسفتهدنن ز و لعفت هلا هع نیش( ۇشفتلا )هل وار روب |

 ًاشفلاق ردهنسانعم وهزورخف قغلول وا هلب وکس كنیش ویصتف كناف ( "شهلا )رشتن اذا ضرما مف آ ًاشفت لاق

 لاقب رد هنسانعم مظعتو رابکتسا كغلکو ی هسکرب هلبرسک كنهزمش € ءاشفالا ) رضفاذا ثلاثل | بابلا نمشف لجر لا

 كل ايتسا و لزه بول آ هفلهرهم ییدسکرب هدشنز و لعفت  وشفتلا ) مظعتو ریکتسا اذا ءاشفا لح زا اشف

 هل ًاضفا لوقت رد هنسانعم كن ماعطاهدننزو مارک اهلا هجمداض ( ءاضفالا ) هنم رضماذاهب ًاشفتلاق رد هنسانعم

 ًاطح هلن وكس كناط و یصف كن اف < ًاطفلا ل ردقل وا ءاضقا هلفاق نال وا باوص هدهدامو ضعبلادنع هتمطا یا
 بابلا نم ًاطف هاطف لاقت یدنل وا رک ذ هدنعقوم هکدتن رد هللا هلم یاح اطحو ردف دارم دنا عی

 ًاطف ىلا ًاطف لاق ردهنسانعم كليا شاخ :درخ و قمافوا یهنسنرب ًأطف و اهناعمی ه ًاطح یا ثلاثلا

 مولا ًاطف لاق ردهنسانعم قفل و هدشبا هلوقلوا اب كلغا شبا یکیدطا ظح بونلشوخ ههسکر و هخدشآذا
 1] اطف هریعب رهظ ًاطف لاش ردهنسانعم قهردصاپ یتلب هلکمکوب كوب غآ كب هبهودو نوبحال ام مکر اذآ

 سکو کب وربکیرجما هقرا هدننز و هعرج ( ةاطفلا ) و هلنیتف ( طفلا ل لخد و نآمطافالبقئالج هيلع لچاذآ

 "یطف لاش رول وا ردصم ندروب نم یانعم هلنیتصف ًاطف و روند هنتلاح قلروسق نالوا هلیهج و قمتیچ ءرمشط |
 لاش یکس طف ردهنسانعم قل وا یلن ور یصب ًاطف و هردص ج رخ و هرهظلخد اذا عبارلا بابلا نم اطف لج راآ
 ناوابیصی وروند هروبنق نالوا شمتچ یسکو کب و ربک ی س هق را هدنن ز ورجا ( ًاطفالا ) سطفاذآ لج راآ یف
 | كمریک یرچا هق را بوقیچ هرشط سکو که دن ز و لافت ( ۇطافتلا ) ردهنسانعم سطفا روند هب نیک لنوو

 | زج اقفل وکو دن دشا وا سعاقن اذا لج لا ًاطافت لاقبرول وا دشا ندسعاقتوب لوق ىلع رد هنسانعم سعاقت

 te نالف ًاطافت لاقب ردهنسانعم كمن ود و ریک هلتمزهو سک ن دشاوص و رخأت اذاهنع ًاطافت لا رد هنسآ هم
 یا هأطفا لاقب رد هنسسانغم كلا ماعطا هلب ممک ك نە هز (ءاطفالا ) منع عجرو رسکنا اذا مملع لجام دعب

 | قلوا یوخدب نکیا یوه وخ وا ریثک اماجب عماجاذا لجرلا اطفا لاقي ردهنسانعم كلا عاجب قوچو ها
 ناماسو تورث بولوا ناوارف یلانمو لام كنه کرب و نسح دعب هقلخ ءاس اذا نالف ًاطفا لاق ردهنسانعم

 هدندب و یزوک هلن وکس كفاق و یصف كن اف( ًاقفلا ) هلاح تعسنااذا لجراا ًاطفا لاقت رد هنسانعم قلوا یحاصا

 لوق یلع قمراقیچ هلفع وا اب هاکتر ود بوروا دوخای كمشد بویص یتسهلوقم نابچو همنوپس ند اروهظ



 هک ءافلا لصف روح

 ی هر
 رک ذ هداروب هل راتعا دیلصا یتسهزبه دا "قغ وا بفلوم ه اهطین كلذ تلعف اذا ةا دلا تاقرغ

 :ذجاحدل اتأقزغ و ر رقت واضعا ییغیدل وادلاز كنس دس هز هلا هغ ییرهوج هدنلیذ یسهدامقرغ نکلبودا

 ردرتس ربغ یعیدل وا شمراعت لحم ینیمالک ئايم هلکلیاریفت هنر رابع سباب رشف اهل سیل و امضا یا امت

 قوچ ینفرح ءاف ۱۲ الع مالها زانو دفدق هلا ,et 2 اقا لصف =

 ٤ هدملک هدننزو هلزاز (أفأفلا) نر کم و ءافلا ورم یاب ۷ ًافأف e هل وا رونلاچ ة6

 ۳ كناف (ةًابفلا]) هناسل ىلع ءافلا ةبلغ یا ة افأف هرق لاق ردهنسانعم قل وا ییهس هرزوا اي وس قوح ی و رح ءاق |

 رول وا هدنمایا زاب یژثکا هلوا نکاس نکنه بوضاتعاننو هکر درومغ؛ یلقناناص لوش هلن وک لابو یش
 1 از د صف اب لاعفا و و نندو ندعبار و ندشلات تاب لصالاق هکهلثالث ت ت اک رح كنهقوُف ءات ( ًاتفاما |

 ۳ ۲ زام ردندلاعفا نال وا حاتح هلایکتسا و لالتتسا هل وصنمربخ و لاد هن امز نامه بول وا بولسم یتلالد هلدح

 ردندعبا ر باب لصالای هکرد هلرسیک كنا نالوا رهشا هدنو و ردنعضتم ین هئاد تن ونيك هکرد هنسانعم او

apmلاضفا هکر دتغل ید أ اتفاام هلا هزم هدنوب و یدلوا ردنا رک ذ اّماد یئآ عب هرک ذب لازام یا هرک ذب “تف , 

 ذرب ۱۳ رک تاتو اردک ا اف یسهدامال ران و و ردسغل ےگ و و هرک ذب انفاام لا یوم

 ا وطنم اهل ازا بالا نم ۳1 هنع ۶ ف یف لاق رد هنسانعم قغن وا هبلکلاب بودا تعارف

 ۳ ۱۳ ۱ وز زا رام دم a ها یتیم هروب ن هدام هدندنع راضعب و

FED AR۰ ووا  

 e الا چک فس و رک دت ؤنفت تلات $ ىلاعتەلوق هنمو رلردا لامعتسا هلا ردقت هدنین و فذحیب
 ةسانعم تامردن وس و هرسک اذا ثلاثلا بابلا نم اف و انف لاق ردهنسانعمسسک قمر قره وا اا 1

 و وزع هبارف ماما وداربا هدنباتک مان هو ی سم اف

 درب نام نا بودیاطاف مالعا مب راسو ید نایحوباردیاوس و جک رد
 یصف كنف( أ ر ریا ن ىلوا نعم ندنسهدام اثق هلا ثلث ءان نعد زدنسەدام اف هکر ده 1 5

 ا اف بضغلانالف اف لا د ردذوخأم ندیآیانعم هک ده اا تا نیکب و مق دی ضخ هل دنن كن هاشم |

 : رد هنسانعم قلق نك اس یتسمانیف كن هرجنت هدننز ودوعفء وثف و ًافو هت دح یا ةر و هتک ادا ثلاخلا 0

 بل مد یشلا اف هسلیا نیکسنو رممکی ند ورب هلذتصا یی هنسن دراب و اهنایلغ نکس اذا اءوثف و اث ردقلا |

 > و هفک اذا هنع *یشلا اف لا رد هنسانعم تام رب دا تغا رف هللا عنم ندهسکرب یی هنسذرپ و هنسانعم سا

 اذان اف لاعب رد هنسانعم قعشغعوص بونلهراب ك ویک نالوا هدنزو هرکصت دک دنا وک دوس نالوا هرزوا

 فا لا ردهنسانعم قل وا باتیب و هدنام ورف بولی رو هلب مک كنهزمش (مانفالا  عطقت و دز هل مت را

 الا ردهنسانعم كل تاق ۳ ۳ ۵ اف اقا رف سر دین وف اقا

 ۳ کا ا واوا ا ی بایعا ما روا

 5 و یحق كند( اقا ترم عج ولا املع ب بک اف ءال ا لع اوشرو ةراخ اوج ا یا ضب نل وفا لاق ۱

 بابلا س ةاغ و اف هاف وهثف لاق رد هنسانعم كلك هقیچ ین اهک ان هلیدم كفلا و یعض كناف 6 ةءاجفلا لو هليا وكس
 میناب ایم أ ةأرملا أ اھ لاق رد هنسانعم كما عاج هل E تاج و ها كياف اف و هيلع مجه اذا ثلاثلا و عبارلا

 1۳ ةا و كعشربا نی زسن آ هدرانوب هدننز و لاعتفا (ءامثالا) و هدننزو ا ا اذا ثلاثلا

 E ن یدنل وارک ذ هکر د ردصم هلی دم كفلاو یعضكناف نءاسما) أ هاش ىنعم ءاصفا هاتفا و ةاجافم ةاجافلاق رد هنسانعم |

 روند هثبش نالک هقیح هلغلا ىلع ن زسا رول وا 31
 هنیتعف ( ابا ) ردیعمایردب هل یعاش مات یرطف هءاف و

1 

 ۱ كيج و یعض كم( *یحافلا )ل امنطب مظع اذا عبارلا بابلا ن همش ةقانلا ت 43 لاقت ر رد هنسانعم قمل وا لوب رف كنهود | |

 4 سابق ريغ روک داف شه هتسانمم ساق راول د هب هب هثلاب TOD قالطا هنالسرا هل رسک

 (ءارفلا وز هدنن ز ولبج اروصتم زوم (ارفلا)ردروک,ذم هدنسهدامدنف رد هللا وا و هکی مدام هواتفامآهرن وا ۱

 ۱۳۳ زا یخ روند هدمنک نکا ناب لوق یلعهنسانعم شحولاراج روند هنکشا ناب هدننزو باح
 |[ یظفل ارف هن ود هاکی ا » ارفلا فوج یف دیصلا لک *لثلا هنمو ردن اک عجب هکه لب رسک كنافرولکهارف و ردیتلف عجج

 ( هداروب )



e ۳۵ رس 

 ردصم ندنرا هلک سو اب یرظفل یوقسمو ۍامظم وب شا و ردع ورم نانل وا قس
aكلبا رمضتیتآ و هشطع یا هاما لا ردهنسانعع قق وص ی  

 ییوصو ینعكنآ مدقا زور دنج هدقدل وا كحهدیک هلویاح دوخان راغلا هدیعب لح رب , هکر ونل وا لاببعتسا هنسانعم ۱

 رونل واریبعت قمردنارب ردت رابع ندکلیا رح بوروشود ندن واط لر هربد زک رابرهو بودا لیلقت هلګ ردت
 | سرفلا ًامظو هشطع اذا ةثمظت م أمظ لاقب رد هن رلانعم ءامظا هدننززو هلعفت ( هم هرعض فا رقلا امظا لا |
 | هدنسهدوک كتآرب رابزع هکر دندانعم و یدنل وا رکذ هکر دیعجن كنس هلک یم هدننز و باتک ماهطل )هرعضا اذا

 | هل وا رک سمو نیتم بویلوا كو پلس و تسس تالذکبویلوا ولت وطروولتا یرارب قان واو لاو یزاتشآ نالوا
 0-1 اغادیرلت "1یرهش نالوا هدرورن او ز هنسانعم یخ ةلهر تسیل رلرد » ءامظل سرفلا اذهص وصف نا ۷

 رو نم فص و یرلتآ كن هشاط ی ۲ از یر یتا ی یا رویا اا لصافمو مخ یسەدوک ق

 | كناط  ةءوظلا) رازال وا هدنامورف هلا .روتفو نهو الصا هايا راغلا ههدیعب هفاتسم ردقن ره هلغل وا هرز وا

 لقب رد هنسانعم هموظ هلبنوکس كناب و یصقف كن(: الا ولت یک را هل وک كواوو ى 2
 هغ اذا اثییظت هظلاقب رد هنسانعم كلا ردکمو موم ین هکر هدننزولیعفن( طلا )ق ج ایا ة اظ وة وق و
 ه هنس ضآ اقلطمو هثمانعم لج اروند کو :هلننوکسس كنابو یرمنک كنیع بعل ) ا ل
 كانغ (بعلا» ردزاح هد هرصف كنسع هدانعم و ی هند a ءلثم و هنسانعم لدع روند دنکندء كوو روندآ ِ

 هدروب نم یانعم عب مدک بغ لاقن و اهم ایضب یاس ها ء بعل دشآ ز لاق روند هن وترب وایض ثكشنوک هلیصف 3

 كنیع كالذک € 3 روند ید س ثلا تونل وا طاقسا یرخآ یک دیو مد ردتغل ید وبع قزهلوا لتا : ۱

 نم ًأبع مالا و عاتملا ًابع لا زد هنسانعم كلبا هدامآ او رمضاح توشوف توزود یهنسنر هلن وکس كناب و یضضف

 نهد وهزهج اذا شیلا ًابع لاق ردهنسانعم كلنا یهو بدترت بواضب هلبل و یرکسع و هایهاذا ثلاثلا بابل و

 | كلشلا شياو هطلخ و هعنص اذا بیطلا اب لا رد هنسانعم كمروتک هلع هلدیکرت ییالازحا كنس

 ةا 3 هلبا ام یا نالفشبعا املوقت ردهنبسانم تالاب قمراقو منصا امیا هب ابعا ام ل وقت ردهنسانعع
 ایبعت و ةع مالا و عاملا اک لاش ر ردفدا م هدل وا یانعمیکیا هلا بم هدنن ز و لیعفت ؛یبعنلا )ودر ۱

 ندکوب هلاه (ةهابعلا) و هدننزو با ءابعلا) ردتفا ید لتعم هدزانون هزهج ادا شبا ابع لاق و هایه ادا
 ه دز و تام ءابع و ردت رابع ندهبعمب هبح و هیفوص فرخ رونل وا رتبعت اب٥ دیکر هکر دسابل قورا 1

 قجا یا ءابع وه لا هدننزو هبوجا رولک هّبعا یعجج رونل وا قالطا هدسک شان و نادان و لیقث و قجا |
 رد هنسانعمبهذمو قیرط هدننز و دعقم ( ًابعلا) روند هنس هز واچ ضیح هدنزو هسنکم 6: ابعلا ) خو لیقت |

 یک ءاشتحا ردهنسانعم قع وط و نوناح نالوا رسزام هدننزو لاعتفا انتفع الا و هبهذم یا بعم فرعی ال لاق

 قیام وزرا نایت او هدننز وه والعنف هل سسک ك نبع (ةوآدنعلا) تشنحا اذا ضاطا تشبتعا لاق ۱

 دەنا هو تلخ ورم ساسی را هنس اعم ًاوتلا و رع رونید هنتلاح قلوا می ايو

 دنکو روند همدآ یحاص مادقا و تأر > و ردنرابع ندقملوا مادنا و بولسا ی و زسعشقای و ابق و نیلاق هنسف ر

 هی راس تاب درک ام ن یهاودلایهدا روند ه هیلب ول واو رد هتسانعم رکو |

 یبتكمروط شوجو مسپا هبوب كنس هلغلوا هنسانعم تواخرو توکسونوکس هلب مک ك نهددشم یارو كناط |
 | رساه 6 وآدنعلا» زذم ولعم لثم برنضم ندکعد ردراکرد ثاکج هدا ثادحا هیهاد و رکمرپ هدننک هتبلا ردلکد |

 e عملا نیغلا لصف وح "یرح مدقمیا ةوأدنع و و ادنع وه لا روند هب هسک یحاص مادقا و تأرج یخ دوب |

 یراکدد هغرق زاغو هنجغنل رفغاط ردیعج كنظفل قهوع قهاوع و روند هن راهزا وآ هیلبجقهاوع (ءاغاغلا) [
 كنيغ ( بغل )رد هفشاكت فص ىظفل ةيلبطا هدارو ةيلبطا قها وعلا توص ىا ءاغاغلا تععس لوقت روند هب ةغرف |

 | دصق اذا ثلاثلا بابلان ره ابغ هبلاو هلأبغ لاق رد هنس انعم كلنا ترشابه و دطق هب هنسرپ هليل وکس كناب ویک |

 ىلع روند هراز هج هقف وب نالواقشیاب هنضاب :مدناخاب كتي نر هدننز و حر ز هلی رسک كاق و تیغ € "یرغلاز

 راز هیت انانل وارک دنامه ندق واط هطروع هدننز و هجرحد ًاقرغلا لر ونل وا لک | هکر ونید هنضابب كن هط روم لوق

 | دىغان دك مسن وق قه زا ها وا شش نا هطاحا راز لوا هج رکاب بوبل وا یغوبق تس وا هکر د هنسانعم قمن هلا |

 هرزوا روکذم هجو قواطو قیقرلا اه رشق الع و تج رخ اذا ةضببلا تأقرغ لاق رول وا یان ند هض رام رخ
 لاق رول وا نیستم رب مولا دعب دوخاب بودنا عض و نیزبستم نا و زین ر نت قلو آ

 مگ[ نیعلا لصف ]ح

Biج دملا نیغلا لصف  



 ہک عمل اءاظلا لصف زو

 هغان وقو هدرو هل مک كن همه (ءانطالا)ل ردن دف وا رک ذا یک ۱7 از یک "ل دن كن ملک

 نوجا تام وص ثلذک ردذ وه ندنرلانعم تمه ولم لارنلایلا لاماذا لجراا ًانطا لاق ردهننمانعم كلنوب
 سلب هاب نر تحاشدا و مون یشانندزوتفو بعت و راربد لجرااًانطاهسلیا لبه هنفرط ضوح
 حاص شیعپال یا *ییطنال هح لام هدمو ردهن انعم كلا اقا تایح قمر هدندب ءاسنطاو رارد لجرلا

 ا اا یک قیوم ها یاد یقدو ماسه , لا يبا جاوا ةیقنونرطل قلا |

 ` ق یاهمهدننز و هعاط (هءاطلا) ردراتفل هدلتعمران و و ردذ وخأم ندنظفل نط نالوا هتسانعم ح ور هی ردا كاله |

 f نوقم “هل هکر دیعما یردب كن هلمسق رب هدنع هدننز و دیس طلا روند هفجلاب نفعتمو هایسو روند هدیعب

 خا ناف ته هاه هماط نانل وا رکذ ردیف لوا متاح ردب ص لئابق مظعا ردرئشم هلکنآ

 طب لجرلا ءاط لاقب ردهنسانعم ددرن كلک بودیک هکردذ وخ أ ندنسهدام ءوطب ءاط.دوخاب هلیپسح قلوا

 یاب هدننز و یعیط ردقا وا "یبط سابق اریز هرزواسابق فالخ روند یناط هدنتبسن و ءاح و بهذاذا ءوط
 وج زا وا باق نک اوس هدسایق ارز رایدلیا بلق هفلا یی هیات یاب ب ودا فذح هرز وا سایقریغ ی هنکاس

 ها ) هنسانعم هاج روند هغچلاب هايس ج دوبهدننز و ةانق (ةاثطل) یدلیاع دقت هرزوا فذح یبلق یتیم هنمش وا
 ۱ ۳ ضالا یف ءاط لا :ردهنسبانعم.كتک.قاربا لوق ىلع کت هان یکبس وا و یصق كناط
 هدلک هدهنسسانعم قلاچ 0 وا و هک یوا یر ند راها تانغ هند یف عبا وا تیهذ یا
 قالطا ه هسک خاص هفل وا بطاح هل د دشت كناب و یرسک كن هزمه و یعص كناط (یؤطلا )یدنل وا

 مچ هیاهب هدایز خر هدننزو لعافت ( زیاطتلا ) دحا یا یّوط رادلاپ ام لا ردندنسانعم باهذ و ءوط
 ۱ ًاضلا ب دعا ءاضلا لصف و ىدا تأیاطت یلصا تلغ اذا نان الا ا لات رد هنیسانعم

 لاق رد هن انعم قم غاب هدنماکنه قوا هب یک هکت دو لایت ) اظأظلا]) و هدننزو هلزاز

 زوا یقح یراف ورح هسک نا لوا یرل شید كوا دوخاب نالوا قراب یاد ود تس واو تناذا ا

 ۳ ھا هاو زا ًاخأظ لاق رد هنسانعم كلتا ملکت قرهلاح هّس رد زا وا مهف هلغ هلغل وا رصاق ندنیسعل ۱

 ۱3 ا ونالترمص هز وک كتابو صف كنار ًابظلا ل ةنغ هيف و مهشال مالكب املکتاذا
 وا جرعهدنشبوروب ردهفشاک ت فص یسهلک ءاجرعلا عقاو هد هه ل اسا هاو میم ردبسشد

 ندد 2 و وا ژو .هکهنسانعم دم زن PL Ek هو كنارو یصف كناط (ءرظلا )
 ۳ - (.امشلا) و هيت (امشلا) و هلو کس كم و ىح كناط املا را روند هغاربط ش شل وا یروف بوق

 اس لب آلا رددت اس قمم وم لو لعقندصوسهدنزودج ًامظلا» و هدننزو

 اهن سانعم قوا دنم وزرآو قاتشم هبهنسنرب و شطعلا دشا وا شطعاذا عبارا بابلا ن نما و امو
 ۳۳۱۲ق رصد ندراس نانل وا رک د هلب بک كناظ 6م )قاتشا یا هیلا یم لاقت رووا

 ۰ دل روتک ه وص دوخاب هرکصندکدجما وص هرکر كن هود ان ورولو هنسانعم قایلشا و وزراو
 و وا شعب ۳ ۳ لر 6رون وای ااطا همز نا وا | دتع هدننایم یسدمفد یضکیا

 تومندندال و نح ةویطا ٌمظ و راردا دابتعا ردق هنوکنوا و هدن وک یتلا و شب نو بوایراوص رب هدنوک

 ۱ آنا ندای نام آی عب + املا مظ الا هنم قبام » لثم ا لوالا مو رونل وا قالطا هنامز نالوا دن
 نان م (نآمطلا) هدننزو فتک لا ردقو ناویح نایصوص كياچ ندراج هدنعوت با ود ارز ردشلاق

 هد هب کاش رد ءا یراعج هدننزو هنارکس رد هنأظ ی روند هب یک هشت لس وص هدنزو

 هیت یاس راه ود زسوص هکردیف دارمو هدنزو شاطعم (ءامظما) ردردان نکل رد راج هد هلی كناظ
 ۾ لبا وذ نعي شاطعم یا ءاهظم لج ر لاقب رد شمل وا تلآ یسیدنک هنغلزښوص كن رله ود هک اب وک ر وند

 [ یو> هک رب هدننزز و هاه (ةءامظل ا) رونید هر قج هلاقزس وص بوباص وص ردناکمیساهدنز و دعقم املا )

 قل والي اکی تر شاھو یناکدنز و لبلق یتیاعر و فاصنا هن رمد ههو راشم وءاتف رهلهل وا تعیبط یاد و جانمدبو

 .ردادابكالا ةرورح هلا ردغ و چر ترارحو رټل هنشتیرلنآ بول وا ناب ر یدنکه کاب وکر ونل وا قالطا هنتلاح
 | لوس هدننز و یرکبس (یمظلا ) هیطلاضل هفاصنا ةلف و هتب رض مؤلو هفلخ ءوسیا نالف ةءامظ نبا لوقت

 E الادب رایو ااو و سبقت و تبوط ر الص ا بوسا باو یماودمم تیاخب هکرونل وا قالطا هراکز ور
 | یوفسم روند هموار نانلوا ق قم هلبا ر طم ءام هدنن ز و یول وم ( یاهظلا رفیپلیغ یشطع ةراح یا یاهش

  ( Eکرد (



 ء هلا تا ردهنسانعقل وا هزات ورتهنسنرب هد ز و باص 6هارطل )و هدننز و هام (ةءارطلا )رووا قالطا ۱

 لاق ردیلب اقم هد مژپ رون د هميش هزات ور هدنن ز وريم 4 *یرطلا لی وذدض سمانا و ل والا بابل نم !ءارط و ةءارط ۱

 یئآرط ماجلاق روند هب هنسن نایلوا مولعمر یکیدلک هدننزو یناقرف ین رطلا ) ةءارطلا نیب یا "یرط “یش
 ماج هديا رولوا رشک یشوق نبج وکو ک هدنآ هکر ددآ عاطرپ نارط ضعبلا دنع و یا ثبح نم یرد ال یا

 | مالک اذه لاقت هنمو رونلوا قالطا هما نالوا منو گلو هان یر روند هو قأرطو روند قالب

ROEهل رک كەز (ءارطالا) نوهکب ددلیا روهظ یاهک انرونل و |قالطا 4 الب و هبهاد (ةثراطلا  

 هلن وكس كنار ویعض كناط ( ةءرطلا ال هحدمیف غلاباذا هآرطالاقم رد هنساتعمكلغا طازفاو هغلابم هدشياتسو حدم |

 | هتعفدیالیسلا ةءرطلاه هنم ورون د هنتلاح یروهظ ندر وغار ,ةتفب كئیشر ردع ندن ر انعم ءورط وءرطنانل وا رک ذ ِ

 ۳ توق ERE e ك او 9 مدرک ی

e:النسا ا نو ۳ لا ) یا هر ان لاق  REینکش کای  
 a یا هاا لاقت رد هنن انعم كمردنا الثما ندناعط هب رک ك نزم (ءاسطالا )روک

 SEE OS ۃاشطلا) ےس دلانم وا ةمص* یا هّثساط یسه لوقت روند هن هدعم نغقب دوخاب شل واالتما ۱

 ۱ E هسک نوقت وط ول: ا هشدا رب الصا ورون دهنتلع ماکز هدننز وهزمم طلا وهلوکس

 | |اذالجراا ًاشطا لاق رد دنا یما جوا هنتلع ماکز هل سمک كنهزمش (ءاشطالا) .یعمدفیا او ًافطلجر

 |دوعق(ء ءوفطلا )اهعماح ادا ارلاافطلاق رد هنسانعم كلنا عاج E وطق كناط ) سطل ) ماکز نا هباصا

 (یافطنالا ) اهل بهذاذا عبارا تابلانما ؤط رانلا تّفط لاش ر رد هنسانعم كع وس یس هل وقم غارچ و شتآ هدنز و

 | رد دسانعم كم ردن وبس هل رسک كنه زمش ( ءافطالا) تمفطییعع رانلا تاغفطنا لاق رد هنسأنعم ءوفط هدننزو لاعفنا

 یحند رد دوخاد ی شب كنهد وهعم مانا نانل وا ريب یز :موسحوزوغلادر ربا * طم )امتد ج یا رانلا تأافطا لوقت

 دار ضعف كنار ( تک زا قطم)) ردا افطا ینیرازوک شتآ هدلقنمو هدقاحوا یتدورب تدش هکردب

 | هللا هامر لاش روند هشاطنیغ زف یکش تآ هلا سم ترا رح ەدە داب فضرروالواقالطاه هیهاد و تو آ هل وکس

 هسال وا عضو هرز وا شاط نیغرف هکر دیس هعطق یعاب شب ورح لوش (فض رآ ةئفطم زا هیهادلا یا فض را "طعم

 | بوزکه رز وا شاط نیغزق هلغلوا كان رهز تیاغب هکرونلوا قالطا هلالی لوشو هلوا ردا هلازا ینترارح بوی را
 | ناوتان و فبعض هدننز و لدنع هلا هع نیش وءاف ( اشنفطلا ) هلو اردا افطا ینترا رخ كشاط لوا یرهز هسیرو ۰

 نالوا هرزوا ناق شع روقهلددشت كمال و یم كناط (ءالطلا) روند ه هسک رصبلا فیعض و روند 4

 | هدننز و ساسنعقا (ء اشنلطالا) ردشطارک دید هدن اب لتعم ینو فل وم + هو دلا:رشف روند هعوبف لوب لو"

 قوج هدننزو لدنعم هلاف ( افتلطل ) لرنم ىلا لزم نم ل وح اذا لجراا ًاشثلطا لاقت ردهنسانعم كج ۱

 ! اذا لحرا افنلطا لاش ردهنسانعم قعشیاب هر هدنزو ءاقنلسا (یءافنلطالا روند دیک مالکلارتک و9

 هود صاب و قصاب تویلوا یرویس یک روا ینعل مانس ۱! قصالیا فمشلا * قینلطم لج لاق هنمو ضرالاب قزل |

 | یا هنطب در7 لاق رددنسانعم 9 ةشاشح و تابح هی هل ك یرسک كناط € طلا ردکعد |

 رد هن راانعم طاس و دعمود و لّرتم و 0ا هدا رپ دک توقا یاو یی روک ندنابح ینآ نعپ هم 0 ةشاشح ۱

 یا *ن ِ طلا ه ا لاقب روند هغلوا عبات هه راما سفن یاضتعم هلا ليم هاوهو سوه عب یوهلاب لیمو

 ۳ نظءوس و روند هرا غ مهو را رنج و هض ورو روند هر ريق لاح ندنسنج تانابن یعب ءاضب ضرا و یوهلاب لیلا
9 ۰ "۰ ۰ 1۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 3 3 ۰ 4 | 

 | راکش راروناح یګر و ر روند هنسهیش وص نالق هدضوح و ردهنسانعم ءادو ضو ردهنسانعم تم و هبرو

 | نوجا یدیص نالسرا هلبعص كناز هب زو روند هروتج یراکدلیا ذاا هدنزرط هب ز هل ادایص نوجا كليا

 ندشاطو ردهنسانعمر وجو انزو هنسانعم دماهدامرروشد هلوک شل والئاز یترارح*نط و ردروقج نانل وا رفح |

 هلنیتصف ( نسل ردکعد همه ادم * نطلا دعب رد هن انعم تمه و روند هنلغآ هود و نوقف شلر وچ

 hs ذا عبآرلا بابلانم ًاتطرتعبلا * یتط لاقت ردهنسانعم قعساب هروکو قالط ندقل رس وص هلیس هدا ز

 ی لاق ردهن انعم كما راعصاو فیقوت ترا راهظا یرعصم نالوا هدن ورد یاب ندایحو مرش و هنن

 لا ردهنسانعم قمات وا هل وک كنو وی كناط 4 ًانطلا) هج رگ نای ي یش هردص یف ناک اذا نالف

 ینار هکردهنسانعم ةانز ردیعج كنسەلک "یناط هتاف (ةانطلا) ىس اذا تلاثلا بابلانم ًانط لج زا ًانط 0



 کا مع اءاطلا لصف بس

 هکر دج راش +اه رون یا امایض واه و ا وض وعلا ءوض قرشا لاق ردهنسانعم ییانشور رون قاندیآ |

 | فی رعت هلبا ءووض یرون و هلبارون یتسهدام ءوض فل قم هکیدلاق ورد راج ځد ءائض هلا هزم و رد هبلقنم ندوا و یاب

 ٠ | قالطا هل را هظح الم تاب و یراشتنار ول و هلیس هظح الم یراشنن | كغلن دنآ ءایضارب ز رد عا ندایضرون نکلیدلیا

 1 | سعشا لعجیذلا وه ال هکهتنرونل وا قالطارو هنن ال وا ضرعلاب و ءوض هغلن دنآ نال وا تاذلاب ضعبلادنع ورونل وا
 . [ هلیعح و یعف لداض تالذکو ءوض و رددافتسم ندسع ره رون | رب ز ردشمل وا هبلتهدنس هم رک چ ارون را و ءایض
 | ندامدق هلبا داض ع ءوض و رانتسا ادا ءوض وا ءوضءوضب "یشلاءاضلاق هنسانعمیل وا نش ور و نیدنآر ول وا ردصم

 | شور خدو ہل رسک كنءزمه (قهاضالا ) ردینابیشلا ج العلا نبا یمیرپ و یرکشیلا لس نبا یر ردیعا رعاشیکیا
 __  لوقت هنسانعم كلی رادایض و نشور رول وایدعتمو رانتسایا ةءاضا یشلاءاضالاقب رد هنسانعمقلوا رادایض و
 ] مد ردکوچ هجزآ هجزآ یلوب ینعب هنسسانعم لوبلا تفذخ راربد لوبلا تأضا راب عو هترون یا تیبلا تأضا

 | لوقترد هنسانعم كلارا دايض ونش ورهدننز و هلعفت (ةث وضتلا )ر وليت آب ودیا ج ورخ قر هيل راپ لوب اریز هنسانعم
 ا ا رعالانع أوض لاق رد هنسانعم تد و دبح و لبم كم ودندهنسنرب و هتأبضا نعم ةتوضَت تیبلا تأوض
 لاق رد هنسانعم قغاب بوروط هدلح وک ارفرب هد هغ رالآ نوچ ا اشاعت ینال وا هدایض تحت هدننزو لعفت (ءوضتلا )
 | ردهنسانعم كلا بلط ايضو كفلايض هللا هنسنرب (ةءاضتسالا]) اهلها رانلا ءوضب یریل ةلظ ىف ماقا اذا دب زءوضت
 هلفلوا هرجا تلظ هسک نالوا سبتلم یروما هک اب وکر ونل وا لامعتسا هنسانعم هراشتساو هب تأضتسا لوقت
 ا وق م ثیدح چ كرشلا لها رانا وئیضتسن ال تیدح ا هنمور داری دن ودش ررون “دافتساندراشتسمیأر غارج

 ا ردشلوا رداص هدنتعض منمندکلیاهدافتسا و هضافتساندن راریب دت ور ب ودار وما هر واشم هلباراغکی السا لها
 1 باغ (ءاهض )رد هبفلخ یحصج وا زوتوا ردسقل فسو نب نسحدمع وا ند هیسابع یافلخ + هللا هاب "یضتسلا*

 | قالطا ءاهضوذ هموقرم هلغلوا نوفدمهدن[یلغ وا كن هسکمان یلذهلاةیوج نب ةدعاس هکر دیدآ عضومرب هدننز و

 . | زمروک ضیح هل اه هایهضو ًایهضو ردیدآ رجش عون رب هیبش ہرچش مان لایس هدننزو دصسع ( اهل رایدلیا
 ]اثم هکرد ذوخأم ندهاهاضم هدامو هکرید حراش » روند هنوتاخ نالوا یتبلو یدو رونید هنوتاخ نالوا
 | یزو رد هدننز و ءالعف رد هدودع و ه وییس دنع و ردشل وا هاشم هککرا هد راتلاح ل وا هک اب وک هکر د هنسانعم

 | هلابایزسوصهأیهض ویهتنا ردشلوا عج ثین ات تمالع یکیاهدنوب نکل ردءایهض هلبااھ ودم ورع ییادنع ورده از
 ۰ | هجرحد(هایهضلا)ررولکن دنض را ةا رس هکر دیدآ بعش یکیا هلیس هینب هشت نات ايهض و رونل واریبعت لوچ هکر وند
 ___  همکحلو هضم ادا هما ًایهض لاقت ردهنسانعم كلا كشوکو  تسس بوی راوتساو مکح یی هنسنرپ هدنازو
 | هثهاض لاق ردهنسانعم قلوا لک اشمو هاشم هب هنسن رب هکردتغل هدنظفل ةاهاضم هدننزو هلعافم(ةئهاضملا)
 | دنزوه رج (ةئيضنلا) هب قفر اذا هبأهاض لاق ردهنسانعم كلا هلماعم هلتل وهس و قفر و هاهاضیا ةئهاضم

 3 نو نال وا فورم هدنوب نکل اهدل و رک اذا ةثيضت ةأرلا تّأیض لا رد هنسانعم قلوا قوچ یدالوا كنوتاخ
 1 یثاب هدننزو هلزاز ( اط اطل )هک ةلمهلا ءاطلا لصف ]و یدنل وا رک هکدتن ردقل وا هدنناونع ًانض هلغیفت و
 " ] دوخابهلا یکنزوا نوجما كمترکسای كمردشا ی آو هضفخ و هنماط اذا هسأر ًاطأط لاق ردهدسانعم كک | یغاشا

 __ ] نکردرکستآ و رضحمل هکر ح و هبذطفبهزضن اذا هس رفاط اط لاقب رد هنسانعمتاناكي رح ر هت ر ود بوت هلب راغلی وا
 | ناتعلاب هد اطأط لاقب ردهنسانعم كمرویلاص یرغوط هنسیلب ینلا نانوط نیکرید ب ودش وکی کر د نوچما قلجآ
 | عرسا اذا هلامن اطأط لاقب رد هنسانعم كلعا هغلابم وتعرس هدلام قافنا ولذ و ضکرا و راضحالل ه اهلسرا اذا

 لاسلس (ءاط طلا ءاط ًاطتف هسأر أطأط لاقب رد هنسانعم كليك | یناشا شابهدننز و لزازت(ۇطاطنلا) غلابو هقافنا

 | «رازفءاطأطل هبچ لاق هیر وکب ول وا ناهن صعش نالوا هدنچما کروند هرب قچلا و كيسيا وقرب والوش هدننزو
 | لوکس كناب و كناط (ةابطل لرونید هبءودقچلا همای ندرب هصیق یع روق و ناک نمرتسی ضرالانم طبهنلا وه و
 . ] 6 اثطلا ) هقیلخ یا ةمبثل وا ةم رک ابط هب لا نوسل وا مئل لرکو می رک كركر دهنسانعمهقیلخ و ترطف و تشر
 | بالا نم ًاثط یضلا اط لا ردهنسانعمقمانب وان و وا قموچ كيل راقج وچ هليل وکس كن هثلثم یا و یف كناط
 . ] غارفتسا و"ق هلرکو زربت كركر د هنسانعم كل جارخا و جام زا یتالضف نال وا هدنف وجناسنا و ةلقلاب بعلاذا ثلاثلا
 | هدننز و دوعق (ءورطلا)لو هلن وکس كنار ویصف كناط (ءرطلا) هفوجیفام لایا لجرا ًاثط لاق نوسل وا هلیا
 | بابلا نم اءورط و اءرط موقلایلع نالف أرط لاقب ردهنسانعم كل هیچ یناهک ان لوق یلع كمرب ویاک ندرب رب هسکرب
  ء"رط د هاب ض هلتهج وب ءالعل اک ءأرطلا و ءاّرقلاک ءارطلا مه و اف هنم مهیلع جرخ وا ناکم نم مهانا اذا ینانلا

۱ 
| 



 | رددنسانعم یتوا ضعیف تونات وا هدنز و لاعتفا (ءانطض الا )فر ورمط دععم یا وی دعف لا ۱ ۳۳ را

 لب رسک ك رادابض (ءاب و اوضلارلو ینو یا هلن ءهوضلا)ضیقنا و ی ا اذا دنمو هلأتطضا لاقب ۲

 روم لوق ىلع رد هنسانعم انبمو ندعم و لصا هدننزو روسرس(ءوضؤض لالو هدننزو دهده(وضّوضا الو |

 ا اب درشل نکالا E رو ناق *یصتلا)رد واد نرخ بلال در

 | تیم اض را دین ا ی هج ولریک ب ویلا كاب هچ وا نکل ت ودنا |

 یورو OREN e GEE e قفتهجالآ ۍځوروق 1

 هيض و نالف "یضض ن وه لاق ردینبم هب هحاسم یلوق لدنلاةرثکوا كفلوء* روند هت رد و لسن نا وزف و ۱

 | هدننز ودهده وض وض ورف ولارشکلالسنلا می ةتکر ب ولسنلا# کو هوا هندعموهلصا یاءهوضوضوءوضوضو

 ۱ رد اج یرارصق و دم هدننز و لاسلس (ءاض وضلا) و(ءاضاضلا)یبک لیخا روند هشوف یراکدید نارو نوو

 ۱ لاقب ردهآاض وضو ءاضاض یراردضصم زانو و روث د هنب را هجم ودای رف و وب غ هلرکسع هدنماکنه لاق واج
r.رک [ 

 دز ره اش ی رم ی | ۱
 ۱ "یض بلد لا روند هب هنسن یضشبابهرب هدنن زو رما (*یضلا)یحتسا اذا دنم ًابض لا ر

 هقک اذآ "یشلا ابضا لاق رد هنسانعم كلا افخاو متکی هنن زر لب رک كن هزمه (:ابضالا) شال :یطل یا
 نیک تلا ت رکو یهنسن یکیدلیب الثع ردهنسانعم قل وا ش  وماخ و تک اس تولا راهظا یی هتسنرپ و
 تکه لمح وربص ه الب بول وا لداب رد ییعب بضایاةیهادلا ىلع ًابضالاقن و هيلع تکس اذا*یشلایلع ابا لاق
 رولی را وه راد یسهلسف نایت دون ندن کردیا ود هدننز ورمضان € را2 ) یدلیقعزف و مچ ردات و

 | كا یک هدنن ز ولاعتفا (ءابطض الا هتسانعم دامر روند هلوک اض وردستل عاشلا یجربلا ترام ا نب "یاضو

 لعافیسا (فئباضل )و (تتباضلا و ردعضومر هدنزو ناتک (ابض)یثخا یا هنمًابطضا لاق رد هنساتعم ءافتخا

 ۱ 7 لیقت كی لو نالوا هدن ورد بولوا كو کز تب دف رغ نان وازبمت راز یف را لوم هو

 نیک نظ نح هلا هل ءاح یت رابعاهل مک نم یخ م وح مع یل وقنا و * هل وا ردباناهنپهدنتل هلغمصاب و بویلب اق اج
 یدض لاق ردهنتسانعم قلراط هلتیتعق (مدضل )رد مالنا تقد هب هدام عض و یاضتقم ردشلتا هجرت بب
 | لاقت رد هنسانعم قلوا ولریک هل وكس كنارو یف لداض ضلال بضع ادا عبارلا بالا نم ادص لج زا
 بول وا لاله قو ەلە وا قىغ رەنا وخ هدن زو لاما ارنا )وخ اذا تلاتلا الا نم اد
 | تس اذا رصشلا و لا ارضنا لاق ردهتسانقم قع روق حافا و توماذا لبالا تأرضنا لاق رد هتسانعم قلرق

 7 رود وارثکی دال وا كنوتاخ هدننز ودوعت (مونضلا لو هلن وکس كنون و یف ءلداض(نضلا) ۱
 وارف تلذک یعسقیشاوم و با ودییعب لامو اهدالوا زکاذا ثلاثا و عبا را بابلان ماءونض وانضتأنض و ةَأرلا
 ۱ اص لاق ردهنسانعم كلتا باهذ و مع هتم“ ر ونک اذاآ ان و لالا "یی لاقل ردهتسانعم قا وا |

 | لست قو الب شک یعف لداض(نضلا]لأبتخا اذا لج را انض لاق رد هنسانعم قمل وانا و بهذ اذا

 | هل لاق هلیعص لداض ر واکه ونض یعج ردعج مسا یک یسهلک رفن ردقون یدرف» كنوب روند هدالواو تی رذو
 لصا یا قدص ؛نضنموه لاقب روش دمو ندیم را تا *درض وریثکل سن عب لسنلا هک ی ا نص ق

 قوجیدال واكنوتاخ هل مسک كنهزمه(یانض الا )ر ونى د هل وتاخ نالوا دال والاةرشک  فثناضل )و( *یناضلا )ناعم و |

 موها امید انس قوا قازا وخ یسیشاوم كنهسکر بو اهدال وازک دار تاتا لاق رد نشان
 ردهنسانعمیراجان وترورض هدنن ز و هع رج( ةئنضا ۱ و هلدم كلا و ىع كداض (عءانضلا) مهشاوم ت رک اذا |

 چ[ دم أ داضل| لصف روح



 و
 قد لا نرد نم چ رش اذا سما او ثلاثا تادا ا لاا PFE اا

 ا كمرولب بوقبح هروهظ هنسسن رب و مهد یا ودعلا# مملع ًایص لا ردهنسانعم كلبا تلالد و رخ | ۱

 هيلا .مدق لاق رد هنسانعم قوص لا ةمامطو علط اذا ملا ابص لاقت و علط اذا بانلاو فلطنا ًابص لاق | ۱

 ۱ دانم تل عولطو رول هتسن رب دو هیرسنک ك نزهه ( ًابصالا)ل هفهعیصا عض وام اس هام

 | عضوام ی ًابصااف هماعط هيلا مدق لاقب رد هنسانعم قوص لا هماعطوو علط اذا ملا ًابصا لاقب |
 ۳ ترم رعشلال وهو مع م یا هأابصا لاق ردهنسانعم كلک هبح هرز وا E7 , نتاهکانو |

 ی یراهلبق راردا عز قلوا نیدتم هلشد مالسلا هیلع حو ترضح هکر دهقناطر

 تیک یناص هکر د خراش + رارایق زامن اهجوتم هفرط لوا هدموفم تق و رددتمج یهم كلی نانل واریبعت زا رب و | ۱
 "وقوه ویباصلنموه لب ردذوخ مرد نان ندا A 3 و اد قلواهرز وا ی یید مدآ نا ۱ ۰

 ارش و دصق + هب هنسن مهم هلینوکس كن هبقوف یاو ی ھت كداص تملا مالتنآ هيلع جون ند ىلع ما نوگزب

 وکس كادو و یعض لداص (قءدصلا) هلدص اذا ثلاثا بابلام اتص هل اتص و هأتص لافب رد هنتسانعم كل |
 و وڵيچەکەڵ وا لئامهضاپ هکرونید دنا قلارق قاص هدناسنا ترقشو هل وا قتمارق هکر دترفش لوش ندا لا ۱

 3 ۰ دع ولر و لآ هدیکر هل وا لزق هل یغیرب وق و یسیلب هکر دقل وا لزق هلېج ورب هدنم تآ اما رونلوا ریبعت
 قول نوار د دنزو دمارک ( ةءادصلا) و هلنیتصف 6 ءدصاا) داو سلا ىلا ةرقش ىا ةءدص هب لا رونل واریبمت

 ذ شالا و عبارلا بابلا نم ةءادصو اءهدص ءدصو سرفلا ىدص لاق رد هنسانعم و فرصتم

 و ددا ید ص لا رد هنسانعم یا ىسەلوقم هنننآ و روع و دولا ىلا برص رفسا

 ا و رظنق بصتن اذا لجرا "یدص لاقب ردهنسانعم ققاب بولیکید هبهنسنرب و حولا |
 ۳ و ما (تسال) مات فّطل یا ءدص لجر لاق 9 شوو ما

8 2 

Rtهدنزو ارج روند هادص هد رقم روند هب هنس ی ی  

 2 قچچآ ینساب كنهنسن رب لینوکس كلادو یصق ؛لداص ( ءدصلا ) ددخا ءدص اهلع یا ءادص ةبتکا

 : ر لوق هب لکی هکربد حرابش » هب لصتکیل اهدص ًالجاذا ثلاشلا بابلا نم ادص ةأر ادص لاقب
 اعم ءدص یخ دو هدننززو هلعفت ( ةئدصتلا )شعا رارون دبا این وت هلیساب كن هنيا ارهاظ رد ۶ ردو دلخادا
 ناتک هکردل وقنم ځد ءانص هدنوب و هدننزو لاسلس (ماءدشلا) ااش نم ةئدصت ة لا افص لاش |

 ۳ هام *لثلا هنمو ردق وب وص راوکش وخ و بذع| ندن وص كنا برعل ادنع کردیا منجر دوخاب ییوقرب
ESا برمض ینایشلا سیق تذب ر ودق ادب یلثم  

 ! ازنوک ر دی جوزنرکیدصختر هناف و دعب بول وا هدنجا ودزا "هلابح كنه را رز نب طیقل امدقم رویم
 : »هد بودی برض یالک و رودق هدکدلیا راسفتسا ود ىدا لجا ینمطیعل هسق و یگ ندم روب

 موپ روند هب هنس ول هکل و ولساپ هدننزو ربما € *یدصلا) نس مهل وا اتمه هظبقلاهانیسل ز وک هدنس غد

 ه اص لجر لاقب رونل وا قالطا هب هسیک نالوا رابداو تساسخ و مؤل كان د وزاعو ولآ |
 اا ثراخاندایزردیدآ هلہنقرب هدنم دنن زو باغ (ءادص )ل رد هنسانعمریقح و لیلذ ضاص ملا و راعلا همزا |

 رب« ر هکر د هنسانعم یدصت هدننز و لعفت ( ودصتلا ]اردن دیاصا هيلا یوم هر وک هناي كحراش» ردندهلسق لوا |

 رص كل دایرف هلینوکس كنار و یصق ءلداص ( رصلا )یدصت یا هل أادضت لاق ردترابع ندکلنا ضرمت |
 E وبشآ یرابحاص تادرفم هکر د فا وم * خرمص اذا ثلاثلا بابلانم اءرص لجرلا ءرص لا ردهنسانعم 0

 ۳ E ناور ند ماما شفخا ردقوب یسانععو فیرصت القتسم ارب ز رایدلیا لامها هدنراباتک ینتغل
 ۳ هلن وکس كم و یصقلداص (عصلا) زیددآرص دالاد | 4: هزم نف خر هاخ ثكنس لک حرص کردند رلادا بیارغ |

 بوداقو رم لو هنر ندسکر و علطاذا تلاثلا بابل نمآعص مباع امص لاقت رذةنسانەمكلغاروھظ و عولط |
 دنظفل امص نانلوا رکد هدنز و لاعفنا (ءاعصنالا) تلجنام یا لع امص ام لوقت ردهتسانعم یلوا ثعاب کا
 منشا و لوصهدکدلیا دلوت دلو (ءاصلا و (تناضلا إل لملا لبقف هتلج یا اصناف هتأمص لوقت ردع واطم

 ید ةاثص اک او روند هیوص كانط وو راد رم ندنا روهظ هدنشاب ككدل و لوق ىلع نالوا هرجا یرد نانل وا ۱

 ۱ هبهدیبعوبا یتحرداکد خ یه ناکلبا تنصت ندوءاص ندا رک ۵ یوتاب اخ رنک دوخاب هدننزو ةانق رونید |

 ) بوناوادر )
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 ڪاش

E ۳۳ ie 

 ردطلغیلوق ید "یناشا اوزه یلصاكنب ی وایفق وا و ی هدعب بول وا لاا فلا ندای و ها

 دناز هسیا یطرش تلادبا ردلکد از ردهیلصا یل وا یای ارب ز ردلکد ےک كما ب باق هب هزم یالوا یاب ار زا

 یاب نالوا ه ركصندفلا سد هلتايا یتیم هنس هداب ز مدع یاب روند تسابا هدنعجب كنظفل تایا هک تن ردقل وا |

 | یاب ندنظفل یماشا هکر دوب یمالک ص غلم كنب رهوج هکر د حراش + ر رداکد : راج لادا ه هزه یتبم هنتلاصا ځد |

 هلفل وا عقجت تآ اب ثالث بونلوا بلق هاب نوجما قرط هزمه نالوا هلک مال هرکصندقدنلوا لادبا هب هزم یلوا |
 : هد هرزوا اباشا یظفل "یشو یهتنا ردش وا لادبا هوا و یل وا و بلق هفلا هریخا یاب و فذح یطس و یاب الاقثتسا

 او هدننزو الاعفا یدنل وا تیاکح ید ایایشا هدنعج و هللا اّشا هرزوا یلاح یاب رونلعج

 | یریغصت هیذب و ردق و ءاه هدنسهدام * یشار ز هلادبا هاهییهزمه ردب غ نکل ردیکحم یجدیظعل هواشا و هلیسهدایز

 ردشلنا هباکح یوصلا یسوم نب سیردا رکاب هکر دهثیدر تفل دوخاب لاپ ددشنتو وا و هکر دلکد یوشرد “یش
 هد رفم ربغ ىلع ی هک ءا رعش هک ردشمنلعچ هد رفعربغ ىلع بول وا ءالعف ینزو لصا كنس هلک ءایشا كن رهوج و

 لقن ه هلک لوا یلوا "هزم هلفُ وا لاقثتسا نیتزمه ندنرخآ هدعب زمنلعج ه رز وا ءالعف لعاف ار ز ردشل وا مجب

 درس و لقن ندلیلخ ماما وبدردبا تلالد هنتعص كفمع عنم ریدقت یتسل وا ءاعفا كننز و سپ ردشلوا ءایشا بونل وا
 بودا طیلخت و برص هنبهذم شفخ! ینبھذم كلبلخ هدهرو ٌدیاکح زاد هام a 5< یکیدلیا

 روک ذمهجوارب ز ردشمنلعج هدحا وربع ىلع هکی که ارعش ر دشمنلعج هرز وایربغ كن درفم نال وا د رطم و سیقم

 لاعفا نالوا رسک عج رد ءالعف ینزو كنسهلک ءایشا هکردو یار لیلخ ماماو زمنلعچ هرزوا ءالعف لعاف هرز وا

 كنسهلک ءاشا هکردو یار یناسک ماما و ردیعج رد"یش هک كن درفم نالوا لیسه و درطء ردلد و همان ندننزوا

 یسک هاشا ارب ز ردشفلف فرصنمربغ بونل وا لر فرص هلبییس لامعتسا ترک یک خارفا و خرف ردلاعفا یتزو

 رتأتم هلیمکح ءالعف هج رب دقت ون یک ت اوارصصو ارصص ردشل وا هباشم هنس هفیص ءالعف هدکمنلمج هرز وا تا وایشآ
 هلیم وزا یرهوج هکهتن زاک مزال قل وا فرصنء ربغ ید یرهلک ءاعما و ءاما هروک هرب رقتو كنناسک و یدل وا
 هدننزو هعیش هی رک كنيش ( ةئیشلا) رایدم ردنلعج لب او فلا ین راهغیص ءاعسا و ءانبآ راب ع ارز یدلیا معز
 | هتداراب یا یلامت لا ةیشب ةثيشب ؛یشلک لا یک تیشمو هدارا رد هنسانعم كد ی هنسنرب ردمسا ند روب نم یانع

 0 | رد هنسانعم قلق یه و رطصع ی رک ( ةءاشالاویدنل وا نام هدنسهدام ءوش هدننزو ناعیش (ناثیشلا

 | زىققا فاتعو لت ییک رو هبل تو وا یساضعا سان هدنزو مطعم (ًاشملا) ًاطایا هيلا ءا لاق ۱

O ۱هلتحلا قلنا فلت ایا 1 ایشم لج ر لاق ردرا و" یشرب 4 ندکلنکر جره هکایوک روند هب هسک نالوا  

 بج اہ بت هک یهو یلام یاب لوقت رونلوا لامعتسا هدنعق وم بحت هکردهلک ر هلبصف كنهزمش €( یش

E Eردن وحما بح  

 هلع وا فع هدنم وهم توت Nas تبتكر لا دعب ر ردفوذح یدانم لصالا  ردشغل وا قالا ییکرت سس هدعل

 رونل وا رک ذ هدناب لتعم ردلعتسم هدعقوموب ید لام * یهاب کد ردشلوا ر ظخلا ع وطقم یدانو ءادن

 لوقت ردهنسانعم كلا قوسو لج هصوصخرب ا هدننز و لبعفت یشنلا  یلاعت هلا ء٩/تتا

 سوگ داصلا لصف ]ع هبضغ نکس اذا نالفًایشت لاق ردهنسانعم قلوا نکاس بضغ هدننزو لعفت (زیشنا)

 ینیرازوک لوق ىلع قمت ادل یی رزوک ب وشلاچ هفقاب مدقم ند زا یرازوکی کینا بلک هدننزو را 6۶ ًاصاصلا)
 بوقر وق ند هسیک رب و مهڪ داک و ا جفت لبقهبیم رح اذاورطا اصلا رد هنساتمب قوا هرزواقجآ
 لاقت ردهنسانعم كمر و زاوآ و هللذ و فاخ اذا نالف نم اصأص لاقت رد هنسانعم قاق ورفرسو عضاوتاکا

 تاشاشیا ةا تب ًاصاص لاقب یک ًاشأش ردهنسانعم قامت وط یشآ یجاخا امرخ یشید و توص یا هاصاص

 رس غرو زوار نسا ار راست سس یا
 مینو حر ز (یصئصلا) هللذو فاح اذا نالفنم ًاصاصت لاش رد هنسانعم قلوا داقنم و لولذ و ماراک |

0 

 هد یا ههج و لا ايش لاقي ردهنسانعم حبش وه وشت كل نیکر چو هلخ هتاج یا اتیشت مالا لع هاش

 یکدرکچ هرکال اداص ۶ اصیصل ار دیملع انبم كنهنسنرپ هکر د هنسانع,لصا هدننز و لیدنق € "یصئصلا و) |

 (ًابصلا ) هلباه رد هءاصیص یدرفم ردهقلت مدع یپس یکص یش رونید هبامرخ رکو ابنف نو

 | ليم لصا ردهنسانعم كلا لقن هرخآ نرد بوقیچ ندنیدرب هدنزو دوعق (موبصلا )و هلینوکس كناب و یصتق

 03 62 (9 ۶ داصلا لصف زو



 | هدننزو هلثسم (ةأنلا و هدننزو دعت < انشا )و هدننزو ءزج (ةأنلا)و هلبنوکس کنون و الف تاکرح |
 | ۰انشلاقن رد هنسانعمكلتا توادع و ضغب هلناصف ( نآنشلا) وهدنفز ونالس(نآشلا اومد زو همرکم (ةۇنشمل )و ۱

 | كنهسک رب و هضغبا اذا عبارلا و ثلاثلا بابلانم انانشو اانشو هونشمو ةانشمو ًانشمو ةأنشو تل و أنش هتنشو
 هنم تو هاطعا و | رقا یا هقح ًانشلاقب رد هنسانعم كلعا تمذ ءاربا بورب و امامت یتقح لوق یلع كلا رارقا ینقح

 | آتش هدننوم روند هب یکن طبع و زا دنیکو ضفغبم عبطلابهدننزو نارکس (نآنشلاالو هدننزو هینالع (تْیانْشلا)
 مالا نب بویغ وا ظح ند دنکم بطلابهدنن زوم ورکم (مونشلا) هدننز و یش اطع روند یانش و هدننزوهنارکسرونید
 8 هکرد ونعم رها قل وا ب ولقلا بوبح ار زهد هسیا رظنع وخ واقل ب وخ ردق ره روند هب یشکن انل وا ت وادع و ضغب
 اا هکر کردو نانل وا طابنتسا ندقالخا بتکو رول وا مانا تبح ثعاب د قالخا نسح هسهاکو ردقحداد
 ءانب ىلع لجرلا “شلاق ردهم يوب ید یسکع رول وا بولقلا بوبح ځد یسیدنکه سر دنا رظن هلبحم مشچ اعاد

 ردقن ره رونید ه یثک رظنم دب و نیکر چ هدننز و دعقم ( انشلا ) ليج ناکول و ضغبم یا ءونشم وهف لوھجلا
 اشم ضعبلادنع ورد ردصملصالایف ارز ردب واسم یئینأت وریکذن و عجج ودا رفا كنوب هدهسیا بولقلا بوبحمهدنناذ
 سانلا ضفیب یذلاوا اب ناک ناو مج: یا ًانشموه لاق هلوا ردیا توادع و ضفب هقلخ امناد هکرذ هسک لوش
 رفت هع رود ینوب دسبع وا هچرک هیلیا توادع و ضفب امناد اک [قلخ هکر د هسک لوش هدننزو بارح (ءانشلا ) |

 هان دل وارداص قوچ ندیدنکر اوطا و لاعفا قجهنل وا توادع و ضغب هکر د هسکلوش هدنربسفت نکل ردشلنا

 عالم اک موقرعریسفتو ردندنس هفیص لعافیسآ ةغلابم ردهدن زو لاعفم هکی ظفل ًانشم اربز یدبارول وانسحا
 تفاظناعاد بودابانتجا ندسند وشول هکر د هنسانعم ززةتم هلی كنون و یمض و یعف كنیش(ةءونشل الر داكد

 هک ءونشدزا وروند هغل وا هرز وا روکذم فص و هکر د هنسانعمززقت و روند همدا ب رشم هریک اپ نال وا هرز وا تها زن و

 «ءونشهدارو سب ردشل وا فاض م هروب نم ظفل هلغل وا تاداعم و هضغابم نعي نأنش هدنرلهنایم ام اد رد هلق رب هذنم
 ردهنسانعم تفاظن و ززقت هرز واروک ذم هجوم دا روب هءونش هکر د ح راش نکل » رول وا مسا دنسانعم نآنش یس هلک
 یانش هدنتبسن كنوب یبتنا ردنفاضا ثعاب یرالاوحا تفاظن و لاعفا نسح و تاذ تلاصا كنقلخ هموق رم *هلبب |

 ق كنو هللدیدشت كل وا و زسهزم راربد هونشدزا هکرول واهاکو رایدلبا رجا هنما رج هلبعف یتنزوهلوعف هليا هزم رونید
 نریهز و رددزنابز ید یونش هدنوب و رد هلا هزم و دم هک ی ءانشلاریهز یبا نب نایفسو رارید "یونش هدنتبسن
 اتش هقح هل نش لاق رد هنسانعم كمرب و نفح كن هسکرب هلنیتعف (أنشلا) ردندهباصهدیسیکیا یونشلا هللادبع
 رد هنسانعم كلی تمذ ءارب | ب ودیا ادا امامت نقح دوخای كل رارقا ییقح كن هسکرب ومایا ءاطعا اذا عبارلا بابلانم
 ا ىاوشلا ) هجرخا اذا *ییثلا نش لا ردهنسانعم كلا جارخا و هنم اربتو هاسطعاو رفا اذا هقح “ىش لا

 تعرح و تزعیب و ضوغبم هدندسنع یبحاص هکا وکه يغ وا تنض و لخم اکا هکرونید هلام لوش هدننزو جاوس
 تاڪ( نأنشلا ) ردهدنکبس نأنش وذ هکردشفل وا جارخا هنج رخت تبسن لعافےسا هنلوااطعا و دوج هربغ هلغل وا

 ًناشتلاقب ردهنسانعم كعشدبا هنیکو ضفب هلی رب یرب هدننزو لعافت (ۇناشتلا) رد روېشم صاش هکردیبقل كلام نبا

 یتءوشب نالف ینأش لوقت رد هنسانعم كلما مدقت و قبسس هلبنوکس كوا و یحتف كنيش ( وشلا ) اوضغابت ادا موقلا
 یعد هکر دیولقم یأش یسهلک اشو رول وا دراو ندینا و ندل وا باب یتعب ینأش بلقوه و ینقبس یا اهوش ینئیشبو
 ۰ باب هلغل وا یوا و هروب نم هدام نکل ردم وس ص هدنباپ لتعم هکدن هنسانعم مدقن و قا یواش یردصم ردهدننز و

 ءوش و ینا ردم وق رم هدننز و فاح فاخ نامه هدهریاس تاهما هکر ید ح راش + ردسایق فالخ ید ورو ندینا
 یبجتا یا ینأش لوقت رد هنسانعم كمرب و بح و یننزح یا نالف ناش لوقت ردهنسانعم تاطا هلاسنحغ و نوزحم
 تبحیا توش لوقت رد هنسانعم قل وا طسبنم و لانحرفندنا هلکلک شوخكی هعبط هنسنهدیدان دوخاب هدیدنسب رب و

 .یسح لرکر وند هب هسک رظنلا دیعب رد هلیسسک كتهددشم یاب و ىح كنيش هکهدننزو ناعیش (ناثیشل ) تحرف و
 یحاص ناعءاورکف ندیارب دنو هظحالم ینیروغ لروما بقاوع هک نوسل وا یونعم رکو ردعولعم هکنوسل وا
 |( اشا وهدننزو همارک «مءاشلا) و هدش ز و هثیطخ ( هثیشلا) و هلبن وکس كناب و یف كنيش ( *یشلا) ردمدآ

 - [ ةّیاشمو ةءاشمو ةئيشمو اشیش هاشا هنئش لوقت ردسیفد ارم نتسا وخ هدیسراف هکرد هنسانعم كليد هدشنز و هینالع
 [  نوسلوا یسحلرکر ونلواریبعت هنسن هدیکرت و یج هدیسراف هکروند هد وج ومره *یشو هدرا یا عپارلا بابلا نم |

 || یصت "وا و هکرولکی واشا و تاواشاو تا ءایشاو ءابشا یعج یک لاوفا نوسلوا یمکح رکو یک ماسجا |
 | ندهرسنکهرکصندقدنل وا فف هددشمیاب هلن الث تآاییدیا "یپیاشا یلصا كنس هلک یواشاوبشا و ردیکح هد هی سکو |



 کوس
 | هراکنا دعب رفا یا يع نالف ایست لاق ردهنسانعم كلعا رارقاراکنالادعب یتقح كن هکر و تفلتخا اذا رومالا |

 | یعسق كشا هلي كرانيش ( ۇش ۇش ) و هلن وكم الرا ەز و یعف كرانيش( اش اش ) دما نیشلا لصف ]|
 قص هیروس دوخاب كعک بوش ییعسق كشا تالذک یم یکی و نوبقو ردهباکح ندنوص قجهضاچ هبوص |
 هکمصا وص و هکع م ینیعسف یک و نوبق هلعط ۇش وش ضعبلادنع و رد هباکح ندرا زآ و توص تكحهروسنوحماقل وا |

 | رد هنسانعم كم د وش وش دوخاب شاش هرز وایغیدنل وا رکذ هدننز و هلزاز ( ةأشأثلا) رد هب اکح ندنوص قجهرغاج 0

 رددنسانعمقلاق شوب بویت وط یشآیباغاام رخو وشوشوا ًاشأش هل لاقاذا ةأشأش منغلا واراج ا یعارااًاشأش لاقب
 | روند هام رخ رکو انف هکر د هنسانعم صیش هدننز و لاسلس (ماش اشلا) حاقللا لبقت ۸ اذا ةللا تأشأش لاقب
 اوفرفتاذا موقلاأشًاشت لاقب رد هنسانعم قلوا رامرات هدننزو لزازت (ۇشاشنلا)ر وند هن راجافا امرخ نوزواو |

 انلطم هلبنوکس كنهزمه و ىح كنیش (اش) عضتا اذا مهره ًاشأشت لا ردهنسانعم قلوارتک و نود شیارب وا

 كنيش(ةًايشلا )رد هباکح ندنوص كج هیلیا رازآ و رج زنوجا عنم ندقعاص هتعسرب و نوجا كع روب نع راوط

 هنسانعلفقلاةشارف رونل واریبعت یرپ دیلکه کر وند هکجروجت ها نالواهدنجادیلک لینوکس كن هت یایو یھ |
 ۱ * یمامن یا *یمأش "یش لاق روند هثیش نالوا ظیلغ و درس و نشخ و تشرد كم هلی زمنک كن نیس ی )
 | لوق یلع روند هنب رازنف ناقیچ بوراپ هزات كنیکا و كنجاغا امرخ هل وكس كناط و ىح كنيش (ءطشلا) طلع
 وا عرزلا و للا خارفوهو وطش ادب لاقت هلع كناط و كنيش رولک ءوطش یعج روند هنغاربب كنیک | ةصاح

 دوخاب یاغا امرخ رول وا ردصمهدننزو دوعقءوطش و اطش وب الا چ هاطشجرخاعرزک 9 یلاعت هلوق هنم و هقر و
 اطشو ءوطشل !ج رخااذا ثلاثل|بابلا نماءوطش و اطشلخلا وا عر زا اطشلاش ردهنسانعم قمراقیج زلف هزات نکا ق

 راردیا عطق وید رول وا عام هنتوق كجاغا هکر وند هرانادف و هرازلف ناسقیچ بوروس ندنفارطا كجاغا رجلا
 دعق لاق روند هنن رانک و هنسییق كاج رهنلا طش و هلبصف كنهزمش رولک هاطشا یعج رونل واریبعت یرالک كجافا

 یشم اذا طش لجرا ًاطش لاقب ردهنسانعم كعرو هرص یق ًاطشو رولکءوطش یعج هطش یف یا رہا طش
 رد هنسانعم كلبا عاج ولح راااملع دشاذا ةقانل اطشلاه رد هنسانعم قمر وانالاب هنترص لراووط و رهن هطشیلع م

 | هلقثا اذا لج اب ربعبلاطش لا رد هنسانعم قمردصاب هلکقا و لو ضآ هراوط و اهعماج اذا هنأما اطش لاق
 | قغاربءرب و هیلعیوقاذ |لم اب لج را الىش لاقىر د هنسانعمقل واانا وت وی وق و ناغنايط هدنص وصخ كم روت وک لو و
 | (تطاشلا) هرهقاذا انالف ًاطشلاقب رد هنسانعم كلا رهق و هتحرطاذا هب مالا تاطش لاش ردهنسانعم قعا 4 و
 ۱ هدنن ز و نابکر رولکن أطش ورولک ی طاوش یعجب هطشیا رحل طاش و رهثلا طاش لا ردهنسانعم رانکو یف
 | جرخااذا رجلا اطشا لا رد هنسانعم قمرقیج بوروس نادف و زلف ندن راب درضت هل رسک ك نەز ( ءاطشالا )
 | هلثمراصف هدل وغلباذا لج رااطشا لا ردهنسانعم قلوامدآ یربارب یدنک ب وشتب یدل و كنهسکرب و ءاطشالا
 | یداولا اطشلاقب زد هنسانعم قغآ ندنفرطیکیا هلغل وا نتشاطیوص كنهردو كاج هدننز و لیمکت ( طلا )
 | قلوا لویلسو هیلوچ و تسس هدربن و یرهکردیف دارعو هدننزو هیهر ( ةبطشلا ]) اناج لاس اذا اٌیطعت

 | كعشیوروب ءرصیبق ه وشرق وشرق هليا هسکرب هدنزو هلعاف(ةًاطاشملا )ایه ر یعع ه ار ین ًابطشلاق رد هنسانعم [
 [] ان لکی شم یا انالف تأطاش لوقت ردت رابع ندکع رو هدن رانکرب وا یرکیدو هدنرانکر رېن یسدرب هکر د هنسانعم |

 [ بوروسیشید وزآ ك نا ويح اس و كن ود هدننز ود وعف (ءوقشلا) و هلن وکس كفاق و یصق كنيش( افشل )عطش ىلع |
 كنشاب لوق ىلع قمراي یتشاب كن هسک رب و علطاذا ثلاثلا بابلانم اءوقشو اقش هان اقش لا ردهنسانعم قییچ |
 | قەي هقرفوا هقش اذا هسأر اقش لاش ردهنسانعم ققغاط بولوب هفرط یکیا بوبارط هلبا قارط یتیراچاص |
 | ربم ( قشم هافشم باصا اذا االف اقش لا ردهنسانعم قفق وطاب قمر وا هنس هت كن هسکر و اقشاب هسآر رعش |

 | روند ید قشم هه هنشانعم طقم وون ددخارط هزه اغلا ردن زو بارک
 | كناوسن هلکت آ رد هنر ندنربتلآ هطشام هکر دهنسانعم هآردم هدنزو هسنکم ًاقشم و ردلتعم هک هدننز ورنه |

 | قرفم هلی كيم € "قشلا ) ردقج هل وا یراکدید قیشاق هدنزرط چن راربشاق ییراشابو بودناحالصا جاص ق
 | هلن وکس كفاکو یحتف كنيش ( اکشلا  هقرفم یا هأقشم برمض لاق روند هنسهبت كشاب هکردیفدا رم هدننزو

 [(۱۳: ی عبا رلا بابلا نم کشم رفظ "یکش لاقن ردهنسانعم قمل راب بویلتاچ قرط هلنیتصف ( کلا »
 | كنيش ( انشلا ) اهتجرخا یا اهنوصفب ةرصشلات اکا لاقب ردهنسانعم كمروس قادبلاد جاغا هل رسک كنهزمه

 چ أا نیشلا لصف 3



 | صور هلبت كنيس مود ) و یبتا رلیدلالنعتسا هدروش و مش هلبعتف و هدرا هض ام و تافآ هلیعض كنیم هلج زا
 مصب فعض و. رد دنلسف صامنا ىلع ماعلا فطع رونل وا قالطا هب هضرام و نتفآ فر رولل وا قالطا هنتلع

 | نیسلا عطنهیا ةارفین هک ءوسسلا اواسانذلا دا ناکم 3 ىلاعتەلوق هنم و رول وا قالطا هشنآ و روند هلع |

 اا رد هدننزو یرذب هکرد هلسناونع یءوس هر وهشم تأرف هد هموق رم تیآ راسنلا اوک شا نیذلا ةدبقاع یا

eةفاضالا و حاب ءوسلا لج رو ءوس لج راذه لاش و یدنل وارک ذ هکهتنردردصم هلبصف كنيس (ءوسلا ]ل  f 

 ا *ردارودص تأساو "رش ندیدنک ام اد هرز وا یتلبج یاضتقم هکر د هسکرب مش كن و شنمدب و راکدنرب و نیمی ام |

 . [  ردصلاب فصو ةغلابم ردشغ وا زوج هدحابصم نکل ردلکد اج كم دءوسلا لجرلاقرهلوا تعن هکر د ح راش
 9 حتر دراج هد هلع و عت هدنلوق ءودساا لوف ىف ربخ ال و یبتنا تعنلا ىلع ءوسلا لمعلا وءوسلا لجرلا لاق رولوا

 | لقنال یلصاح هکرول واكمد هوس لوقت نا ین ربخال هدننروص هعض و رول وا كمد ا مالک یف ریخال هدنتر وص ۱
 [ تعزه هروک دصف ردع وا تأرق هد هلرعض و یصق كنيس یر ة لاک وسلا ةراد بلع و ردکید هوس
 تیآ هکردموسم هلهج و وب هدفاشک هکر د د جرم * ردشغل وا ربسفت هلا داسف و "یدر هروک هب هعص و البو " شاو

 0 هکردسک فعضو فعض و هرکو هرک قرف هدنش هم ومضم هبا دحوتفم هکیدلاق یدنل وا تأرق ا هخوقزم |

 | نالوا دارمیمذ كن هح وتفم تباہ ردراردصم لصالا یف هدیسیکیا دوخاب ردعسا ییوعصع و ردصم یون
 [ 4 دارا و ءوسلا ه دارا لاقیف ردشل وا یراح ردیضیقن *لربخ هکهنسارحم رش هموعصم و بول وا بلاغ یتفاضا هئیش |

 دو رادو بول وا فاضم هنس هلکءوس نالوا حوتفمهلغل وامومذم نظ هدننرابع «هوسلا نظ + ندنهجوب رينا |
 ا یەم رک ة بالاچ ءوسلا رطترطما 9* تلذکر دارحا و قحاقا وا فاضم هرز واروب زملیوأت قحا ندنفیدل وا

 [  (كایتسالا ) ردهنراانعم "یدرو داسف حوتفمو لاح ءوسو ررض موعضم ضعبلا دنع ردشفل وا تأرق هلذيهج و
 لاق ردهتسانعم قل وا كانغ و رأتم ندنسهلماعم ازسان و دب كنهسکرب ردبع واطم كنءاسم و ءوس هدننز و لاعتفا |

 یس ا طبح نالف لاق 0 ا ورکو سلوک دزوی < ی ولا وا تساف هءانب

 | ردهنسانعم كلتا دسافو وتوک یی هنسنرب هل رسک كنهزه ( ةءاسالا و رونل وا قالطا هشت آ و« دضب یا یءوسلاب

 كت (ةءوسلا) نسحا دض هيلا ءاسالاش رد هنسانعم كلا كلوت وکو تالک هب هسکرپ و هدسفا یا ةءاسا هءاسالاش

 | لعف یتبحاص یملچآ هسان رونل وا رببعت یریدوا ردوضع نالوا مارح یسغل وارظن هکرد هنسانعم حرف هلی
 ۱ ندهلعف و لع شحاف و ندهلک شحاف هکرد هنسانعم هشحاف و هتروع و هجرف یا هتءوس فشک لاق نوهکیدلیا

 رذهن داعم هحبق تلصخ كلذک هدننزو یشطع ( یءوسلا ) ردهنسانعم هحصبف تلخ یوخ نمارب و ردنرابع

 ] دض یا ةيسلاب یتا لاقت رد دحق *هلعف هکر د هنسانعم هّیطخ هلن سمک كن هدد شم یاب و یف كنيس «هثیسلا )|
 باش (ءاوسل ال ردشغ واماغدا هرکصذدقدنل وا بلق هاب وا و رده ویس یلصا هکر د حراش+ ةئیطحلنا یهو ةنسا

 1 نیکرچ هدننز و رجا (عوسالا ) حق اذا ءاوسءوسب "یثلا ءاس لاقب رد هنسانعم یلوا حبو نیکرچ هنسفرب هدننزو

 3 : كرك ةى ا ءاءوس ةأرماو حا یا ءوسا لج ر لاق هدننز و ءارچ روند ءاءوس و واوا

 e هدن ز ولیعفت (ۍودنلا)و هدننزو هلعفت (ةث وسنلا)رول وا تریس د هکن وسل وا یتطاب ك رکو نوسل وا یرهاظ ىح

 ةئ و هعینص هلع ه"وس لاقب ردهنسانعم كلبا فی زتو بیبعت و د لدتا وت وک یشیاوب هلتیسن هلعفدب یب هسکر
 ردندلاح ر "یماسا هدننزو هفارخ ( هءاوس ال ردتعاج رب هلبعط كنيس (هءوسونب )ل تأسالاقو هیلع ه اعیا اب وتو
 نسح ی د نساح نالوا یلباقم هکدتن هرز وا سابق ربغ ردیعج كنظفل ءوس هلنرسک ك واو و یصف كي( یواسلا )

 ترسم هک رد هءاسم یدرفمدوخاب ردلکد ع وع” یدرفم ید كنسکیا قعبلا دنعو ردعج ندنسهلک

 ام یعج نکل روند ی واسم تونل وا در واو هدنعج ءان اک | ردهدش ز و هلعف» هکیدنا هءوسم یصا ردیلباش

 نعي + ام واسعیلعیرحن لیلا × لثلا هنمو ردییلباقم نساحم هکر دلهعتسم هن_بانعم صراقن و بویعهدعب ردلیتسم

 لت رول وا قئاس و لماح هنن رامادقاو یرج یراتاذ مرک هدراهسل وا یحاص بویع و باص وا ردقن ره یفسق تآ
 تنوم لاقحا تباع و تلاصا بجومر هنب هد هدا را و یلاح فعض ردقنره هک نالوا مرکو لیصا رو نم

 |, لوش هاب و کس كنابو یزسکو یصف كنبس ( *یسلا )ل رونلوا برمض هدرب كعد ردبا تمذو دهع یاتحا و
 | قغاص یدوس نالوا رک ذ هدشزو لیعفت ( ؛یسنلا) الوا شاک هن راج وا كنم مدقا ندزغاص هکروشدا
 كلا را ردا ید وس نب زسفغاص هقان هدنزو لعفت ویسنلا ) امیس بلح اذا اشیسن ةفانلا ًایسلاقب رد هنسانعم

 تأیستلاق زا نیارض قاوا فاتخم هنس رب و باح ریغ ن نم نیا تلسرا اذ اذا ةقانلا تاي لاقت رد هنسانعم



Sar i eسای ی  

 هب هسک ی لشاب و وس كب هدننز و هرکتسم از وم و اروصقم هلبا هیقوف یات ونون و هدح وم یاب ( ًاتنبسلا)ل ادیعبارفس |

 ًاتنبسم لجر لاقب راردبا ریبعت غوه هدنرانیپ رول وا یطوورخمو هدنلکش ج وکر وا یسهت ندقلزاس هکرد هنا رپ 1
 كج هیلشیا شتآ هدننلآ هربت هلبن وکسكن هم یاخ و ی كنيس ( احلال خوکلاکالبوط هسأر نوکینموه و

 ید وض هک هتن ردقلا تحت ابهذم اهل لعج اذا ثلاثلا بابلا نم رانا اصم لاق ردهنسانس» كا لو
 تأرج ورون د همدآ لالاچ و فیفخ و تسج هاب اه (هوآدنسلالو هدننز ولج درج (وأدنسلا )ر دلتعم کرد هانعم و |
 ۱ سرلا مظع ورون د ه هسکه روج ول هثجهدرخ ولشاب یصی ور وند هب هسک هماتلاریصق ور ون ده یثک ی حاص مادقا و ۱

 ردهنسانعقعاج ب واک ی تق و قاط روع كن هکر کچ هلن رسک ك ن همه (ءارسالا 3 تاس یک ةدارطا و ةأر ا تأ رس

 ییرانکیت كنجاغا امرخو هدقن لحم یا امه ردا ذک الس لاقب رد هنسانعم كمر و بواص هل نامه بویلنا رخ ات ]

 كنا شباقج هل وانیکغ و لعفنم بویفلشوخ ه هسکرب هلبا ددشن یاس الو (ءاسملا) و( هباسملا) و ردب ولقب

 مج نادنف و لام تاّوف نوسل وا ندهحراخ لا وحا لرکو ندهید و هیسقت لا وحا رکو نده ورخا وه ويد ۱۳9

FEYهدننز و بانک (ءابسلا ) ردیوسنم اک ۱ ینهفناط 4 ابس ند همش ةالغ هکر دیس یردب كن هتسکمان  
 رونا وا نظف رحم وذ وخ ام ندنوب یز اک دند هب وس هد کر هنساتعمزچ روند هیځ هد زو هثطخ ( تنل ) و

 ود راردنا لاعتسا مصم لها یژک ارونل وا ذاختا ند هطنح هکر دذیبن هن وکر هلیعص كنیسءاب وس هد هن اېن نکل |
 لاقب رد هنسانعم یل ورف رسو عضاوت لبرمک كتهزمه (ءابسالا ) رول وا شلوا هصوصخم تفل هل وا موس رم
 (ًابسملا إل هبلق هل عضخا نعي تبخاذا *یشلا ىلع ًابسا لا و عضخىا تبخا اذا ىلا عت هللا رعال نالف ابا

 كنالب هيلا ېسروند هیرد ناقیچ بولب وص هدنن زو ریما ( ۍسلا ) هنسانعمقیرطروند هلو هدننز و دعقم

 یاةابس درت لاق رد هنسانعم دیعب رفس هدنن زو هفرغ ( ةأبسلا رونلوا ریبعت یواق نالی هکر دیسیرد نالی وص ]

 صوصح ه هک ارت و دارک |یکیدد خوکر دشلباریسفت هل رابع + خوکلاک الب وط هسأر نوکی نه» فل ومروند

 ( ءرسلا) هلیرسک كنافردولعنف یئزوكنوب رولکن ووآدنسیعجج هنسانعم هتد رون دهدروفیشیدو روند هب هسک
 ردتغل هد هل رسک ك نیس رون د هنس هط ر وع قلاب و هنس هط زوم هکر کچ هلباه (( هآریلا)ل و هرز كنار وق کیس ۱

 ءورسةدارجلاق رون د هغلاب و + هکر کچ نالط روع هدننز وروبص (عورسلا ) ردقل واروسکمنال وا! لوف ىلع

 عج هرز وا لعف لوعف ار زرد ردانریخا نز ووبشا وهدننز ومکر رولکء سم وهدنن ز و بتکر ولک رس یجض وب یا |
 قلط روم قلاب و هکر کچ هلن وکسكنا رویصف كنيس (ءرسلا ) ردشلناافتک |ندنظفل کم« فل ومزفلعمج ھل ارب کو
 قلوا قوج یدالوا كنوتاخ و تضاب اذا ثلاشلا بابلا نم اعم ةکعسلا و ةدارطا ترس لاق ردة

 لا ردهراانعم لوایخد وب هدننز وهلعفت ( ةئرنتلا اهدالوا زك اذا ةأرملا تأرس لاق رونل وا لامتسا هنسانعء

 ضرالاش روند هر قوچ یسهکرکچ هدننزو هد ورسم ( ةءورسملا ) ضیبت نا ناح یا ةدارطا تآرمسآ لاقب
 طس ةأرملا اط لاقب ردهنسسانعم كلا عاجج هلن وکس كناط و ىح كنيس ( ًاطسلا ) دارطا ةريثك یا 2ءورمسم
 لاق رد هنسانعم قمردزرص بود را یتغایهرت هلبنوکسكمال و یف كنيس  "السلا ) اهعماح اذا ثلاثلا بابلا نم

 قمرقیچ یتغای بوقیص ی هناد یسهلوقم هنکو ماسیسو هلباعو هاذا ثلاشتلا بابلا نم التس نعسلا السا
 یەو هب رض یا ءال لاق ردهنسانعم قمروا و هنهد ج رڪ ساف ه رصع یا معسا دا لاق ردهنسانعم

 هرت ځد وب هدننزو لاعتفا (ءالتسالا ) هءالس عزن اذا عذطا الس لاقب رد هنسانغم كلا حالصا هلغلت ر آ بوراب وق
 ردعسا ندروب نعیانعم هدننزوباتک (ءالسل) ء السیتعع نمسا التسالاق رد هنسانعمقمردزصب ود ا
 لا ل وش روند هدنکت امرخهدنن ز و ءا رق (ء السلا هدنن ز و هل عفا ر ولکه ثلسا یعج رون د هغاب یفاصشاردزرص

 (هاطنلسالا ) رول وا یرویسهدنلکش ینکیت امرخ هکروندهننرمت قار نمو قواغون رب ورددآ شوق عون ر و هنسانع |
 *یشلایلا عفت ایا لج را ًاطنلسا لاق رد هنسانعم قمت یچ هنس هلا وحاپ هنسی راق وبن وچ ا ق غاب هب هنن ر هدننز واتس

 هک دنن ز وه ابع( هبا وسلا) وهدننز و هباصم(ةءاوسلا) و هدننز و باح( ءا وسلا و هلي كنيس (ءوسل ا هلا رظ |
 هلغمل وا هن واسم ىلصا كنو ( ةيءاسمل اإل و هلبصف كم (ةءاسل الو هدنز و هینالع (ةيءا وسلا ورد هلدبم هاي هزه |

۱ 

 أ ةنءاوسو ةياوس و ةءاوس و !ءاوس و اءوس هءوسپ هءاس لاقي زاونل وا رببعت كا تلوتوک و اک ۲
 ردکعد كد و ثال وت وکر دعا هلرعص كنس( ءوسلا) هرکیام 4 لعف اذا تاو ءايسم و ةياسم و ةيءاسم وة ءاس# 1

 روما رک روند دیس ندا لات هصغ و لعنم و موم یناسنا افلطم یمهدام ءوس هروک هشاب هدراصب كل وء ۱

 | یدنلوا قرف هلبعص و هلبصف كنيس و ىدنل وإ لاسعتسا هدراص وضع یانعم هلتبسانم ر رب هدعب یک قیدص و|



 + نیلا لصف س .

 در ا

 ۱ ( نزلا )ردیدآ عض ومرب ورونید هب یشکن دیا سبح ین و یژکآ وروندهرودو جاب وط یلغربش ود یسهدوک دن زو

 قیضاذا ةثنزت هيلع انزلاش رد هن دانم كلا قریضتهدنز وهلعفت ( ةئ لال روند هنم ول وط وص كچ وکه دنن ز وریما |
 یرد كن هسک بال و یک ك اله ساب زون ده هداحنال وا ثداح لبس توم هلي وکس كوا و ویحتف كناز (ءوزلا)

 ناتا لالا بلقنم نامز ثداوح ییهسکرب رول وا ردصم ءوز و یک ت نحو تک الف یغیدل واراچ ود هلک عا تافو |

 ۱ هدمشبدل وا باب رفظ هنکیدناکه روب عیانعم نعره هلک وب هکیدند ورعوبا + هب بلقنااذا!ءوزه رهدلاءازلا هنسانعم

 یدیاهبشمو قخهدندنع نیقلف-و نییوفل ژک |یسانعمبول وا عقاو هدام دقراعشا ضب ارب ز مدل وا رورمسم تیاغب 0

 لا منم ورجز ندکقک ىع كشا هدننزولاسلس (ءاسآسلا) وهدنزوهلزاز (ةاسأسلا) ۲# نیسلا لصف س |
 اس هلو رابرعهکر د هنسانعم كلعار ازآن وچ ما كلباتعرس توشا هدکم روب دوخاب قعرغاچ هکمحاوص دوخاب |
 سیا ءرج زاذا ءاسأس اتات راج اب اساسلاقب راردباربعت لا وج وشوج هدیکر رد اکح ند را زا توص هکراربد |

 شرافهتسر هدنز ولزازت «وسآسنلا) هن لورم آب لیا اسالو أحال لام ا هنمو ح راشلا لاق یضع وا برشیلءاعد وا

 لب وکسكنابو یصق كنيس ( بسلا ) تفلتخا اذا رومالا تأسأست لا رد هنسانعم قمل وا فلت و هدنروش شروم

 ا اا لاق ردهتسانعم كلنا اتشا رج هلیعف كناب و كم ( ابا وهدنز و باتک ابتلا و
 رب هسیاردا اتشانوجما تراحت رکا ردش وا صیصخ ه ارتشا نوجا برش نامه هدساسا اهارشا ذا ثلاثلا بابلا نم

 [  هلگتکدیهسکر و هقرحایا دلا ابسلاقب رد هنسانعم ققایهشنآ ی هنسنرباقلطمًابسوو» یهتنارون درجا یس هزم

 دلا ابسلاقب رد هنسانهم قم وص ب وزوب یسهلوقم قوبق ویرد و هڌلج یا هابسلاقب رد هنسانعم كکو د هلبا یجای
 _ | هخاصاذالجرا ًابس لاق ردن رابع ندقمشتوط لا هلبا هکر نوچ ا لعشلنسا هکر د هنسانعم كلا هفاصم و هولسا ذا
 3 ا هلربغ ودتعذلاذا دل رانلا تأبس لاق رونل وا ریبعت كمردن وک هکر د هنسانعم كلبا ریغت هلک بارات هی رد شنآ و

 ___ | هدننزوراطع (مابسلا) اهازشااذارجلا ًابتسا لاق رد هنسانعم كلا ازتشارجخ دوب هدننز و لاعتفا ( ءابتسالا ل

 | لبج(ابس)رخلا عا یا ءابس وه لاقب رونل وا ریبعت نج هناح» هک هنسانعم شورفیم روند هب هسک ناتص بارش
 [ تیاغب هدفلس ردیرهش كنرابانج سیقلب هدنم ردزاج فرص عنم هلب رابتعا هدلب و فرص هلیسهدارا ئ هدننزو

 | ردیبفل كنهسک مان ناطق نب برمی نب بجشب نب سعث دبع ( بس و یدیا نابابخو غاب یضرا عیجج و نادابآ
 . سید اوقرفت + لثلا نمو ردرشلوا عرفتمو بعشنم ندنآو بوسنم کا ىس هلجب ینعب عماج ین لئابق “لج
 هکلب ردلکد فف ندنظفلءابس رونل وا ماکت قر هل وا ینبم هرز وان وکس یس هلک ابسهداروب اود دیت یا + ابس یدایا و
 ندنظفل دب یسهلک یدیا#رونل وا برض هدنسلوا رامرات و ناشیرپ تاتیعجرب روب زم لثم ردلدب ند هزمه ینوکس
 .دحا و مسا یک ر شع ةسجخ ةفاضالادعب ردهنسانعم تمعن دوخاب رد هنسانعم قیرطدب ردعمل عج یدایا و ردعجب

 ردشل وام هما ندنغیدل وانکاس موق رم ص شرا رد یخ د برأأمهکءهدروب زعرهش هکر دی ورم * ردشلو هدنمکح
 ,نانسغ لماع «بول وانک اس هدنع ران وب+ رامن نورعشا ريج محدم هدنکدزا *ردرلنوب هکی دارا ویدال وارفننوا

 | الاجا ردشفل وا لاسرا هرلنوب مرعلا لیس رد راردب هلسقرب یربره كران وب و رلیدلیا لقن هماش راتوب * ماذج می
 . ] نیک تانا رع بیرخن ہلکا روهظ حظع لیس مدبمد هب هموق رم ۀطخ ندلابج و یداوب فا رطا هکردوب ینایب

 | هدنجاستفو بودی اب دیدس دسر نیلبلا نام ندرچ و دیدح هلبا هریثک ت مه یدیا برام كل هکابس روبزم
 __ | فارطا هدکدلیا روهظ لیس نوزفا ندمولعم رادقمو قراخم هن ضمب قوف اهضعب ن وجا اقسا نب رلتاع ور نم
 | ی درب یشانندنت ون ورک لاک کا يق مو رعندندالوا » یدیشلنا بیترت ید بی زایم هن نوجا فرص هضرا
 | بقلمهلباای نم هلک لا قزم یمابل یکیدیک بش و زور ره نوجما نوسللا استکا یسیرب ندسانداحآ د وخای هداعا ۱

  یفج هلوا بارخ كي رام ةندم هلیمادمنآ كروب نم دس ند هنهاکرب هدقدل وا تموکح دنسم سلاح یدیشل وا

 ٠ لدس هسرولل وا تیر هراف یراکدید ناذرج هدندید كدس د هنهاک» یدلیا لا وئم ندنتمالع هلکلیا عاتسا

 1۱ 1 هل رالا هکیدروک ممظع ناذرجرب هدم وق رم دس فارطا ایش نم نوکر ب یدد رول وا برقتم نامز یج هلوا بارخ ۱

 لئابق بود | مزع هبالج و لقندعب نم یدلیا قیدصت ی هنهاک بول وا ری ایق نم ردنا رخص بیلقت و رفح ینیهز |
 ملل كنابس للابق هدنامز كن[ بول وا تراما تعلخ نسبال هبلعت لخوا ءرکصندیدنکی دليا لاحترا هلا دزا
 هه ذج لآ هماش هنفج لا ه شب حرزخو سواهمنطب هعازخ و هناع یسهلدبفد زا هژفل وا ناشبرب یراتسعج *هزاریش

 هاتفا بودبا بیذکت ینیراربخیپ برأم لهاو » ردشل وا روب نم لثم برمضم یرالاح هلبرللثا قرفتو لقن هقارع
 | رد شا انف باقرغ یروبنم ةن دم و مده یروبمدس بودیا روهظ مرعلا لیس هلیهلا لاسرا هلبراتا شتسرپ
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e ۲۷ ریس 
 لابنو لحن و برطضااذا*یشلاًایهرت لات رد همانا بارطشا راتاو شک رس هوا یری اون تک (وهتلا) )ا
 رمطاح هفمردغان رونغب R2 اذا هتیشمیف ًایهرت لا رد هنسانعم كعروب كر هدیا نالیم و ما رخ یکه زات

 دیره یکتا ز ونه ن نکیشطا دصق هشبا رب هنگ اونو طال ایت اذا باصسا ًایهرت لا ردهنسانعم قلوا راکردو |
 كسم ام هب مهاذا ها ابھر لاق رددماتس ىب رو هما رز ایت روت هدلاحیفبدل وا |

 هدننز و لیعفتهرز وا سابق (*یورنلا) و هدنز و هلعفت هلقاحا هلتعم یزومهم لعف (فث ولاا هلعف درب وه و هنع |
 سالایف یور لاق رد هنسانعم كلیا هشبدنا و رکف لاعا هلا هظحالم ینتبقاع تویطنا هلع هدا وج رابه دص وصخ ر

 ردهنسانعم ردت و رظن و رکف ردعما ندن ]هدننزو هیلج (فی ورلا) باوحم لب مو هبقعت و هيف رظناذا ائی ورتو ةئ ورت
 یارمالایف ةي ور هل سیل لاق رلیدلیا لامعتسا هلبادیدشترابرع نکل ردقل وا هی ور هلا هزم نال وا سابق هکر ید حراش
 ردشل وا تبان هدنسوبق رو راغ ردندنع و نالبغم موق رم رحم هلباه رد ءءار یدرفم ردیدآ رک (ءارلا) بمعن ورظن

 ءارهدرب رب هل رسک ك ن هزم ( ءاورالا ) ردندنسهلج 4 ودا رد هنسذ یراکدید کویکز کد هکر دی رعلا د زءارو

 كندسکربهدننزو هلمکت ( یا هک اذا ناکلا اورا لاقت ردهنسانعم قلوا قوچ رؤ سرک یر 1
 4 ورت و هقانخنع حدف اذا شرت هاب ر لاقب رد هنسانعم كش وکی سا نالوا هرز وا قغوب بوصیق زاغ و كنا ويح راب
 هلعافم(ةأيارملا )أور نعم مالا ین ایر لاق رد هنسانعم كلا هشيدنا ورکف بوباص نکو ص كشيا رب هکر دتغل هدنظفل

 رد هنسانعم ید ر وکه کر دتغل هدنم هلک یار هدنن ز وفاخ (ءا ر هاقتا ی اة ابا رمه ايار لاب رد هنمانغماقنا قفا ص هد زو |
 رداکد دراو یراهفص راس و یردضم ییعبزال وا فرصت هلفل وا بولقموب هر وکه ناب .كحراش + هأر ىا هءار لاق | أ

 (ةازأزلا ل چ یا زلا لصف ]حس رد هنسانعمرادید و تی ۇر ردا ندا هدننز وعر لبا مز ویر اک ك نا را “یراا)لا

 هلتع رس قرات وط یراق وب یتغ ور, وق و نشاب یشوقه ود وهف وخ یاهآز آز لاقى رد هنسانعم فوځ قق روق هدننز ءهلرز | ۱

 هنج وا كن هنسنرب هلیص كفاقرطقو هبنذو هسآر هب رطق اعفا ر اعرمیم یتیمادا ناسا ًازأز لاقب ردهنسانعم كروب | ۱

 e~ یازلا لصف =

 ادا یڈلازأز لاقب رد هنسانعم قالغ را یب هنسفر هآزآز و ردیبنذ هلباس أر دا مند رطق یکیا هدا روب هکر وند |

 هلغغ روق ندهنسنرب و ع نعزت اذا " یل ازا لاق رد هنسا اعم قم الغراو قلص راص هدنزو لزات ول |

 | قق روق ورول وا هد هنسانعم لذت ورفح ضاصت هدارواقرف هل غاصت ادا هما دا لاق ردنا كلچ وک بونیس | ۱

 | یشیورویجرچ و ًابتخااذا لج ازت لاق رد هنسانعم قناص بونلزکو فاخ اذالج را از ًارتلاقب ردهنساتعم

 (دئزاوزا)راصقاذیمک مف مج اکر رع یس ادا لاا زا /لاش رد هنسانع«كم رو قرەنقلاچ هنر ی |

 د ردق لا هل وا راغیصهود ش !زاغور هنا هکر وند هناغزق ةو لوش هدننز و هطبلع( ةئ وزلا ) وهدننز و هطبالع | 1

 ROSS کد دنا لتع»یبهداموب بمد ویرهوج روزا ضن ةيظع یا وزوتن زا وز ۱
 ت دی ام ر کس كناب و یف كناز ( ةأبزلا ال ردنوص» ندبه و هلغل وا عبات 4 یععصا هدیاب و ۱

 رضا تل بالا نم KS لاق رد هنسانعم قمروا هلن وکس كفاکو یصف كناز € ازا ) رده ءان |

 هدقن لحموا هدقن اذا افلا و عزا رد هنسانهم كلبا دقن حت لوق ىلع ردهنسانعم كمر و بویاص هنآ سکر وا |

 یاهتراج کز لاق , رد هنسانعم كلنا عاج ودنتساو اج اذا هيلا کز لاقب رد هنسانعم كلغا دانتسا واصلا ه هكر و |

 ییعیاهلح ردنع هتم راذااهدل وب ةقانلا ت زلاقب رد هتسانعم كل ال هند یراقایا هدق د غ وط یتسیر و هقان واهسءاح | ۱

 لوشهلفاضا و ءدنز وبا دة هو نرو ةد زۇ کلا وهدنن ز ودرص هلع كناز € کز اإ قلطلادنع |

Êتعاس رد ب ویلا رخ ًاناضتف الا یدل ندنغیدل واد وج وم و رضاح ی بەقاامادەلغل وا تام هراسیوتورتهکر د هسک  

 ندهسکر هدننز و لاعتفا (ماکد زالال دقنلا لجناع رس وم یادقنلاءاکز و 6 ۳و ون کو لش ر لاه هل وا ردنااطعا و دقن ۱

 دوعق (عونزلاا) و هلن وکس كنون و یحصف كناز 6 ًانزلا  هذخا اداهقحهنم "اکدزا لاقت رد هنسانعم قلا ی ولطم قح
 ًانز لاقب رد هنسانع قمقيج هغاطو ًاجاذا تلاثلا بابلا نم اونز و أنز هيلاأنز لاقت رد هنسانعم قفعص هدننزو]
 ه هنسن رب و ضعبنم هضعباند و صلقاذا لظلا ًانز لاق ردهنسانعم قلاصیق بولیکچ هکل وکو دعص اذا لبا یف ا
 برط اذا لجرلا انزلاق رد هنسانعم قلوا نابداشو نوای ذیل ًانز لا ردهنسانعم قمتاچ بوشلقاب كب |
 | قغ و و ض رالاب قزلاذا ًانز لاق رد هنسانعم قعشپای هرب و ع رسا اذا أن ز لاقب رد هنس انعم كلتا تع سمو

 دژ تاب نت ذا هلو 19و لاق ردهنسانعم كلا سبح یلو هد هناثمو هقنخ اذه انزلاق ردهنتسانعم

 یراق و و هالا یا مالا یا ًانزا لاق E فر فرض هزب یک هک یه ان زالا):رد رم لاو قب ۱

 تاج 6۶ انزال هنقح یا هلو انا لاق ردهنانمم كا لو aA ًانزالاقب رد هن قا :



 رز
 ۱ ةدحا و مهدبتراص نا او ب اوقاواذا مولا ًافارتلاقت ردهنسانعمقل وا تی و لک م هدن هدننزوا

 ندنرشاعم و مایتلا و جانم نسح و تقفاوم هلی یرب هکر وند هنتلاح قلقشراب و تالنز ود هرم کك نار ( اف لا ) |
 (نشفرتلا)یافتا ومابلا یا ءاف امت لاق رک ذ یس اکی دا رار دا اعد هلکت و هب هک ن دنا له ات راب ع لصالا فردت رابع
 كما امد و د + نینبلاو یو نر بب + دیک نایلیا ج وزن هدننز و لیعفت ( "فزلا )و هدننزو هلعفت

 یناکدنزنسح هدزکنیپ ییعی لع اعجب و مابتل الاب یا نینبلا و ًافرااب هل لاقاذا ایف رتو ةئفرت هأافر لاقي ردهنسانعم

 ندهیلهاحنساعد هلن رابعو هکر د ح راش » زس هل وا قف وم هلاسنا ودالوا و هتیعجربخ بول واتکرب و امن و تفلا و

 یون هدننعض ی واعد هلی رابعریخ ینامکنیب عجب و كيلع هللا كراب و لا راب ىلدبكنوب بونل وا یهن هلغل وا
 بلقل| عتنم هلوا شعوق ندنرب کرو ندنفوخ تدش هکرد هسکلوش هدنن زویعلت ( ییفربلا) یهتنا ردشل وا رداص

 .دوسادبعرب یفرب وروندهبوهآ ثاکروا ناغاچاق وروندهنشوق هود تاکر وا كبو روند هننابوج نویق و هنسانعم |
 1 یف كنار (أق را ردیعما یرلهدرکدازآ *هدنب كني رات ضح هنع هللا یضرمظعا قوزافهدننز و منم (افرب ال ردیعما |

 ۱ لقب ردەنسانەم كىكيد بولیسکیمهوقنافو یئایزوک نا نیس هدننزو دوعق مقر و هلینوکس كفاق و

 . لاق ردهنسانعم كلك هروهظ بوقلق یراقویرمش هدندب ونکس و فجاذا ثلإثلا بابلانم ءوقرو ًاقر عمدلا أ ًافر

 ۳ هن انعم كل غا حالصا و دسفا اذا اقر منیب اقر لاقب ردهنسانعكمرپ و هداسف یبهنسنرب ًافرو عفترا اذاقرعلا أقر |

 قولوا هدنسهلک قر نالوا یا نم ردهنسانعم قمعیج یراتویو حصا اذا ما ًافر لاش رول وا دض هلغل وا

 ف كم نکل رونید هنابدر وهج رد ردتفل هدهلنسک و هلرصف كي” ( ةأقرملا ) دعصاذا ةج ردلا ىف أقر لات
 رده ا تو یاب ز ناقآ هلیرمسک كنهزمه ( ءاقرالا ) ردنل آےسا هلبسکو بول وا ناکم سا
 ۰ [ یا قرعلا تأقرا لاقب ردهنسانعم قمردلاقیراقو بورمشیش یره هدندب نی یا هعمدیلاعت لا اقرا لاقب |

 ٠ قا كرکو وراد رک روتلوا عضوهن ر هزوانوجما قا وا نک اناا هکر د هنسنلوش هدننزو روبص ( ءوقرا ) هتفر |
 ۱ .یتناقنورب جد كلوا شبرچ هن ور هلا هروسام ویک نوبرطنق و یشاط ناقو یغنرط روم نوسل وا هنسنراس |
 ۱ ۳ ااا نتت تایدلایف یطعتیا مدلا ءوقر اہفناف لب الااوہسنال ینیص نب ےک ا لوق هنعو ردنکس |

 er جد یرود نم مالک هدهماننیص و یکیدلیا ریرحت هنس ەلدبق "یبط ردهلتح یب ردد ع ء ا

 _ تید نالوالد هضاصقرانآ ارز رکا مانشدو رازآو بس بوقاب هترافحمثچ دنع هود رازس ىنعي ردشلیا |
 E is تیدلصا ارز رارول وا هلیس و هنقن وکس و ظفح ك صاصتقامد هلغغل وا اطعا نوچتا
 2 ا کک د اہ هکر ید راش + ردشلدا تدل اباوع تد طاف و هلکلیا نظ ثیدح یوق مم مالکی 2

 [  «/فلوا ندا مسا هنيا لوا بولوا دنسم هبیرقنلا مصاعت سیف رود رم مالک هدنحرش حی و وا
 كلتا تساقا و ثکم هدر رب هدننزو دوعق ( ءومرلا آل و هلین وکس كی وی حت كنار ( مرا إل ردم او ريغ یره وج
 ىلع *یشلا امر لاش ردهنسانعم قوا هدايزو ماقااذا ثلاثلا بابلا نم اءومر وأمر لجرا امر لاش ردهنسانعم |

 هدرک نی یه اک یتعیفح هک رد هنسانعم كلا كار دا و مهف هلیهج و ناکو نظ یربخ رب و الع داز یا ةئام
 حراش ةقيقحالب هنظاذا ربا ًامر لا هيليا لاردا نظاا هجو ىلع لتا راما ضعب دوخاب یکدحا و ربخ بویلوا

 E رنک زمه ( ءامرالا ) ردم وس رم هلا ونع ةقیقح الب هنظ ام ۱ عجب ردشلبا د ینیرا هیس هقتحو

 ۴ ١ انداذا هلا امرا لاق رد هنسانعم قل وانيق كىو املع دازاذا هئامیلع *شلا مرا لاق ردهنسانعم زیر ا

 هلی یا رابخالا تأمن رم لاقب روند هرابخا نالوا ندا دوی وف ےس رو ت راو (تاترا»

Jمآ شآ و رظن اذا ثلاثلا بابلا نم انر هيلاأنر لاقت ردهنسسانعم رظن قاب هلن وکس كنون و یف كنار )نزا  
  فنصم هللاا لوقنم ندیعصا زكلاب انعم و لقانشیا هتیشمق در ءاح لاق ردهنسانعم كم رو قرهنلاب وا

 9 همش یاب ( ةایهرلا إل ردنیبع و موسم هدناب لتعم هلیعص ناب 6 ان را ر ردشطا مااو تک ازت هلیناون ۶ هاجو |

 ۰ [ بلاش رونلوا ریبعت كلکشوکو كلکو یلس هکرد هنسانعم یناوتو زغو فعضو تسس هدشزو هجرحد هر
 دحالعح اذا لم لا اهر لا ردهنسانعم كلغ رغآ ندنرکید ییسیرب كن رلکند لو و ناوت و فعضیا ةأيهر |

 E قفل روقح بوتاب ورڪ ا زوک یثان ندکلریپ كب دوخاب ندتنمو فعض و رخالا نم لقا نیلدعلا |

 اقحا دوخاب د درو كش ا او نرخ یار وات و ا ا

 2 كش وکی وبءراوط و همکګال و هدفا اذا هنر ایه رلاقب رد هنسانعم كلیاداسفا و طیلخت بویطاراوت-او
 اهر لاقەلوا هرز واكعش ودتولیک !یرغوط هفرط زر هوش رد افا اطادن ىنا ىك ىبى ران

 OTE هاڪ ات ايه رلاق رد هنس انعم قل وایت و دعتسم هغمردغاب رومغب دولب و هدشیالف هلجاذا لما ۱

 ( زیهزلا )
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 هرز وایلاح ی هنسنر و هدسفایا ه ًادرالاق ردهنسانعم كطا رک و دساف و وتوک ی هنسنر و هنکساذا هأدزا لا

 لوق ىلع كلشیا شيا دسافو یدرو زکر و هیلعناک امیلعیعب ه"رقا یا هأدرا لاق رد هنسانعم كار رقت و اقا |

 هدننز و ههارک( ةءادرلا ل هباصا وا اید رالعف لعفاذا لج را أد را لا رد هنساتعمقما غ وا هدساف مما ر هل وة وا
 وت وکه دننز و ربما ( ۍدزلا ]ل دسفا ذا سمانا بابلانم ةءادر * عزا ودر لا ردهنسانعمقل وا دساف و رنک ووتوک

 یازو یعض كنار( ءزرلا ]ل هدننزو ءالمقا هلنبتزمه رولک ءآءدرا عج ر ردیلباقءوبا هکرونید هب هنن تک و دساف و"

 ناصقن هلرهج و  قلوا لثان هنلام رادقمرب كن [یتعپ كلنا تباصا ه هنسنرب ندنلام كن هسکرب هلن وکسكن هم
 عبارلا و ثلاثلا بابلانم ءاز 4 زر و هلام ه TERE هنسانعم صقنهداملصا هکرد هنسانعم كمر دش ربا

 اریخهنم باصا اذا اءزر هأزر لاق ردهنسانعم قمل ؤا لئان هنتعفنمو رخ كنهسکر بو هصقن عب ایش هنمباص ا5آ

 امزرهت زراملوفت و هضقناذا ثلاثلا بابل اناء زر قلا: زر لاق رذاتفم تعیقح ود ندا ص8
 < ةثزرملا ) یک لافقا و لهق رواک از رایعجرول وا مسا هنسانعم تبیصع و ام ءزرو هتصقن امیا عبارلا بابلانم

 ةئزرو رک د اک اءزر هآزر لاقب هنسانعم قمارغ وا هنتعفنم و ريخ كنهسکرب ردردصم هلبسک كنازو یك"
 یعجردهنسانعم تبیصم خدو هدننز و هیطخ ( ةئیزرلا )) هنسانعتبیصحرول وا عما هن زرمو اریخ هنمیاصااذ

 كنهنکرب جد وب هدننزو لاعتفا (ءآزترالا) ةبيصم یا ةشيزروئزرم و ءزرهباصا لاقب هدننزوایارپ رولک اازرا

 هآز رییعع هلام هآرترا لا رد هنسانعكمردش رب نایز هجردتل وااک | هلهج و راس دوخاب هلغل وا لئان هنلامر ادم رب |

 ناوج و ءامرکر دعچندنسهلکء زر هدننز ون ومطعم ( نوژرلا) ضقت ادا ؛یشلا أرز ا لاش رد
 | رایخ هکر ونل واقالطا هموقلوش و رلهلوا دما عافتنا بوروکربخ هشیمه قلخ ندنرللام هکرونل واقالطا هنادرم

 تا فوم ید هڏ نالوا یطختسد یدنک ی هرو نم هک یرهوح راهو اد د تيم هکلياتافو ی "نعاو |

 تابار اعزاز ااا لاق رد هنسانع كلی عاچچ هل وکسكن ەچ نش و یصق كنار « شرا ) ردشلنا مه و هلکلیا
 هنسبرواب وهآ لوش هلنیتعف ( ًاشرا ) تدلواذا ةبظلا تاشر لاق ردهنسانعم قمرغوط وهآو اهعءاح ادا ثلاثلا |

 تماق ی دق هکردیعما رج عون رب ( ًاشرال ورولکءاشرا یعج هیلشاب هکع رو هلیسانا بوئلت وق زونه هکر وند
 | كبلث هکردءو رههونرق و رول وا هببشه هولرق هکردیدآ تابنعونرب و رول وا دییش هنغا رب هنکیغآ ریو دل نوا

 اهعهاجاذا تلاثلابابلا نمأطر ةأرملاأطر لاقي رد هنسانعكلنا عاج هلی وکسكناط و ىح كنار ( اطرلا ال ردیاب

 رد هنسانعم تهالب وقج هلنیتحصف (اطراا]) هب یم زاذا هحس+ اط ر لاقت رد هنسانعم تان یعیبط عفدهژرهج و وقمرقج و |

 هلیط ر هدنن ومهدننز و مارکر ولک هاطریعج روند هب هسکقجا و نوب هدننز و ریما ( یطرلا ) قج یا اطره لا |
  قلوا هغلاب هنسهئرک تیحالص هعاجیزق هبرمسک كنهزمه ( ءاطرالا ) هدننزوءآرج روند (ءاطرا) و روند

 لجرا ٌاطتسا لاقب ردهنسانعم قلوا جا ( ءاطرتسالا ل عمات نإ تهلباذا ةيراطا تأطرا لاق رد هتسانع

 افر ةنيفسلا افر لا رد هنسانعم قمردشانب هرانک یبیک هلینوکس كنافو یصف كنار < افرلا ل اّیط رراص اذا
 هلیهج و كمروا اب كمگيد بوبامب هثیرب یرب یتیرب لوکس و قنرپ كن هماجو طشلا نم اهاندا اذا ثلافلا بابلا نم |
 لا هشیدنا اب برطضم و ضعب ىلا هضعب مضوهقرخ مال اذا بوثلا افر لا رد هنسانعم كم ردشت بوردشواق
 لجرا افر لاق ردا معتم هن انعم كلا نئمطم و نک اس هلیس هلماعم تلوهس و قفراب تیلست ی هسک نال وا

 (افرلا و علصا یا ۳ ًافرلاس ردهنسانعم كلبا حالصا یب هنسنرب و ةنينامطلا ونوکسلابهذخا وهنم "|یاهنکساذا |

 ردا هدهلیعص كيم رونل واریبعت هلکسا هکروند هعضوم كج هیلیا رارق یک هدرانک ر دناکم ما هدننز و دعقم
 كلا بم همناح رب هل سسک لو (مفرالا ) رون د هنس هلو هنیپ وی ور وا و ی هما همين ز و دا شما را) |

 ه هنسنرب و طشتما اڏا لجرلا ًافرالاق ردهنسانعم قمارط لافصو حاصو حج اذالج زا افرا لا ا

 | لاقي رد هنسانعم قمردناج بوردشلقاب ه هنسنرب یی هنسنر ویت داذا هبلا افرا لاق ردهنسانعم ق قاچ بوشلفاب

 | دص وصخ اس كرکو هدارشو عیب رک دهنسنعم كلنا هلماعم هلت اعرو تمرح هب هسکرب و هاندا یا هيلا ًافرا
 | یاهیلا افرا لا رد هنسانعم قفغیص وا رادیا هافرا لاق رد هنسانعم كل | رادم و هاباح یا هاف را لاقب ن ت وسل وا

 لعافت (ؤفازلا ) ءا اد هایاحیا هأفا ر لاق ود هنر لانعم 2 رادم و ةاباحم دوب هدننز و هلعافم < ةَأفارلا )اا | ۱

)4( 
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 اوت اثر لاق رد سانعم قماب مەرك ویدنوسلیا لک | نوا هننکر بو ةشيئ هریص یا نیللاثر لا یاب
 ۱ شزام تلف یراکدد هأثر ههودو نکس یا هبضغ اثر لاق رد هنسانعم قملوا نکاس بضغو ةئیثر مھل لعاذا

 . ] تهالب و قجو اردا و نهذ فعضو تنطف تلق هم ارت هتاضا اذاریعبلا اثر لاق رد هتسانعم قل وا |

 ۱ ۱ ادوسهزاتهرز وادوسشوض* 3 ید نافل وانت موکت زیهاتسنام هروک هد ز وطحن دارد رلانعم |

 1 کرد ج راش»رارد | یغیناقكمتا هک ارت و بارعاراربد یخ دم رمش وخ هد رابد ضعباک ارارالح یک تروغو بوغاص 1

 0 ۳۱ ترتیب فدا راخم دمی ژاکت ىش بضفغلا افت هشت را | ۱

 ۳ سس ربهدننز وهم( اثر الرولکه نب رلانعم تدالب وقج و تنطف ور وعش تلق هر ویهتنا |
 (ي اهطقن بول واهایس*لرکهنسانعم هطقر رونبدهغل هجالآ هایسو ضای یعضكنا را لردبا روهظ هدنشاب |

 وا اترا شیک لاق روند هناویح كاکرانالواهرز وارو نمفص وهننزورجا(ًثرالالنوسل وا سکعرب هلرکو |
 نهم لب طیلخت هدننز ولاعتفا (هات رالا) ءاطق ریایأر زحمت لا  هدننز و یرکسروندیأئر هدنشن وم طف را |

 ۳ | رسم هو خام ميل تر هد هراس تاهما دیدشتلاب طلخ اذا ةأر یف ارا لا

 عج زا لاقب ردهنسانعم كمجا نمهروک ًتراو ردقلوا هلو ید هدام یاضتقم و رولوا هنشانعم طالتخا |

 ۳ ۱3 9 ید وب هلن رسک كن ر ار ادا نیل انا لاق رد هنسانعم قغلشوف دوش اب ادا

 هرخآ یا مالا اجرا لاق ردهنسانعم كلبا ریخأت هل مک كنهزمش(ماحرالالرلخ ادا نالا اثرا لاقت رد هنسانعم |
 ندراکش دابص و اهجاتن اند اذا ةقالا تأجرا لاقي رد هنسانعم یعاچ بواکی نمفوط كناویح هک اقلطنوا

 ره هدنرب رهكئالئدا ومنانل وا د وسا ايش بصب مل اذا اصلا ًاحرا لاقت ردهنسانعم قلوامورحم و بّاخ |

 وعفا ماماندمارک» ءارف و قاوبلا هيلع سقو هتبجرایف ةفل رمالاتاجرا لوقترول والتعم هکردتغل هدهلیکرت |
 رم و يما نب لاله و ثالام نب بمک ندداهج نیفلت هده وت هروس یسادعام ندننارضح صفحو یئاسکو |
 نوج م نورخآ و  وبشا نال وا لزا هدنراقح مهنع لا یضر عی رلان |

 1 :مهيلعبوتاما و مهیا هلا عال

 مو یانعم هدهروک هنسیکیا رایدلبا تر و هلسا ونع نوج مهیلا راشم هلیناونع نّوجم هلا هزم یتسهع رک

 بوتل وا ریخ ات یرلرما هلدیقوت هن روهظ یهلا را هدنراتح رانا یتعید رام مهیف هللا لی یتح نورخوم |
 لئان هسیاررول وا بئات رک او بول وا لاکن و باذع رهظم هسیارارداراصاهرزواقافترک اردشلاقفوقوم

 اض قرف ردهنسانعم هرخۇم ردلعاف ےسا ندنس لک ءاجرا هلن رسک كيج و یعض كی” (ةئج رمل ا رار ول وا یھلا |
 ,عدقت لوف یاب وکر اربد لعالب ردلوق ناعا ور ارد اربخ أت ند داقتعا و ندتېن هدهبنر ىلع هکر دسبقل كن هفت اطر |

 ووا ذخا ځد ندنسهدام احر هقشب ندنسانعم ریخأت هدنروص یفیدلوا ین یس هلک هتججرم وب و رایدلیاریخآت | :
 9 یفیدل وا دیفم تعاط هبا رفک زلیا ررض اکا تیصعم هدقدل وا نم وم هسکرب هکردو ید یمالکرب كرتوار زا

 د کرم لجر هدسننروص هزمهو هلا ددشت روند کرم لجر الثم هدنروص یغیدلوا زوم# هکیدلاق |
 یرهوجال واکردحراش»ردشلب مهو هن وکوب یرهوج هه هدننز و طعم زید جرم هسخوب هننزو مجرم

 رعرببعت قح هدیهکبا هلغا وا هروک هتبسن رارو نم لاثم ابنا رد ثلثا تد هدننر وص هزمش مدع یرو نما

 اح را و ةزم#لاب هنج رملا مهلاقب و یهتنا ردشلارک دیچد هدنسهدام وجر ینو فلومو هدننز و یعج رم ردقلوا

 نو : هلن وکس كلاد و یرسک كنار (درلا)) ددشتلاب ةیجر لا مه و لاقثيح یرهوجا كلذ ىف مه و و ةففحم ءایلاب

 ادور هکر هنسانعم هدام و نوع یاهمصن هلءدروه لا رد هن-سانعم ر واب و نیعم ینعی |

 هنسانعم لدع روند هنکندر تاکو ءدرو ردقح هل وا هیلصا یازحا ندیارشکت و دمیعسج ردت رابع ندنرهوح و

 ۳ لدعلا و ح راش * هنسانعم لیقث روند ه هنسن آ و نیلدعلایا نیئدرا اولدع لوقت روند نهدر هنسیکیا

 سپهلکم دردم وسوم وا والب هدبابع و یکح ارب ز رداطخ هلا وا و یوانم نکل ردشلناهثطخت ردزس وا و هکی س هذ

 هلن وکس كلاد و یصقكنا ر (ءدرلا) ردبفل كن وب هدساس نکل رول وا كغ د هنکن د نال وا رغآ کو نال واباوص 0
 قوم آمیدهضراعیسهلوتمللخ و نه و رود نم *یش هلبت وق كن هکر د هنسانعم كلیا تناتم رادم هب هنسفرب یهنسنز |

 اذا ثلاثلا بابلانم ادر ه هأدر لاقت رد هنسانعم قلق رهظلا ةوق و هان وتشپ ه هسکرب ی هسکر ب تالذک رولوا |

 , صیصخ عمو ردهنسانعم كليا بصن كتسدو نادناب و قایط هان نوجا ماکحاو» اداعو ةوف واءدر هل هلعج |
 تیاهرودنفتلزوک هن رای و تمدخریاس و هنفلع وبآ كنبشاوم و تاودوهعد اذا طراطاءدر لاقب ردیاب

 ااف ردهنسانعم قم آ شاطو اهیلع مابقلا نسحایا لبالا ءدر لاقب رد راتوق رادم هک رد هنسانعم كلا ماقها و |

 | 3 ( هادر)
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 )ر رذلا) ردشلیا ین هلناونع "اردنا لقنالو فل و ندنیکت هلو ندما وع نل یریبعت یناردا مع رد وا |
 ۲3 رب د ح راش + بلعل نعل ٍء اعد وه وءرذ ءرذ لام راررغاج نوا قعاص ینع دیک هلکن آهک د فلک رب هل رسک ثالاذ

 ( املا )یهتناردش < گم یریبعتكفلوم سب رار رغاچ كره دءرذءردنوجماقعاص رونل وا قالطا ءرذ هب یک هسفن |

 ثلاثلا بابلا نم ًامذ هيلع ًامذ لاقب ردهنسانعم كمرب و بقشم ب ودیا ثالج وک ب هکر هلبن وکس كم وی ك لاذ
 | ىح هت اذا ادت لا ذ لا رد هنسانعم قلقا هم بورشب هل یس هدا زیا هدنن ز و لیعفت( "ییذتلا و هیلع قشاذا ۱

 الاش ا او زا هراب یک بو شم ارب هل وا ءابت و دساف هنسنرپ هدننز و لعفت(عوت ذرت -

E:بولیریص ندکک تا ضعبلا دنع و رد هنسانعم قم رابق بوشدش وضعرب و دسف و عطفت اذا هریغ و حرجا  

 |عذ مظعلا ن نع محلا لاصفنا وهوا مرواذا ههج و 1۳ ی لاق نوسا وا ها ببسداسف لر $ و مدال رکر د هنسانعم ق لزا

 ادر وتو وو رط ر لوق یلع یا وا ی نس هراق لز وک هدنن زوهلزبز 5 ًرآر ال دارا لصف 9 داف وا

 | لا رد هنسانعم ققاب هکید هکید هلتفدو تادحو اهبلقوا مفدحا *ل "رحاذا لحرلا اراز لاق ردهنسانعم ق

 | قنوقو اهن تقر اذا ةًأرملا تأرأر لاق زد هنسانعم قعادل راب ېک غ ارچ یزوکو رظنلا د دحاذا لجرلاأرأر
 ًارأر لا ردهنسانعم قمت ادلراب هارد واوا منغلاعداذا یعارلاأر ار لا ردهنسانع:قعغاجودرا را یی و

 اپ اداب تصبصب یا ءایظلا ترا ر لاق رد هتسانعم قلاص قربوق چ یک و وهآو املا باریلا و باصسلا |
 ادو دف زساه(ارآ الو هدنز و هب دید ةارارا ۶ :ا لا فن ترظن اذا ةأرملا تأرأر لاق ردهنسانعم ققاب هب هندیآ و

 (نءارآر او رونید هنوتاخ ن ردت |ناعل ینیزوک ها هفدح كير ندان ر ز هشيمههدننز و لاسلس(ءارآز )و هد زو

 هلکنآ هلغلوا ردا رظن قوچ هب هنینآ ردیعما یزف لرض هن سابلانب هخاط نب دا ن "رم زساه(ءآرأزلا و هلبادم
 ردهنسانعقلوا لغا رقابنابدید نوجما كم ز وکی سعاب نعد هلن وکس كناب و یصف كنا ر( اب را )ر دشغل وا یمن
 الع اذا ابر لاق رد هنسانعم عافترا و "ول قلتو : و ےل ةئب ر راصاذا ثلاثلا بابل ناب ر لأبو مھآبرلاقب

 "یشلا ابر لاقب رد هنسانعم كالا حالصا یی هنسنر و هعف راذا*یب لا ابر لاق ردهنسانعم قم ردلاقیراقو و عفتراو

 اذا نالفایر لاقب ردهنسانعم كم ردکر ب ماعط سانجا و هبهذاذا* لا ابر لاق ردهنسانعم كمردیکو ا اذا

 | رد هنسانعم ق قمشج هکسکوب و هتیشم یف لقاتناذا لجراا ابر لاقب ردهنسانعم كع رو ضآ رغآ و ماعط لک نم عج

 هک ایوکر ونل وا لامعتسا هنسانعم كلا لا ردا وهاک ینا بودا تالابم هب هنسن ر و فرشا یا لبج ىلع بر زا

 هلثرکا ۵ و هب تلعامیا ه ابر تاب رام لاق ردا عالطا و فوق و لبصح هلن الابم و تقد یکی ناعما و تقدكنابدبد ۱

 ٠ ولاحقا ابر ال تیم هعیلطرون د ځد هلغا BILAN ما ءاه که دنن زو هلی هگو زا)

 | رذح قغقاص هدننزو هلعافم(ةابارمل اإل ولع ىلع علط نتعب فرش! اذا«لجرلا بترا لاقب رد هنسانعم قمتیچ هکسکو ب

 | لا داش كلا ناعما و تقدهنلاح و كمت ز وکی هسکرب و هتیقت او هت رذحیا هات لاق ردهنسانعم اقا و

 € ءابرلاورول وا نوجا تک راشم هدرلن و و هتسراحیا هت اار لاق هتسانهم فا تسارح و نخ وه ۱

 (برلا وو هلیصف 2 رای( أب رمل ا) و اب رلا لو هل وا ع ونص م ندنیت التاب ندن وکه عطق ت رد هکر دم رهطملوشهدننز و هر
 یک هبف رول ازاد رطاندار وا هکر ون دهر كسکو ب كج هناک | ناد د رد ران اکم ےس اهل کف كنات ویعط كم

 یار اب رلاق رد هنسانعمكم ر دبكه دنن ز و هلعفت( ةئ لا زا هنسانعم رر

 | بابلانم اءوتر ةدقعلاأتر لا رد هنسانعم قمالغاب بوکج ج ےکح یم وکد ہدنن زو د وعق ها هيق وفیات (قتر او هبهذا |

 | هتم ر و ماقااذا لج را تر لاق ردهنسانعم كلا تماقا و هقنخاذا ان الفاتر لاقب رد هنسانعم قغ و واهدشا ذات لاا

 ماعطب م ویلا هدب ترام لاقیرد هنسانعم كتا نیکبست نم وج رکج هلماعط و قلطنااذاد زأتر لاقب رد هسا هک
 | یظفل هدیک هدرو نم لاثم زغل وا لامعتسا هد ريغ كدبک عن ردندصئاصخ هدانعم و هع وج نکس ایش لک ام یا

 | قراتآ بیرق هرب یرب یتیراعدآ هود هکردیف دا مهو هدننز و ناکنر هلناصف (نآترا)ردب وصنم هرزوا تیل وعقم
 | براق یا كتراذا ثلاثلا بابلا نم ان اتو ربعبلا اتر لاقت رونلوا ریبعت یتمالقن هدنعمق تآ هکر دهنسانعم قمالغرو |
 . دوتفق كعاذا نالف اترا لاق رد هنسانعم كلوک زقسا سا هلت واخ رو رونف هریک كنم رار و

 | اثر لا رد هنسانعم قاصد وس هزات نوا قفل وقهرزوادوسیشک | هلینوکس كن هنلش یا و یصق كن رایت راز
 ۱ اتاۋ ہد كط وس دن ره هتم هکر دخل هدنس هک یر نال والم وز 3 ضماح لع هبلحاذا ثلاثلا بابلا نما ریل

| 

5 
 قم ردیف بوتاق رخآ * ی هتتشر و هتنریا a ر لوقت ردهنسانعم كلنا راعشا ےن ردا داروټ ییذساحم :

 | 2 1 0 ا |
 ۱ قلاح نهاده زوک دید ونساو هن طاذا هاثر لاق رد هئسانعم قەرواو هطاخاذا "یشلاب"یشلا اثر لاق ردهنسانعم |



 ب دعا لاذلا لصف ]ج

 ضد ره هل مک ك نەز ءا ودالا منا ردهز وا بسا رک دهننانعم ۲ عود ىدا ءواد ا ردهلعف ر ردلعاف ۱
 4 ی . نصر .

  RTEیکن الواروبق یسقرا دنزورجا ) اندالا) ء:جاذا عبارلا بابل ان همأند لجرلا ید لاق ۹

 ردهنسانعم كلا قوسو لج هت اند یبهسکر هدننزو لعفت ( قندنلا ) هدننزو یرکس روند یأند هدم روند |
  ۱ها ودا یعج ردهنسانعم ضو درد با دم (ءآدلا  ةءاندلا ىلع هلجاذا هبحاص لحرلاأندتیا ه ادت لاق 1

۱ Ec 
 ودلا) رک ذیساک ول وا ردصءءادو ردقو شاک ادودم یعج و یدرفم یربغ ندنوب هکر بد حراش

 میارلا بابلانماءاد و اءوډ ءاد لج رلاءاد لاقب رد هنسانعمقل وا لاندرد و هتسخ هلبا دم (ءادلا و هلننوکس ك واوو 6
 مس یمه ءاد هدار و هکر ید حراش + ءاد وهف تض رم یا ثلاثلا بابلا نم یتعب لجراپ تئد لاقیدق و ضماذا ١

 ضیرص رداعاف سا ندنوب هدننز و عیطم 6 ید! ضرماذا ءاودا لجراآودا لاق رد هنسانعم قلوا كلاندرد و

 ا ضا رم ردهرز وا یلصا یکلوآ ردردصم ندلاعفا دوب هدننز و هماقا (مءادالاژ روند هئي دمه هدنتن وم هنسانعم

 ۳ ۲ كلا صبر بوداخ وا هدرد یهسکرب و تض رم یا ةءادا لج راب تأدا لاقت ردهنتسانعم قمل وا لاندردو

 ۱ [[ تادالاق رول وا لامعتسا هنسسانعم كلتا افلا تمع هب هسکرب هءاداو ءا ودا و ادب هتبصا یا هتآدا لا رد هنسانعم
 ق نوج؛دروط جا یژنکا یم دروف رد هباکن دقاجآ (بئذلا اد هتعایا !ءا ودا هتآ ودا و ةءادا لجرا

 همرکعذکم (مماد) هاه روند هثید هدنش ومءادیا “ید لج رز لاش روند هضد رهو هتسخ هدنن زو ربخ €( ءیدلا ۱

 ۰ هأدودلال رددآعضومرب هلي هی عج (ودالا) ردیعما عض وم رب دند روب یسهلیق لیذه ور دیذآكعاط هدف

 ۱ ماذأذلا) ہک ہما لاذلا لصف عه ةبلحا یا ادودلاهذهام لوقت رد هنسانعم هبلج ودایرف و و ض هدننز و هلزاز

 . | برطضم وقلاچ وردن رابعندکلنا را زآ ن وجمنمند هنسف رب ی هکر هکر د هنسانعم رج زدم كرافلا(ةءاذأذلا لو

 ` كرز( Doi لزز (ۇداذتلا) اب رطضمیا ةءاذأذلاو ءاذأذلا یشع لاق روند هشبورو ناشیرپ و
 كلاذ (ءابذلا)) ابرطضم یشمادا أدأذو لجرلاأذأذتلاقب ردهنسانعم كروب نایت واب تخت ناتو

 4 ۵ وا ج ورکبس وریلد ايب بوخ و هجزسعلچ قرآ حآ یندب یتعب هلوزهم هکر ون دهزق هزات لوش هليل وکس كنابو ی
 لاقب ردهنسانعمیتلخ یار هل وكس كنارو ىح كلاذ (ءرذلا ح ورا ةفيفخ هحصلم ةلوزهم یا ةٌابذ ةيراح لا
 ۱ ندنو هب رد هک اذا ول :رذ لاقت ردهنسانعم ققلاغوج ی هنسنرب و هقلخیا ثلاثلا بابلایم اءرذ قلا لا رذ

 .هیفامیتعب طقس یا هوف ارد لاق رد هنسانعم كلک ود رشید ندا یشان ندتلعاب نال رواد اک دوم

 .i ڭشابواهرذياذا شرالاًاردلاس رد هنسانعم ثاک | مت روتا لاطا ةداراو لحارکذو ونانس الا نم

 3 .ییعع ردصم و هن» یش یا رخ نمءر رد لاق ردهنسانعم لیلق یش وضو کفش چ ندهنن ماتم قمراغا یحاص

 ۳ لئاح یا هرذ انتیام لاقت رد هتسانعم لئاحو هدرپو مهل ا وقلخ یا رانلاءرذ مه لاقب هنسانعم قولح رول وا لوعف

 3 ردهنسانعم یلتثلالسن ردلماش هنلسن كنج و سنا هکر د هنسانعملسن هد دشت كناب و ثالث تاکرح تلاذ هن رذلا )|

 1 "یلع هلنیعددشت رد هلرعف دوخ اب هل وعف ین ز وهکرب دح راش # راک وخ شمر ردذ وخ ام ندنسانعهرشکتنانل وا رک ۵ ۱

 1 : شاک | رد ۇرذم ی ععع هدنن ز وربما( ۍرذلا ژی ېن ا رد هیلعف ازور دهنسانعم قیرفت : کر رذوخ ام ندنظنفل رذ لوق 0

 E رد هتساتعم بیش قم راغا لانص ویاص هل وکس كنا رویم تلاد( ةءرذلا) ر وذبم یا ۍرذ عرزلاق روند هنیکا

 E 7 رداد هغمراغاندار وا ادا هکر وند هننلاح كع رمرف بوشود قلضاب ز ونه هرالبق نال وا هدنکو ا كشاب لوف ىلع

 1 عبا را بابلا نماءرذ آرذ واءرذءهزعش *یرذلاق رد رار دص مندر وب نع یانعم هدننز وعنم (رذلا )و هلنیتخف(ءرذلا)

 . | روند ه یثکنال وا هرزوا هرو نم تفص هدننزو رج( رذالا))سآ لا مدقمیف هرعش ضا وا باشاذا ثلاثلا و

 . | راسوهجالیرللوق لوفیلع هلوا ضای هدنشاب هکروند هنوبقج وق لوشآرذا وهدنن ز ویرکسرونیدیآردهدننن وم
 ل رک كنهزمه6ءا رذالا)د وسا هراس و نینذالا شقرا وا شای هسأریف ناک اذاآرذا شیک لاشه وا هایس یساضعا

 ۱ لاق ردهنسانعم كم و وقروق هب هسکرب و هبضغا یا هأزذا لاق ردهنسانعم قه راط بوزپدنخوکی هدآرب
 ۱ | رطض۰ه هتسنر و هب هعل وا یا *یشلاب ءارذا لاقب ردهنسانعم كلبا علومو صبرح هب هنسنرب یب هسکرب و هرعذ یا

 ]] دوس هيم هقان و هلاسااذا ممدلاأرذا لاق ردهنسانع,یققآ ویلا هاا ىا اذكى لاءأرذا لاش رد هنسانعم قلق ین و

 ٩ ةيرفهدننزونشح(یرذلا )نیللاتل زنا اذا هقانلا تأرذا لاقى رول وا هجا وا بی رق یتق وجان هکر د هن مانه «كم ردنا |

 | اک وهدننزوقاغرف هلن وکسكنا رو ی كلاذ(ینآ رذلا )روند ه هقان ندیا لازا دوس هنس هم هلغل وا جاننلا |

 3 یزوط شاتکب یا زوطو ضاسلاةدیدشیا آرد وینآرذ مع لاقب روند هزوطنالوا ضای هلیسهدایز ردراج |



f ۲۱ B- 
 .ییمآرادم فلۇم * رول وا ن نددادضا هدنروص و دتنبالیا هت آراد لا رد هنسانعم كلا ۳ هد پوشی |

 | هنظفل هن ارا دیزل هد تبال وه ردو اوم هتن ال وهتعفاد و هت رادەت اراد و بودناریسفت هلا ها رادم

 | ردموس ص جد هدنباب لتعم ندهرناس تاهما هکیدلاقرول وا شلوا هرلانعم لوا ید ةا رادم هلب رال وا ریسفت فطع

 | اعقاو ردموقرم هلبترابع هلناحت كناک ةفطاللا یهو ةرادملاب كيلع و هتلناخ هت رادو هتلتخ هت رد هدساسا یتح

 | ندکمزسوکل د یورو عضا وت هد رهاظ تروص بودا زس یی هنیکو ضغب نالوا

 هلیسانعم كالا هعفادم هلتع الم تر وص ران دا دعز و4 یک فل وم ی هم وق ره "هدام و ردنصتمییرف وكنر ودر ابا ۱

 ۱ رهاظیت وکس ندنراشا هدناب لتعم نکیشلاریسفت هلا هت راد هداروب فل وم هکیدلاقردبرقا جد وب هکر اردنا ریسفت ۲

 | تردق و توطس و تزع هلی "لار و نوک كرالاد و یعط ءلرات (ةأردتلا ) و (أردتلا ) ردلوجم هلوهذ م
 | هو ردتلادعنم وغ وذ عفادمیا های ردت وذ لجر لاقب ردهدناز یرات ران وب ردادعا عفد رادم هکر د هنسانعم ۱

  كناف و یرسک كلاد ؛فدلا) یدهدت اذا * یشلاأب ردت لاق ردهنسانعمقفل راوي هدنن زو ج رحدت هلا هدحوم یاب |

 هلا دربلا فالخ نامه هد هراس تاهما ردیضقت درب تدخ هکر د هنسانعم كابسا ك رد اس هلنیتعف و هلبنوکس

 | هعفانم نالوا لصاح نده ود هل سسک كالاد "قد ورولک ءافداییج رول وا هنسانعم تن وڪ* كابسا قلطم کر ذ مش

 اهرابواو اهجاتت یا ریثکل بالا فد لاقت دونید هغلوا عفتنم لا رنا و ېک ابلاو رابواو دالوا رونلوآ قالطا

 طال“ فد یف دعقا لاش روند هنسوت وق كراود طياحلا 6 یدو هنسانعم هیطع روند ه کر ووا عافتالا و

 ندا هلانم رک بوربدزق ندو ردشغل وا قالطا نوچ رقد روتوا بونارس ندراکز وز هدرا کک ۱

 راب والا و فاوصالا ن م ًافداام یا * ید هیلعام لاق یکی راراسو كروکو ابعو راب وا و فاوصا روند هئیش |

 | بابلا ع نم ةءافدوفدو أ افد لجرلا "ید لاق ردهنسانعمن نس قفسبا هدننزو ههارک (ةءفدلا و هلنیتصف € ًافدلاو

 نونا وتو قفل وا مسا هليل ونع ةءاهدلاک هچ رک ین هلک هادد فل وم » نعمت اذا سماناو عبارلا

 | روند هلتلاح كلبرکوب نالوا هدهقرا هلنرتصف ًافدو ردقلوا ردصمندساخ باب هرزواروکذ م هجو نالوا جک

 افدت لاق ردهنسانعم قسما هلبا هنس رب هدننزو لعفت 6 وفدلا ل یأفد یهو فدا وهو نخ یا ًافد هيف لا

 هدنزو لاعقفا هل رسک كانهددشم لاد و كن زمه ندالا) و هدننزو لاعفتسا (ءافدتس الا هب نضعقاذا بوقلاب |

  تیمرک بوربدزق یندب هدننزو باتک 6 ءافدلا ) افت یتعع ًافداو ًافدتسا لاق ردآفتدا ىلصا ردهنسانعم ۇفدت

 هدف یک ر در ییندب هک ر رک ادو ۰ دالا و یک هنسن راسو روکو  سابل:روند هئیش نر و

 صیلخحن ندرتفتدورب هکر ددنسانعم كمر و هربثک يطع هب هسکرب و ءافدلا هسبلا یاافدا لاق ردهنسانعم كمردیک

 اذاموقلا افدا لقب دیا نیست نیر یرب هجا هکر دهنسانعم كمکیرب سان واربثکهاطعا یا فدا لاق رکا |
 یژافدهدننن وم هنسانعم "یدتسم روند ه یشک ندا سبلت بو یحدیسبا اعاد هدنزو ناشطع (نآفدلا) اوعتجا

 هدننزو هثیطخ (هلیفدلا ) و هدننزو هحرف (ةئفدلا]) رد هبانعم لوا هدننزو ریما ("یفدلا هدننزو یرکس روند

 .هدیسراف رونل وا ریبعت لحاس هدماوع حالطصا هکرونید هرب نالوا هلانمرکو یا هلبصف كنافو كيم (هآفدلاو و

 هدننز و هتک( قدر gê همرکم ما افدلا) فد تاذ یا ةافدمو ةشفدو ةئفد ضرا لاش راربد ربسمرک

 | ةرشكى ا ةأفدمو ةئفدم و ةأفدم لب الا روند هرامود نالوا ناوارف یراغایو یراکویهدننزو هم (ه هافدلا)ل و

 :هدامو روش دهروملناغابهدنبقعاوهت نا رسما تا 6 دهن :دهدننزو "یبع(یفدلا)ل موصشلا و رابو الا

 | بلج هدنماکنه یلولحیعموم زای زونهینعی هدنکو ا كنم" ومزاب هدنز و هب رع « همفدلا) یدنل وا نایب هدنلیذ ًاثد ۱

 | بورپ ر دشیقص یهسکرب لینوکس كفاکو ی تلاد < ] اکدلاژ ردقج هل وا یس هریخذزاب هکر وند 4 هریخذ نانل وا

 .(زک ادنلا) مهجازو م .هعفاد ادا ثلاثلا بابلانم ماد مه "کد لاش ردهنسانعم قمردشفاق هن وا لر هرب و هجا نه

 لیف(یندلا)اوضادت اوج زا یا و هک لاق ردهنسانعم ثكعثدا هجا رم بوشعیص هل رب یرب هد ز و لعافت

 سيخ یا" یند لجر لاق روند هغالبج یردلاب ابا ال راس ندمارج افطق و قلا و

 | ىکا رتا ید م نوا جت از هب هسک رظنلا ریقح ول هثج هدرخ “یدو نجام جرفلا و نطبلا ثیبخ

 هدنزومهازکساندلا)و هلیعص كلاد(هءوندلا رز ردفدا رم هدل وا یانعم هلا "ید "نا دلا )یکم امزکر ولو یأندو

 هدنن زو هَطخ (شندلا واشند ناک اذا ثلاثلا بابلانم ةءاند و ةءوندلج راا ید لاق ردهنسانعم قمل وا ید هسکرب

 كلبا باکترا شبا "ید و قچلا هللرسک كنهزمه (ءان دالا ةصیقنل ایا ةندلاب یا لاق ردهنسانعم هصیقت و بیع

 | روبقو یرکوب یسهقرا كن هسکرب هلنبتصق (اندلا ) اریقح اما یا اید بکر اذا لجر اندا لاق رد هنسانعم |



 ی ۷۰ زبس
 TIRO دملت روند بیدا و شیککو هبهعلت شیک و هنسانب انف روند هنادیم عسا واو

 [ :أدأدو ادد 2"لاش ۽ رواده دک وک ارق كبد لتدم و یرصق + لرز ًادأدلا) وأ دآدلاوروند هنسدنقآ وص

 هیلع و "یشلا ابد لاقب رد هنسانعم قمالقاص بوتر وآ یهنسنرب هدننز و لالعفت ( ؛یدننا ةطظلا ةدیدش یا نادع و

 باقه تکرح هکر دهنسانعم قمل وا نکاس هنسنرب هلبنوکس كناب و یصف كلاد ( ًابدلا ) هاراو و هاطغ اذا ادت

 15 (ةبدلا) ا هب ض اذا اصعلاب هابد لاق ردهتسانع قمزوا و نکساذآ ثلاثلا بابلا نم ابد “ىلا ابد لاقت
 [ هدنز ویر علیا هال یا (یثدلا) رارفلایا ةا دلاب هدننم یحن لاق رد هنسانعم را رف قجاق هلبن وکس كنابو یصق ۱
 را + رونید هل ود راد روغ وط هدنعموم زاب كن سف یکونوفو روند روم ناال هدنبقع یرارح تاتش كنا وه |

 ۳ و نسەلک ى أ افد تیرو نع فل وم تیاہن رداکد مولعم یی وسنمن J ] رد هلتیسن یاب ی ده دانعم یکیا وب هکر ب د

 هل )و هل وکسكنا رو یحة ثلا د(ءردلا )رار ول وا شل وا بوسنمهت را رح هلغل وا هنسانعم ترارح هلکناریسفت |
 ةعفد وص ليس و هعفداذا ثلاثلابابلا نم ةأرد و !ءردهآردلاقب ردهنسانعم قم واض و ڭا عفد هلا |

 کلک هیچ یناهک ان هک زرد و ردلکدیع واطم كعفدعافدناهدارو عفدنااذا ليلا ار دلاقت ردهتسانعم | 0

 ی هلیسایض هک ایوکرونل وا لامتسا هنسانعم قما دل راب بویلیشبا شتآ و ةا جرخو ارطاذا لجر آرد لاق |

 ا كلتا وهظ یرموب ی راک دید هدغ بوشیش یسق را كن هود وت اض! یارانلا تر ذلاق ردا |
 ود بواب ین هثمنر اردو ردن وغاط كنم هود هروب نم هدف رهظ ف مرو ةدغلا عمو دغا اذا ريعبلا |

 ۱ ام ا ر ل تب ی ابکا ندم ولما لو هطسباذا ىثلا ارد لاقن رد هتسانعم |
 :نمآردنا اذا !ءرد و اءرد لیسلاءاحلاش رد راحه دهلبط تلاد هدانعموب هل وا نداشت عفد ی را

 لوش وردندآلحررپ ند عءرد ورون د هنتلاح جاح وعا و ليم نالوا هدرا هن ا یمهلوتماصع ویغرافءهردو |

 وردلا ) یک یراهفیصص راقو یسهراب اي ایف هیلیا طوقس ه یعاشا بوت وق ندغاط هاک ات هکروند هب هطقاس |

 هل وا روقج قد راب یرکو یرک | احشاح بويل وا زود هکر وند هقورج ور وکو قوقش نالوا هدلو هدننزو
 4 هکر دیعج كنس هلک ءرد ءورد هداروب قیفاخاوذ یا ءوردوذ قیرطلاشرولوا نام کمک بوی رو |

 ۱ ۷ القاذا ورد نک وکلا رد لاق هنسانفم كلنا ناعل وقرب زدلیرول وآردصعءورد وردهنسانعم |
 ۱ لا ار دنآ لاقت رد طماع كلک ییوض لبس هلعفادت ناکا ندمولعمان ناکم هدش زو لاعفنا

 € الا ) شنا یا قبرا آ 5 لاقن رد هتسانعم قلعاط ترانا هفا رطاهنسرپ وه بال ناکم نم
 ۳ .ردهنسانعم قمر دشقاق هنوا ور یني رب یرب بول وا شک اشک هدننمط تموصخ و عازن هدننزو ۱

 و هل رسک كننهددشم لادو كنهزمش(ءارد 3( ةموصالا يف اوعفادت اذا

 لح هی هنل وا هرکصندقدنل واماخداو بلق هلاد ءانیتبم هجر داصتا ید مأرادت یلصا كنو هک اف

 ال وا هدنزوو یدنل وا ماندا و بلق هلادءات تالذک یدنا یرتدا ییصا هکرول وا ی دندنناب لاعتفا دا

 د زدلا ) هی رد هل تذحا یا دیصلا تأرد | لوقت رد هنسانعم كليا داختا هثب رد یتآ یزکذ نوجا ۱

 ما و بصن هر ر ینآ هکر اردا عت هاکنآ یتعط و یمررلندبا قشم قارزعو قوا هکرد هقلح لوش هدننزو |

 اق و دص ر یرادیض كرادابض هتیردو رردنا ذخا ینآ هلفار نمو یر کا نوا كمر وک ندنچما وا |
 رب نوچا لافغاو بیرف هدننزو لعفت 1 وردتلا ) روند هی یراکدنل ریس بو دارس هریدنک نوا ۱
 : و هولتخا "یشلا نعاورتتسا یا اوآردت لاق یک یراکدشا راسن ند روش زد هه شات تا ری ۱

 زادلا و اوربت وا ورتکتیا اول واطت اذا مهیلع اؤ ردت لاقب رد هنسانعم كلا الیتسا و ربک هلغل زا ور الا

 ۱۳ی را دوکر  دح راش + ةدفمیا «یراد ةقالاق ردب وعاط كانم هود هکرونید هب هقان ناتیج یو هدنسهق را |

 یردلا) رول وا فصو هرزواروک ذم هج وهدنل نم هصاخ تفص ې د ه هقان یکیغیدل وا فص و هبءهود |

 ههقان لاقت : هلوا شققراض یک بولط بوریدنبا دوسهنس هک هلکلیا لولح یسرغوط هکرد هقانلوشهدننزو |

 ۱ ۱۷ توش رو قاب امدا و دات زو نکس *یزدلا ) جاتنلا دنع اعرض تخرا و نیلا تلزنایا |

  نکلردزاح هدهلیعط تلاد هدنس هلک "یرد وبشاو * لالتم دق وتم یا *یرد بکو کل اقب یکی زشمو هرهز رونید

 | رفصء قبر ردقوب یربغ ندن را هک قیرمو * مرد هدنز و لیعف ها ند شوت شیر ن مالک اہ ز زا رداون |

 ر اون ره هوس رد ردکعد بوسام ه وحا نعي هرد هلذبسن یاب و یمعص تلاد هک ی 3 "یردو ردیعما |

 0 قفر کرد هنسانعم هن الم و هتعفاد و هت راد یا هتأر اد لاق رد هنسانعم هعفادم هدشنزو ةلعافم ( ةأرادلا |

 ( فطل و )



  اهدبزپ ردقلاتآطخ لاق رد هنسانعم قم آه رشط نکو یک نالک هس زو نکیا رانیق هرصت هلن وکس كناط ویک ك ناخ

 كناخ (طحلا]) هنمريشيذين یا بط رلا نم ةئطخ ةلاا ىلع لاقب هنسانعم ريب ذي ر ونید هلبلق رادقم ند هن نره
 | بنذیا طخو ةیطخ هیف لاق روند ههانک نالوا هلبا دع دوخاب رد هنسانعم بنذو هانک ردعما دوب هلک

 لج رلا یطخ لاقب هنسانعم كالشیا هانکو كلبا وص رار ول وا ردضم هل رسک ك رلاخ (هئطخ و اطخ وال هنم دمام وا |
 رواکی طا وخ یعجب روند هنال وا راک اطخا دم لوق یلع و اقلطم ردلعاف سا (یطامنا) بنذا یا ةئطخو اطخ |

 یژکارو ملثم رونل وب ځد یندنا تباصا هتبلا هلماپس ندیااطخ ندناشن نعببئاص مهس قطا ومنا عملا هنم و

 هدنن ز و لیعفت( طلا ) وهدننز و هلعفت ( هطحصا )ر ول وا برمض هدنفح هنسک نال وا بیصانایحا بول وا راک اطخ

 ءاطاخت لا رد هنسانعم كلتا عاقبا هباطخ ین هکر هدننز و لعافت (طاضتلا ) هب تمر اذا ثلاتلا بابلا نم اطخ |

 | كلغ هکایوک رونل وا قالطا هب هقان نایلاق هبک هلیس هی لعاف مسا ندنسس هک ءاطعسا ( ةطسلا ) هاطخا یا ]
 | بوکج ندنکو کی هنسنرب هلبنوکسكناف و صف ك ناخ ( فا ) لیاح یا ةئطتسم دقان لاقب ردشلنا لوبق تساطخ
 | بوکوس ییانن و ضرالا هب برمضف هعلتقا اذا ثلاشلا بابلانم ٌافخ هافخ لاقب ردهنسانعم قلاچ هرب بوراب وق
 قعوقهرزوا ضوح بودباقش ی هب رف و ضرالا ىلع هاقلاف هض وق یا هتییأفخ لاقب ردهنسانعم كمردنبا ردق هر |

 فشلت الل ضوخلا ىلع اهلعق اقشا ذا ةبرقلا اخلاق هیطا فشن یوص نالوا هده رقرب هک ات ردهنسانعم |

 كکو چ هود هدننز و دوعق (مولنا) وهدنن زو بانک( الغا ) و هډ رکن كمالویصف كنا ( ۱ )۰ ۲
 | ۰ ولخ و !هالخو "الخ ةقانلا تاالخ لاقب رد هنسانعم قلاق یک ش اط بویلرآ ندنرب هلک یا قلن و رح لوق لعا

 دوخاب ندنغیدل وا لبنت هسک ر ءولخ و ثان الاب صاخ وا لا كلذکو حربت لف تنرحوا تکرب اذا ثلاثلا بابلا نم |

 | و لا روا لامعتسا هنسانعم قلوا مزالم هن رب اماد بویلوا ظوظحم ندنکرح هرزوا یک ی

 روند هب هقان نالوانورح د وخای نکو چ نکر دیک هلیحصف كناخ (نءولنا )و( لاخلا ) هن اک حرب ملاذا ءولخلج راآ
 وه لاق روند هبارش و ماعطلوق یلعرونید هايد رد راج هد هلی ك نات هدنن ز ودمرت هرم هک كمال وكنات ( لا و
 ه هنس رکید بودا تغارف ی هنسنرب هدننزو هلعافم (ةالاحلا) بارشلاو ماعطلا وا ایندلا یا للا یف تام

 عض ومر هدننز و لبج 1 هریغ ین ا وذخا و اثیش | وکرتاذا موقلا"الاخ لاق رد هنسانعم كلا ترشابم و ع ورش
 هتینخلاقباک هتعطقیا نخ عذطا تأنخ لاق ردهنسانع عطق كعسک هلینوکس كنون و یصفكناخ ( انا رد دآ
 لاقب ردکعد لیق باتشو هلو لوا كياچو ریت ردرما لعف مسا هلیسانب هرز وا سسک كن هزمه ( ءاخ ) لتعلا نم

 كب هلل رسک ف الاد ( ءان دلا و و هدننزو هلزاز ( ةأدأدلا ) ەچ لادلا لصف ]= لتا یا انیلع لجراب كه

 ودعلا دا ادع اذا !هاشدو ةأدأد هريغ وريعبلا ًادأد لا رد هنسانعم كمت ركس هلتع رس لوق ىلع كمت هلتد_ 2 |
 ییهنسنربو هلایفتقم هعبناذا هرثایف ًادآدلاقب رد هنسانعم كقک هجندرآ بوب وا هن زرا كن هسکرب و سضحا وعرسا وا
 هنکس یا ہأدأد لاقب ردهنسمانعم قلق نک اسس یک رمو هک رح اذا *یشلا اد آد لاق رد هن انعم كتا كي ره

 ردهنسانعم كع روب بوتر وا ی هنسنرب هأڈأدو ردشللا توکس ندنتبدض فاؤء نکل رول وا نددادضا هلتهجو 1
 یدرت وک هکرده اکح ندننوصندا روهظ هدکدشودبونل راو هنسارحم وص كشاط هأدأد و هاطغ یا ءآدأد لاق

 اذا موقلا ادد لاق رد هنسانعم قم یشان ندکل هبلغو اتوص یا اود رسجل تعم لاقي رونل وا تا
 |( زدآدتا رد ها ندنوص ندا رودص هدکدلیا ك رګ یکشب یفیدناب نوجا قمت و وآ یتیدل ونوناخ و اوجازت

 قفل را وب وأدأدتف *یثلا ادأد لاقب رد هن رلانعم قمل وا نک اس ولو ا لرم ردیع واطمكنس هل هأدأد هدنزو لاو
 بوت وا ریکر یکه لبا دیدرت و عیجرت هدنن ورد ب وکچ هنسیرجمانیازوآهود و جرحدناذا رجح ا ادد لاق ردهنسانعم

 لاقب ردهنسسانعهاطبا كمکهک و امف اوجا ىلا نینلا تعج ر اذا لبالا تأدأدت لاقب رد هنسانعم كند روموک

 هل ردنا لیامت هفرط یکیا و لام اذا هلج داد لاق رد هنسانعم قنا بودیا لیم هفرطرب كونو اطبا اذا ربطخا اد
 ر واوجازت اذا مولا دادن لاقب ردهنسانعم قع يص ندکل هبلغ و لیامتاذا هبشم یف ادأدت لاق رد هنسانعم كم ر و
 كلاد (ءاشدلا) و همدم كفلا و یصق ثلا د (ءادًادلا لاماذا هنعأد أدت لاقب رد هنسانعم كما ضا عا و لیم ند هنس

۱ 

 HE دا ست 1 حس دا E ۳ 8 : 2 ِد ۱
 | داد ېچ روند هنس هجا ج وارخا دوخاب ردیس هک ی ڪن زوقط یمرکیدوخ ی یحنزکس یه رکید وخاب ید یهرکب 0

 | هداشک بدم كفلا (ءادادو ورد هم شفت یا تعرس ینعیءأدأد ه ورغ هدرل هه لوایآهدننز وجاسم زولک

 سگ لادلا لصف قیح



 ۰ ا ۱ ۸ 2

EFO(ءرللا ) علسادامبارا تالا یا کو ایک لزا لا دنیا و  

 (نهرحا ) هلیعص كناخ رواکناءرخ و یک د ونج و دنج رولکءورخ یعج هنسانعم هرذعرون د هتساحن هلم كناخ

 01 رون ده هناخدا و یش مر ردناک م مسا هلیعص كنار وی كم 6 ةورحما) و هلبا هزمه طاقسا (ةارخلا إلو هدننز وهلعف»

 1 هلی وکس كنبس و یف كناخ (أاس الا روند هنتلاح كاللا یعبط عفد ردعتا هلیدم كفلا و یرسک كناح (ءارطنا رز

 ]| هتیرلشع كنابسا رب اسلرکو  كفلم كل رک نکل ردهنسانعم دیعبن و درط ق عوق بوروس هدننزودوعف (غوسلنا وز
 : ۱۳ ۳ بابا نم اهونخو اسخ با اخلاق ردصوصج هفغوف بوروس ییعسف كیوک هروک

 عضو هربخ هرصاب و دعب اذا هسفن بلکلا اخ لاق هنسانعم كقک ب ولقي ارىز ولى مزا
 ا بولیروس خدو هلنیتعف اسلا ) لك اذا رصبلا اخ لاقب رونلوا لامعتسا تان قلا زمرق و
 اتعمایخ هدننز و لاعفنا (ماسخالا)) دعباذا مبا رلا بابلا نم ًآاسحخ بلکل ا*یمخ-لاقب رد هنسانعم تک بولغ
 ارط هشیمه هکر وند هنسهلوقم رب نخ و بلکل وش ( *یسالنا و اس أسخا هل لیقاذا بلکلاکن الف لات

 یتعم لعاف راهووف بور وس هغ دل وا هدندبق كمن ر وس بول وا نیقب هیک ره ینعی هیلردشالقب هب رق بونل وا
 ((فثساحما) هنسانعم "یدر فوص هل وا زعا رب هشبا هکر ونل وا قالطا هنیزنک كنن و نویقهدننز وربما ( ینا

 اوث اح لاقت ردذوخأم ند هروب نم هدام هکر د هنسانعم قعشت آ شاط هدننز و لعافت ( وساحلا و هدننز 1

 و هلیتصف (, اطلنا و) و هلن وکسكناط ویت ك ناخ (ءاطلنا) ةراج اب مهب اومرتاذا اوساضت اوئساخت و
 ًاطخ و باوصل  دض یا ءاطحتو اطخو اطخ هیف لاقب ردبدض كياوص هکردهنتسانعع قلشلکر از با دم |

 باوه راضعب هکر د د حراش# عبارلا ب بابلا نم ًاطخ لج رلا ؛یطخ لاق هنسانعم قلک اب نا
 و +رول وا هب هی لمأت وا یندا هکردیل وز ثتروص طق نددکردموهس + هکرلیدلب | نایب هرز واهج وو |

 هلعف ندنوق ی مما ر اطخ و» هل وا تبا هد هبنرمقج هيل وا راج یراکنا هکر دیس تهج و تساررعارب |
 قالب ندظ وحلم زرط هلبلافغا و لاغشا نا اب د وجاب ناکماد نامز هدقدنل وا عورش دنسارجا بودی دارم

 قیقع هع" رون هد ریاسب فل مو * ردنرابع ندنناب رج هرز وا یونمربغ یهنم روط و فلت نایسنالوا

 دارا الوا +رول وا هنوک ج واو و ردع وضوم هنسانعم كالا فارصنا و لودع ندههقتسم تهج ًاطخ

 و کا باقع و باتعو ذخا ردو یراکدید مات ام روتک هلعف ندنوف و هدا را ی هنسن نالوا

 رب نا نسل ی عياا باب نم انا سک ءاطخو نت اطخ "یخ هيف لاقب و
 ؛یطم ندنتهج لعف و بیصم ندنتهج ها را هدنوب هکه لوا بایعوق و د رام فالخ دصقالب نکل بودا

 دمحم و هک نایسنلا و اطا یتما نع عفر مالسلا هيلع هلوقب دارلاوه اذه و يطع وهف ًاطخا لاقبو
 دون هکه لیا روهظ یفالخینافتا نکل بودبا دارم ییلعف كنهنسن نايف وا نسح یلعف ثلاث» ردندلسبفوب

 حود# هد هلرتهج یلعف بول وا موب هلتهج یمهدار اورق وب و* رول وا لعفلا ف بیصمو ہدارالا یف

 هدیهذم ونیدرما ین عد د هربغ وا ادماع ایوب لیبس تالساذا نیتعهب ًاطخ هندیف یطخ لاق و × یهتنا زالوا ۱

 مو دصف و دع هدنم وهفع كندئالث رایضعب رد هنسانعم كلا لولس اوس وا ادع هق رط نایلوا باوصو

 .هدرانو هدننز و هیفاع ( ةْطانا و و هل رسک كن ر اخ وا رک يسا پد رابتعا قوا دست

 هدنن ز و هسفاع هک هک هعطاح هدنو و "یطخ ییعء ةئطاح و اءاطخا لجرلا ًاطخا لاق ردد ناسم |

 ره هد رلهدام ضعب یلاثما هن وکو ب ههتن ردشل وا دراو هرز وا هج وو هد داموب ردردنا ندد نم ورداننديالث

 لد اونع تیطخا هچرک هللادبا همای یتسهزمه كنس هلک تّأطخا نالوا یسیضام لعف كنسهدام ءاطخاو

 1 مع ندلادبا هرخآ فرح یفرح رب هدعاقالب هکر د هغثل د وخاب رد هدر تغل هکرد هیفلاب نکل ردشل وا دوهشم

 1 را انا لاقب ردهنسسانعم كليا ولس هقن رط نایلوا باوص و تسار هدنید ما ایهاتسوا ادماع ءاطخا و
 ,o یط هدنلعاف ےسا كنوب ا د اطخ هکهتن هربغ وا ادماع اع ءاطخ لیپس ثالساذا

 ۱ او رونل وا قالطا هل ال وا ثالاس ادم *یطاخ و هلال وا كلاس دصق الب * یطخح ضعبلادنع و روند یخ

 ۳ رد هان تا ًاطخ هدننزو لعفت ( قضا ف دعقوا یا هأطخا لاقب ردهنمانعم ققکاپ یتهنکرب
 ۱ رد هاتم كأ عاشا هماطخ یبهسکرب و اطخا ینعم لج را است لاقب ردرپتعم فلکت هدنموهفمكنوب نکلا
 روید مهانک نانلشیاهلبادنصق و جت لوف یلعرونید ههانکو بند هدنن ز و هلبعف ( ةمطلنا ) اطحایا هاطخت لاق | ۱

 | هّطخ و E E رولک ی ئاطخ و رولک ًایاطخ ېچ او رونا د وا4 اا ا 3



 | ندهسکرب و هلتخ اذا هل ًاتتخا لا ردهنسانعم كلا هراب ود و كنر و قعادلا ییهسکرب هدننز و لاعتفا 6ءاتتخالا ۱
| 

 | اف وخ عتسا یا هنم ًاتتخا لاق ا ء١ قدر وق لوق یلع ق القاص بونل یک ندن | هلسبس قعنات وا اپ ققروق

e \V g~ 

 | | ي را حایر( ةي )و  2 EREةا رد هسک نال واب بقلم هاادسالا رو سیفوکلا (|

 | رونل وا قالطا هن دال واز هدنز و هرم ,  FE EENهدننز و باتک (مابطن) نوهغادل وا نابن ندککر | هلباتد م وزا

ae et ا عوارب نالیصاپ هنن رب زعن روک ھل هدنروتسمعض وم كنها نالوایوص كي | 

 | قچالآ او هکر چ هکر دت رابع ند هیخ یرصتح یراقد روق رانل وا نیشنارصص و رلناکرت هکر دیعما ف ورعه ءان ندهینبا
 | یاسوج نیلا وو ویزا مو ندلبق و ندابع و ند هک یلکربد حوا ابو یکیا رونل وا ریبع هب وا و 3

 | ةيراج لاق هلوا شمالا ج وزت ز ونه هکر دربخد هردخو یکدرپ لوش هدنن ز و همرکم 6 اا ردلکد زوم ردلتفما 4

SAG 9هنع هللا ىضرقوراقلار نم مۇل اريما کرد ول کن با سا هل  

 | كموقرماي وکه دقدنل وا راستا ندنییس یدلیا لزع رگ ت رطح هر کص بول وا ىلا و ه هرصب هلا هدا

 رالقاص یبش نربک دنلایدنک ی ور وب کی هوباو اب - وه هتال و انل ةحاح ال هل ضب رعت یعاشت ندنرلعما كريو :

 رو رددلاخح نفت یی رد یزو دین کاخ واز ن جو رايد روډ ر ناو یو 1

 2 OE یا انکام 7 1 لوقت Eh ةاحاحم تیلور زغل وا یهو هح هلمب نرو ها

 | نس هزم اف يفت نکل بول وا زوم هرز وار وکذم هجو دج رک زدفازغ اب ندو وو نچ هدام روند ه وک ینا ورمسخ

  ندهنسنربییسکرب لینوکس كن هیقوف یانو حق كن( النا ) بخ یا لخ نم ةیباخ هل لاق رب دلیا بلق هاب
 هفک اذا ثلاشلا بابلا نم ًاتخ مالا نع ان الف ًاتخ لاقب ردهنسانعم كمردتا تغارف ندناو قمردروط ورک

  êقل وا ریغتم ف ور كنر یشان ندفوخ و هفطتخا یا ی لا تا لاق رد هنسانعم فاطتخا قعاق و فاخ وا ءایح وا ۱

  aهنایاس . یلاح و اهنت لوم هد ز و هام ( ةت ا) هوح و ناطاس ةفاحم نم هن ول ربغنا ذالح را ًاتتخالا رد دسانعم |

 ا و ناسنا هلو بونلوب لوب هتعمرپ هن هلغلوا دیمب تیاغب هغلنادابآو بوی وا یرثا كلنش الصا هدنآهکرونید
 | هلینوکس كيج و صف كناخ < ابا)یدیلو توص ابف معسیال یا ةئتم ةزاغم لاق هل وا عاقتسا یسهزاوآ
 | قلق یزآبودیک فوچ یتعب كلا ليم هصک و هبرض اذا ثلاثلا بابلا نم اصح ءاسخ لا ردةتسانعم قم روا
 | ردهنسان ہم كالا خاج و ممتن اذا لج را اخ لای زد هنسانعم قل وار وه هم و لذ و لام اذ! لیلا لا رد ۰

 هییتشم هعاج و روند هیشک نالوا عاملا ریثک هدننزو هزمه هلیعض كناخ (ةاجخلا ) اهعماج ادا ةآرلا اج لاقب

 7 هلنیتعف (اجارونید هل ادا وقجاوزون دهی یکجا e رانا رو

 9 لا دهان تاب جااو مارباكب «دلا وملئاس رک ا سال ل شصفلاب ماکت اذا لجرا
 | ًاطابتاذاىشملا ین احنا لاق رد هتسانعم كلعا تئاطب هدننزو لعافت (ؤجالا) لا وسلا ین هيلع اذا لئاسلا ]

 ی کردینا ونعیباخت نالوآ بوصا هدتز وص وپ ردشلبا سر قرهلوا زوم هلسا ونع ؛یاختیبم هم و یرهوج

 | تئارق اروسکم و بول وا ها هزم هدنبلا طخ مس هسرونل وا تئارف ام ومص مرک | مجا رب ز یکجا رد لبا هم

 تراضت و لباقت ردقمل وا نیعلا موعصم يح كننزولعافت ارز ردمزال قلوا زسهزمه فاتت

 | موسم هدنناونعۇجاخ هدحاصص نکل یکی ا رتو یزاغت رول واروسکم هدنروص لوا هلوا ماللا لتعم هکرکم |
 روصاب یدععم كاتا وحاح و ردشلا قداصت م وش هد هم وقرع تروص دس کل كل ّوم ارهاظ هلغل وا

 | رد هنسانعم قمیچ بولی رود هنسوریکمدنلکش راتمرونل وا ریبعت هرفص هکی رخ بول وامر وتم هلی هض راع ولو 3

 | دوعق (ءوذحلا رو هل وکس كن هم لاذو ی كناخ (اذطناءار وامیلا هرخۇمج رخو مزوتاذا E ًاجاخت لاق

 ۱ اءدخ هل * یذدخو هلأذخ لاش ردهنسانعم قلوا داقنمو مار بویلب | ورف رس هب هسک رب . هلنبتفف (ًاذنا و هدننزو

 | هرهزق هکر دهنسانعم سفن فعص هلت ءاذخ و هلداقنا و عضحا اذا عبارلاو ثلاثلا بابلا نماهذخو اءوذخو ۱

 دن هب لا ردن رابع ندنلاح بج وم یکم هشیدنا و فوخ بول وارأاتم كناچ ندهضراعرب هاغل وا بلقتاثی و ۲ 1

 ۲ ًازْسا لاق رد هنسانعم كلیا داسقنا و عوضخ یدو هدننزو لاعفتسا ( ءاذنکسالا و شفت فعض یا[

 ااف ًانخا لاق ردهنسانعم كلتا داقنمو مار یب هسک ش شک مس هلن رسک كنهزمش (مءاذخالا ) داقنا و عضخا اذا |

 دوم ورطا)ز و ردزاج هه سیک تان زاها 6۶ ًارثاو ولت وکش كنار وی كناخ ۶ م هیذاذا

)۳( 



 ۳۳ دما ءالنا لصف روح

 900 الا كلا یا جز هام قاومت و لاقي زخدتمانس اج هنیتعف انا روند هغچلاب نفعتمو
 7 E مهیا تنم و هایس نانل وا رک ذ هلنیتصف ( الا وا هلن وکس كم و ىح كناح |

 ا هنسانعم قلراط و ردکف ةأجلأ هتطلاخ اذا عبارا بابلا نم اجو اج ءالا عج لاق ا

 هلن ۳ ایچ بوکچ یاب ہایس نانلوا رکذ ندویقهلینوکس كيم و یعتف كناح أ اج وبضغ اذا هيلع يج لاق |

 ایس نانل وا رکذ هب وبق هل رسک كنهزمه (ءاجالا) اهنأاج تعوب یاژبلا تأج لوقت ردهنسانعم كما كاب ییویق

 ۱۳ ری تاج لاق رد هنسانعم كالا اقلا قلا یوا وا

 وا فوذحیرخآ ( ملا و هدننزو ولد دوخایوبا (وما) وهدننز و اصع (املا) وردراج اردا هلنیتق و

 وز وا رول وا یسانا ناق كن هج وز هکر وند هن ردب كنج وز كنوتاخ ردتفل شب یسهلجب هکی کم دود ۱
 و وخا نوسل وا هسرول واج 5 دان ندا بت و براقا كن رب ره ند هج وز و ج وز لوق لع هنسانعم

 فار هدنادرف» هکرد جج رم * هدنزو صاطشا رولک ءاجا یعج ردندهتس ٌهفاضم هروهشم ءام اوب و یا

 ندنسدام هاج هروک کا هلکلیا تدث هلی رابع + اهل ءاج مجنوکل ثالد و اهج وز لبق نم ناک نم لک ۶ ًارلا

 وز ةبارق و وذ ةأرلا ءاجا و ىز رطم هدبرفم و صوصخ ه راقا نالوا ندنفرط جوز زکلاب ,
 ارادا اجا نم ىا یناثلا نموا نو اذلا و اهل نوماطا مال ةياملا ىا لوالا نم اما وهو

 هم و رول وا صتح هجوز براقا هرز وار وک ذم هجو بولوا لس نیهجولاالک ىلع هلکلیا مسدا
 یا یا هنسانانیاق كنریره ند هج وزو ج وز قرهلوالوقنم ندسرافنا و بول وا موسم هدناب |

 ۱ یدنل وا رکذ هک ردینبم هنسلوا تغل هدلتععو زوم ارهاظ ردشلنا رکذ ید هدلتعم باب تاذکا
 ۳ ردقاب هکرد هنسانعم نویع هدننز و لعح (یم ال ردص وصخ هدحن ضرا ردیدآتاث عورپ هدننز و هرم

 هدن دشت كنو و یرسک كناح ( ءانطا  نویعیا نیعلا یج لجر لاق رد هسک ندبا تباصا یرظن

 یاب ( قانا ) هلی وک كنون و یعض كناح رولکناشح یعجح رارقاب هن راقایا و هنن رللا ناوسن هکر ود

 ۱۱ ن هلا دبعو سم ن نوراهو دم نب ېو یلع نب میهاریا ندنیل دج روند هب ی هنق
 ۱۱۵ ا ن اچ یا ن راج ود نب لع یزدارب و * ردیحاص روهشم هزج کد نا

 :رب وناوارفو هزات لیشب م یتابن لر هلن وکس كنون و یصف كناح (انل ا رد زاب وسضم هنعی هنق هرزوا

 ةعم كلغا عاج و + هنابن فتلا و مضخ ا اذاثلاثلا بابلا نمنح ناکلا ًانح لاقب ردهنسانعم قل وا قشم راص
 دیک ات نظفل مضحا ردلعاف ےسا هرزوا بسن ندهروب نم ةفيص (یناطا)اهساج اذا ةأرلا انح لاقب

 1 دا و( یا ) یناح رضخا لاقب رونل وا دیک أت لبا یناق رجاو عصا ضیا هک رونلوا داربا
 لا ءانطحاب هبضخ اذا ةن و اشینحت هسأر أنح لاش رد هنسانعم قمایوب هلباهنقو ققاب هنق هدننزو هلعفتو
 و ردیعما ويقر هل رسک كن اح ( ةانا ) ان ءانح لاقب رد هنسانعم قفقای هنقو قفل هنق ه دنن زو لعفت
 راهداب ما زعت ودي ز هدنع  (ءانطایدا وال رد دآ قلم وق یکیاهدنضرا منت ون هليس هن هش (ناتءانحا) ردیدآ

 دهرونم ةن دم ردیع|تالجررپ هل وتت و دم (ماح)) رول وا تبان انح تابن KN و

 چ ةع ءالا لصن یلاعت هللا ءاشنآ رونل وا هداما هدن اب هنبل فلا هداتکرخآ هدام و و ردفاضماک |

 هسا اذاثلاثلا بابلا نم ابخ *یشلا ًابخلاق رد هنسانعم كلا ناهنپ ورس و كل بک هلی وکسكناب و یصق كناخ
 ااضا هرب ضرالا بخو هنسانعم ءوبح رد ردصلاب همست دوخاب ردعما هکر وند هتنش نالوا یلقاص و ول ریکا

 کوک وا هرو غی ءاعسل اځ و نوچ غلدل وا روتسم هدنیمز رونل واقالطا هنابن و هريس |
 ۱ اپ اب هنیدم و عض وم رپ هدنباضق نیدم رهش* بخو تابثلا رطلا یا ضرالا بخ ءاعملا بخ جرخا لاقت

 هرس اذا ةئ هابخ لاقت رد هنسانعم كل یک بوبالقاص كب یهنسنربهدننزو هلعفت ( لا ردیتسا یداور |
 هکر دن واخ لوش هدناز و هزمه هلیض كناخ (ةًابطنا) هابخ ینعم هابتخا لاق رد هبانعم لوا هدننز ولاعتفا (ءبتخالا) |

 ة ردح ديف ةرفتسم ینعب اتب ةمزالیا ةًابخ ةأرم| لا هلو رمزکب وقیچ هرشطالصا ب ودیا تمزالم هنس ناخن |
 رد ميف هلن وتاخ نال واز متبچ ه رشط ب ون القاص ندککر اهرکص بون ر وکادتباهدناپما ضب و هدساسا نکل هنمزربتال |
 هیلقنءاه (هئیبلا)) و هدنن ز وریما ( ینا آل ردینبم هلن ال وا ناهنپ هاکو بورسوک ین ودنک هاکه دن اهدا ضعب و

 هلیهج و زاغلا و هیت یی هنسنرب راس دوخاب یعمارب ررید اثیبخ هلبتخا را د صو روند هثیش نالوا نامنپ و زوتنسم
 ۱ ۳ هسلیا لاؤس ند هسکرب نا ا یار بو القاص هدنرر و هدنلادوخاب ۱



 O OE ی ی سم بی O ی

 تنمو هايس هلینوکسكيم و یحصفكناح (ة اا رول وا لاتق و ثیبخ تیاغب هکردنالب عونرب ( هالا لرونلوارببعت ا

 هه ۱۵ بس

  TETهمالساهنبهدقدل واریسا ردشل وان رم هرکص بولک السا هدندافستقوردشف وا مو اوا لا ۱

 یر هلاه (هوأطن الو هدننز ولحد رج( و اطنخ )ردشلنا وجه سفن یدنکو یس هج وز وردا رب ون وا ردشلک |
 دوبهدنز و جرب ز (یطنطا ) روند هى کردو یلبو هصیق وأطنحو هنسانعم نظبلا مظط روده هک و |

 | یگوهنویق نامزد ویر | یل ەد وک یضای دد زو هطباج هل كنون ویعض كناح (هطنطا اروند همدآرودوو 4
 | ییبم هنمه و یرهوج یدنل وا رکد هدنلیذ یسهدام ًابح (ًاطنبخا) 2 زمحصص ةد ص یا ةئطنح راع لاش روند

 | كناف و یصف كناح ( افلا )ر وس د هب هسک هماقلاریصف هدننز ولحد رج هلا هه یاظ( وأنا )ل ر دش ادارا هداروب |

 (اخا)شرالا رو2 میو مچ یا با *یشلا اف لاقب رد هنسانعم قلاج هر هلیئوکس
 هتسهژات قرهلوا هدنتبنم زونه لوق ىلع ردقلززاس یرکدید یت واریصج و یلدخوف روما ید هلن باحود 

 ردهنسانعم قمرا وق ندنکو ک یرو نم تابن هدننز و لاعتفا (ءافتحالا) رول وا لوک امو قا ا هکرونید هنکب

 .نالوا مادنا دن و لکش دب هقلخا اےئلو هماقلا ریصق هدنزو عدیع € ًاسفطا رژ هتبنمنم هعلتقا اذا افا فتا لاق

  4هدروب نم لح ځد فل ؤم و یدلیا رک ذ هدنسهدام سفح یتبم هنهه و یرهوج ییعپ رصنوا یتغلو روند

 ا لاش , رد هنسانعم كلبا کش بوکچ كب ی وکو د هلن وکس كوا ویک كناح 6 "کا ردشلنادارب طبس رپ |

 | امت ات کجا لاقت ردهنسانعم اک هل رنک كتء همه (ءاکحالا) اهدش | ذأ ثلاثلا تابلانم اکح ةدقعلا
 ناملخ بونزک هنسفرب هدرطاخ و اه اکحا ییعع ةدععلا ًاکتحا لاق ردهنسانعم ءاکحا هدننز و لاعتفا ( ءاکتحالارو | ۱

 اضم یا *یش اتم یردص ی کتحاام لاق روا وا دقو يک دقع هدرطاخ هکرونل وا لامعتسا هنتسانعم تا

 هلن وکس كفاکو یم كناح 6: اکحا) ردندلاعتفا يسه ذ كحراش نکل ردهلناونع احا ام هدست شمپ

  5 COIهر ون + هرکی زاقلع وا هدننزوهدارب (ةءك او هدنن ز و هدّون

 | ینیراشاط همرس هکر وند هنشملزا نشاط همر هدنن زو روبص (یولخا )و وهدننز وهدا رب (ةءالطا)) هنسانعم هم

AL یکی وع لک هکر دقج هل وا ایت وتدا رم رد رابغ نال وا لصاح هلکمر وس هت رب رب 

 ارو ول هلک اذا ثلاثا بابلا نم الح «ءالح لاقب زد اتم اتعم كجا رک كمال و یف كناح
 اذا ضرالا ا الی لاق ردهنسانعم قمل هر و هب هه رض اذا فيلا هءالح لاق ردهنسانعم قم روا هلا هنس

 | نالف اللات رد هنسانعم ءاطعا كلر وو اهعهاح یا اهسکت ادا ةأرلا الحلاق رد هنسانعم كل عاجو هعرص
 هرشبو هرشق اذا دلج لا الح لاش ردهنسانعم قعوص بوی زاق ینیزو كن ردو هاا ءاطعایا ابهر د اک |
 اءولح هل الح لا رد هنسانعم كلتا ادب اوت بوروس هنر یرب نشاط ایئوت نانلوارک ذ هدنن زود وعف (ءولخ ال |
 | لناح رددآ عضومرب هءالحو هنسانعم ناتستخرد روند هرب قلجاغا هدنزو هباصم (ةءالخا] هلءولملا كح اذا ۱

 (هءالخا ]رون ده ین زاق وه تن وص یراق د وص ندنز وب یرد كراغابد هلدعص كناح ( ةءالحا) ردل وقنم هد هلل رسک :

 | ندناب یسهلج رونلوا قالطا هراغاط جاقرپ هد رق عضوم مان ناطیم هد زاج هکر دید رفم ءالح هل رسک كناح

  ۷و بلج ههر وثم ةندم و عطق یشاط نامرکد ندرانآ رد
 | عنمود رطهدننزو هب رک (ةثحل ا وهدننز و لیعفت € * زملا) راردنا افشنسا هنکنا رلتل وا التبم هدمر تلع هکر ومد

 یا ا۵ رد هءالح لاق ردهنسانعم ءاطعا كمر وو هعنمو هدرط اذا ةئلكو الك هءالح لاق رد هنسانعم كلا

 لتعمهلغل وا د وخ ام ندنظمل ًاولح لصالایف هدام وب ینعب زومربغآوزمهف قدوسلا الخ ۹ اما و * هایا هاطقا

 | مالو ینوکسكناحو یرسک لر ات (تشهلا) و( لح ا) رلیدلیا لامعتسا لره دزو نکیالکد زوم# بول وا

 | روس زاق بولیوص هکر وند ه یردلوش "لګ و روند هم وو هکلاحناح و هرابوتنالوا هدنز وب كن رد هلناهروسکم |
 همدا یکی حو یرد هکر وند ه هسک شنم دب و لیقت لوش هثلحت و هلوا شل وا هابتو دساف ها هنخر تاج نکیا

 ی سو ال ا همقبفناسنالاب قزلب یا ةا لج ر: لاق هلوا ردیا ردکم و م وغم هتبلا ب وشباب

 | هدس راف هلکلیا روهظهدنسهض رام بغ یاج یژک ا ر ونل واریبعت قوچ وا رده ويس هدرخ نالوا ثداح هدقاد ود |

 | عض و هتغابد هق.دمریص بوی زاق هکر د هنسانعم قه وا انس وو یلیوتیزوب كن رد رول واردصم الحورار د هلاك |

 | حرانش نکل + ردصخا ند رد مدا هج رک < لعلا هيف راص اذا عبارلا بابلا ن م الح عدالا لح لا زاغلوا |

 | تژبا ذا ةفشلا تلح لاق ردهنسانعم قلق وچ وا قاد ود هدنبقع تل هتسخ ۹# ردشلناریسفت هلیسهلک دلما

 هدنر هکر ونید هنمرلثلا قجهبوص بوی زاق یرد كرابج رغاص و كراغابد هل رسک كی € "راحل ) ضرما دعب



 هدنعقوم رم نالوا رد و بقعتم نوم ل ردقج هول قدخ كنفت هقدن :وروند هنشوق وق البا
 ار ترا ارزو ترمس واتس ازز واریز ہت

 ةزلاذا ناکلاب "یدح لاق ردهنسانعم قعُمباب هر و وظلانم هعنم و هصن ادا عبازلا بایلان م اءدح هبلا و هيلع

 ۳۹ .ر كنوبق و بضغ اذا هيلع *یدح لاق ردهنسانعم قلراط و ًاعاذا هيلا یدح لا ردهنسانعم قفعیص و |

 اب ا لاق راقم یل وا هتسخ نوبق هلکشل هاب تولیسک ج کلا شب هتفو نانل واریبعت ا

 TTR هتم رب ییهنسن رب هلن وکس ثالاد و یصف كناح (هدخا ) تکتشاف اهنطب یف اهراس عطقنا اذا

 3 یب و هکردیفدا رهو هدننزو وآتنح((وآدنط ال هفرصاذا ثلاثلا بابلانم اهدح *یشلا ادح لاقب ردهنساعم
 طخ و ےڈخ ه هسکرب لب رسک ك نارو كن هزم (ءابن رهن )روت وای هج وچ روند یک کو مال

 (( ءزطحا ) ثلا و بضغال انآ لجرلا ًانرحا لاق ردهنسانعم قلوا هدامآو ریضاح ا

 اولیختیرفوب یراقو نص كەن نالوا هدنتم" و هدنکو ا هکدلیاناعل بارسهلبن وکس كند یازو

 رول وا نایام كل ردبا ناعم هدننئیه وص ندقا رب | هدراهن فصن هکردق راصوب لوش بارس و ردهنسانعم كلما |
 نل ]| بابلا نم اءزج صا بارلا ءزج لاقب نوک ینک رال یزو یراقوب ,یصاضمانالوا هدنکوا

 .ج و اهقاسو اهعج اذا لبالا ءزح لاق يدون ینا كم رومبوریگر توطرد یراهودو هعفر اذا

 زح |لاقب رد هنسانعم كمکی رب بونلپ وطهودهدننز و لاعیفا (ماز زح الا لاهعماح !ذاةأ لا ءهزح-لاق رد هنسانعم
 | لقب رد نان قوا فرط ر ندنرزوا هط روی ورود ییرادانق شوق ناصبهطروع و تعقج ااذالبالا
 .دوخاب كن هسکرب هلینوکس و نیشو یک كناح (اشلا) هضیب نعیفاحت و هیحانج عض اذا رباطلا ۱
 ج هب برض اذا ثلاثلا بابلا نم اشح طوسب هاشح لاق رد هنسانعم قمروا لراه لراه هنب رای و هننرق
 جوهذوج هب باصا وهم راذامهسب هاشحلاقب رد هنسانعم اشیا هنسپ روما بوروا هلا قوا یی هسکرب و

 !ا)اهدقوا اذا رانلا ٌاشح لاقب ردهنسانعم ققای شت آو اهعضاب یا اهحكن اذا ةأرملا أشح لاقت ردهنسانعم

 رابع هکر ون د هما رحا كچ وک ض ای لوش لوق ىلع روند هی نیلاق هدننز زوبارح(ءاشسا)وهدنزو |

 هو ىح كناح (اصلا) رارون راص بون روب هن ران دب هکرونید هرازا و هطوف لوش دوخاب رون دو یک |
 اصح ءىصح و یصلاًاصح لا ردهنسانعم كما ردق هح

 ’oy یصحو اصح لاق رد هنسانعم قاق هب وص و هنطب التمایتح عضزااذا عبارلاو ثلاثلا)

 - لاق ردهنسانعم كلی برشو لکا هرزوا تدش د وخای كم اوص هلتدش لوق یبع كم فلع هلتدش
 ا ا اا یاب اصحلاق رد هنسانعم قل هطرض و امه الکو ا اسمش وا اهاک ا دتشا یا تصح ۱
 >الا ) ردنو وفل تداع كلا رک ذ هللا ونع ةأرملاب هدلاثمقلعتم اکا یشان ندنراقدل هطرض نکیا رتاب هرجا
 ی | یک كا اصن ا)لوکءاصنطا)لها ورا یا ًاصحا لاقت ردهنسانعم قم ردناق هل رسک ك ن هزم

 ا اس )رناوا ی روج کروند هدیک نالوا فی ورقص سنج

 ااذا ثلاث ابابلا نمأضح رانلاًاضخ لاق رد هنسانعم كمرچل وا ب ویل هشان وچ ا كفل ولعد وخاب قغاب شن آ
 ورم (اضحل ا اهأضح یعع رانلا أضتحا لاقي ردهبانعم لوا هدننز و لاعتفا (ءاضتحالا) بهتلتلاهصف وا
 یز زهدننزز وريءا( *؛یططا)رونل واریبعت یکه س وکه کر وند هجاغا كج هرچل واشت هدننز و بارحم(ءاضح الو
 د٤ ضیا لا رونلوا دا را قرهلوافص و نوجا دیک أت یک عما هنظفل ضا یژک اروند هئیش نالوا قآ

 تل بالا نم اطح ضرالا ه أطح لاقت رد هنسانعمقلاچهر وی هلی وکس كناط و یصف كناح ( اط خا )قق یا
 له هد برمط اذا ان الف اطح لاه ردهنسانعم قمروا هحابط هنسهق را كنهسکرب هلیسانآ لاو هعرص اذا

 5 ۱۳و والی ادا لجرا طح لاق رد هنسانعم قل هطرمض واهعماج اذا ة ارم ًاطح لاقب ردهنسانعم كلثأ عاجو

 اذ ءاطح لاق رد هنسانعم قمرواو سعج اذا یناثلا و ثلاثلا بابل نم ًاطح لجرا اح لا ردهنسانعم كلبا
 اطال ام راذا ی ثلا ًاطحلاقب رد هنسانعم قمت آو هعفد اذا هأر نع هب اطح لاقب ردهنسانعم كلتا عفد و هب رض

 لا روند ه هسک دار وخ و لیدرو هام ورف هدننز وریما(یطحا لر وند هنسهیق وص نالق هدباق هل رسک كناح

 یی و هصیفدوخای هنسانع عهد روند هب هسک مادنا دن و ال دن قالصاط هلباحمض (دسطحا )لاذریا "یطح لجر |

 !قالطا هرظنم دی و اقلدن رد هنب رلانعم هرذع و هطرسط هکر دی رغصم هر ت رونید هب هسک رودوب |

 ان لو رج نالواءارهش ریش رو وا نیقبهرب یکتا 7 زردهروک هل وا یانیالطا هرودوب وب رابتعا ین یانعم

 (سوا )



۷ 
 ی

> ۳ 
 روند وم عج هک نا یدو هدنزو هعیج ( ةي لا ) و هدننزو هعج (ةج ال بشل اهاداذا لبالاب

  یظعم د6 ایحما زاهطاخاذا اعم كةب رعلا اخ لا رد انعم كگید یلدا وقم مولط و تاشم هیت اقف "یهلا) |

 یتیلیبس هکر وند هن وت اخ لوش هلباه اصلا )هنتسانعم طوبدع روند هب : یشک ندا تدح نکز دا عاج هدننزو

 سی ةلملا ءالا لصف و تععوج اذا ثدح ءاضفم یا ةأرما لاقب هلوا ردیا ثدح عاهیادنع هلغل وارب

 سیلاب احأحلاقب رد هنسانعمقمرغاجنوج| تم ا وص د وخ اب نوح ق عش آه یکی هکتهدن زو هزاز( هاحأا)

  قجهغاج نوجما كما وص ینعنق كشا هلبنوکس كلراهزمه و یرسک ك ران( ج ی بزشلا وادافسل) هاعداقا ل
 رو ده هسک نال واین رقم و هصاخ وعدن و نیشنمه كهاشداب هلیصتف كن هدح وم یاب و كناح ( ابطال رد هباکح ندت و ۳

 هرم (بلالدصاوخ ون اسلجنمیآ تل ءبحا نموه لا یک بابساوببسرولکءابحاییجبیکر املاح[
 | هدننزو لجرفس هلق, كناب و كناح ( ًاطنبخ ۱ ) ر دخل هدنظفل هاج هنسانعم ءادوس هی روند هفچلبهایس هدنلز و

 فرتلبو هج و E 70 ےسا € Ek لق و یر این 3

 | ءاطنبحا لاق رد اک ی فب قارش هلظبف و مشخ لوقیلع نمرات بوش نر یک

 ا كك اط دلکلیا 3 داز ین وت ىد E یره وج اظیغ ءالتما وا هف وج فتا اذا ءاطنبحا لج زا

 ادع لیما غر دو یرهوج هکر د د حراش ٭ ردشلنا دارا هدنلیذ ۱

 طبخ نولوقی ردها ز ىم ەز ار ز ردقفا نا یک د وشک 7 طبح هداموب نالوا باوص ردم ناو ردا

 | ات االف أتح لاقب رد ناق یزرط قخروآ هلن وکس كن هبقوف یات و یحصف كناح ( ات یهتنا غیا اذا هنطب ۱

 | ا نامر قو دنس رب واهعماح یااهسگن اذا ةأرملا و لاق رد هنساتع كليا عاج وهب و اذا ثلاثلا بابل نم

 اجرا اتحلاس ردهنسانعم كمردننا کو ندنسهفرا كنهود و هبلا رظنلامادا یا ء اف لان ر ردهنسانعم قمروط ۱

 تفاهم كنسهلوقم دعقمو ماکو هطاخ اذا بول تح لاقب رد هنسانعم كمکید شیکیدو لبالا نع عاتلا طحاذا
 | ا لاقن ردهتسانعن لایا راوتنا بوک مکحم یعوکو دو هده لتف اذا ءاسکلا ًاتح لاق زن

  (ءاتحالا ) همکحا اذا رخ انس لا ردهنسانعم كلتا مک و نبتم یبهنسنرباقلطمو اهدش اذا 2
 | كکو قاصص و تیکید باوثا FARS یاس ترد ناشل وا رکذ رک تهیه 1

 هکر ونبد نقی وس لقم هدنزویما (یتلا)) هنب انعم كن مک و یوق یی هنسذرب و كءردشکپ بوکچ یعوکو دو 3

 هلرصف كن اتو ینوکس كنون و یرسک كناح « وأتنطا ) ردتح هل وا د واق یراق داب ندرت نانلواریبعت لقم كنا صا

 . یعف كناح جا )ریفصریصق یا وأتنح لجر لاق رونل واریبعت هج وج هکر وند ه هسک دنا ریغص ولی و هصیق
 قموقیلآ و هب حرف اذا ثلاثلا بابلانم اخ رمالاب اع لاش رد فات قلوا وورتنم و داف هلن وکس كيج و
 | تلات ولا انو وه رادو عزت و ناب رحكي هب هنس را وةسبحاذااذکه نعأچ لاق ردهنسانعم

 : هرز واهج و قمال رآ کک ETE یهنسنر یأر ىلع و قلوا كاتحرف هلبس هنسنر لوق ېلع رد هنسانعم

 هلنیتصف (أسحا) همزل و ه كستوا حرفوا علواو هب نض اذا عبا رلا بابلا نم أح هیج لاق ردهنسانعم قت وط

 دن زو لعفت (ؤحعلا و حرف اذاعبارلا بابلا نم أ یالاب یج لاق ردهنسانعم قلوا رورسمو داش دو

 |هدننز وام( ا همزلو هب كاسم اذا "یشلاب ام لاق رد هنسانعم كلا تم زالم کا اعاد ثوبلرب ,آ ندهنسرپ

 8 نابسج و قیال هدننزوریما (یجا) ام یا اع وه لاقت روند ف كغ هد هات بونغیص هکر دیفدارمو
 كنا( ادا )"الی مل ىج وه لاق رد هنسانعم یحفلم و روآهان و قیلخ یا اذکب ىج وه لاق ردهنسانعم

 رواکءادح و هدننز و بنع رولک أدح یعجج رار دریکشوم و نغز هدیسراف روند هنشوق ق والیاح هدننز و همنع هل

 هفلاس هکروند هنن ر نالک یرغوط هنفر ط شاب ندننوس كن ًادخو هدننزو نالزغ رولکنآدحو هدننزو باتک

 لوف یلعروسد هب هتلاب یلزغا یکیا هلنیتکف ابا )هقنع ةفلاسیا سرفلا قادس برمض لاق روند د هداهو
e :ادد )هان وو تاک روک ادح و ردم سنج عج هک ساه رولکءد>یعج رونید هننرع قوا و روند هنن عا:  

 1 هفدش و ةد كءارو ءادح ءار لثلا هنم و ر ڭنەل بقرب هدنگ : هرگ ۷ ءادح ردندلاحر ءا هدننز و ب

 تراغو به یی رای شا و لاوما بودا نوش هنس ەلىبق هفدن ادتا ءا لح راد ردن هلدبقرب اک

 لفاغ هزعانسل لشو رایدلیا ماقتا ریشمش رهظم سسکی ینسهلببقءادح بودا هراغا ید هو دن ههر دعب یدلبا | ۰

 هزروآ ید ژاوک 4 ردج رم ندءهآدح ی هلک ءادح هداروب لوق یلعو ردینبع كنلثم كنسهدکدرآ برع هلوا

 ب 2 ملا ءال | لصف ]2



 ا( هام راذا وش و “الجل لاش , ردەنسانمم مآ و هع «ءرضاذا ثلاثلا بابلا نم ةءالج S8 و "الج «ءالج لاق

 ت وسو صعت هلنیتخف اج و بضغ اذا عبا را بابلانمأچج هیلع ؛یج لاقب رد هنمانعمقل ر اط هلنیتصف

 و یی ر و دبلاک هدیسراف

 رد هتسانعم كم مش ود بویلپ وط ینسابل هدننز ولعفت ( مه ) هصصش یا هءاجی و هءاج تیر لوقت ردهنسانعم
 رم شو رد تان هلکع رو بولآ هنغاحوقاب هنتلا یب هنسنرب و عم اذا ها ف امج لاق

 اج لاقن اج كيکب رب و هاراوف هذخا اذا دیلع امج لاق یک یکیدلیا زاس هدنتحت بوک چ ه رزوا

 رنو یر حابصهدنسهیج کروتد آلو هدنزو من 6 و)دنزورجا( بلال اذا
 فص و یسهغكنآ ردعما ندنآ هل رسک كنهزمه (ءاجالا) ة رغلا ةليسایا او اجا سرفلاش هل وا یالوط و و وس
 هدننز ولبیح انار و هدننزودوعق (ءونطا)) ردهدنتروص ردصمو و روندهنتلاح قاواهرزواروک ذم

 یکی نیدنابق بولیروآ هرزوارکآ سرافو هرزوا دل و ردام رد هنسانعم قعابق بول وا بکم یب وق یزو هرز وا
 رغب كنهسوکر هلنیتعف انجو هيلع بکا ادا عبارلاو ثلاثلا بابلا نه انجو اءونج “جو هيلع لجرا انج

 قوا روبنق هلمج و كمریک یرجما یمکوک بوقیچ هرشط هقرا عب قلوا نیکشود هرزوا یسکو ک
 رز وا هموق م تفصهدنن ز ورجا (انج الا هردص ىلع هلهاک یف رشا اذا عبا لا بابلا نمأنج لج را "یتجلاق
 | بکهرز وا هنسن و هدننز و لعافت(ۇناج ا ) وهدن زو هلعاف(: انالار وهل رسک ك نەز (ءانج الال رونى دەرون

 سرت سروش اواقالطا هناقلفهدنزو مظعم( انا هيلع بک ااذا انا وأناج و هیلع انجالاش رد هنسانعم قمن ابق بول وا

 7 1۱) هنسانعم زوک رفح رون د هنن روقرف هلعط كم تالذک انحلال ردشفل وا قالطا ءانب هبا دددخا هنسانعم
 وج)لارخااها رق بهذادءاجداشلاق روس دقیق نالواقىرۇۋىرۈط ەئ 5 راى رۇ ةد ۇما رج

 ءوج ءو ءاح لاق ردءوج یرذَضم ردع ر اضم لعف ندنسهدام یحو “دخ کر دتفل هدنش هلک "یح هدنزو

 | ییاهدنم هلیعص كج (ةءو ا )ر ددا كلج ر رپ ردشلنادسقت هلن ونت ح راش(ءاح)لرول وا هاب و ه واو سياج ی

 ۳ )ار برک اشار رق لی یار رذدآ هر

E ERE oLا ورمفم هلبسانعم ناکهد هب  
ET E1  

 نجا لوقت a ونک هل ہک کا RR رد ی رال واف لشن یاسا 9 7
 و یبحم و رطض ها ول تا دیز تاج لوقت رول وا یدعتم هسغب یخ د اثر دحراش» ه.تثج یا ماجا

 ؛یتیاققایاهلیسه راب شباقیراک دند هج و هیلا هت ر رطضا و هناا یا هيلا هاج | لوقت رونل وا لامعتسا رد هنسانعء

 باب هدننز و هلعاف ( ةئياصلااهطاخ وا اهعقر اذا لعنلا ءاحا لاق رد هنسانعم كمکيد تورییص دوخاب
 دف یا لوقت ردت رابعندکلیا هضراعمو ثحم هدنببكتک بولکق وچ هن رب یرب کرو وا لامعتسا
 وج ردلحم وب یرک ذ عض وم ةلغل وا ماللا زوم" ونیعلالتعم هرزوا روک ذم هج وو و هتبلغف "یا رنک یبلاغ
 رونا وا لاهعتسا ردهنسانعم قلواورب ور هثیاحم و ردشلخا تدث هدناب ءایلا لتعم هلبناونع ةاءاحت ینا ءاج ینبم هنمه و

 و ابا ینأیاح لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعم ا ینلباق یا نالف ینایاج لاقب ینبم هنس هقالغ تیببس
 رقلا هج تلاسلاق روند هکر چ یس هلو قمن ربا وناق ناقآ ندهراب (ةئياط ا) و هلرحف كيج (ةئيلا) یتقفا و یا

 وا ف صا ورېشا دانم و ون دهعضومقج هلوا عقج بولکو صندفا رطا (هٌیج) و مدلا و جایا هنئیاجو
 هدفدروطتدعر بولیکر اوصار زرد هنسانعم فوج داسف ردذ وخ أم ندنس هدام ی وج هک لدیدشت كناب ردقل وا هيج

 هب هعصاط قج هباع ییاق قابا هیج و ردلکد دیعب جد قمل وا ذوخأم ندنسهدام كلک نکل رول واربغتم و دساف هتبلا
 تیبا و هلت كيج ( یا ال رون د هم رص كج هکید نات و نوکل وق ىلع رونل واریبعت ةن کر وش دهشباق و

 ۳۱۶0 3 ا ر ر رفات متت ردبا توعد هبارمش و ماعط هسک هلا راذ | کرد هلک ررب هلل رمسک ك يح |

 هودهدنز واز( دل متس هام سفن یم هلک ۶ يه کد رونلاوا لامعتسا یخ ده دنارش سفن ی

 1 اج لاقبیدنل وا رک یخدءدلصف ردص هکهت ردذوخامندهروبزم مدام کرد هنسانحم قم غاچ هكا وص ین
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 تانا ویح هلی كيج( “ىزا وا )ینافکیا یابا *یشلا ًازجا لاق ردهنسانعم كلنا تیافک ازجا و لتعلا نم | 1

 | ( یز ا )رار ول وا یفتسمند وص قلق وچ هلکع ت وا شاب رد 4 زاج ید رف »ی کو هآ و نغص رونل وا قالطا هب هیشح و |
 لاق ردهنسانعمیناک € "یزاجا ) عبشمینعب "یزحیا ؛یزج ماعطلاق روند هماعط نالوا تبون ادب زورا

 ینس هلغل وا نا و و یناک اکس هلتمج ره هسوک ل واردلعافےسا ندين یس هلک هان كیفاک عب كيهانیالج رنم كن زاج |

 مان هبیبح هلینوکس كی و یمط كنان ( ههزجنوبا ) ردکعد ردنا یرب ینعی ردیا یه ندجابتحا و تعجا رم هراس
 بوکس كنم نیمو یم كیج ( ابا دندان ھی تب رب )رد دک یو

 اس هفطعم ف لاش روند دعلناق و هغلبروق و هغل روسان نالوا ضراع هدنریدنکو  یرانوی كنه اد و كناسژآ

 قلواسبا ویتاق هنسن رب هدنز و هع رج ( هاما وهدنن زود وعق6ءوسطا رک ذیساکر ول وا ردصءةاثسج و سب یا ۱

 اءوسح "یا اسج لاش یک قلاب روسان بول وا لئاز یس هبقلخ توارط لب الثم ندلع تک" رد 2270 ۱

 روند هیرد نالوا نشخ و تشرد هل وکس كنيس و یضف كيج ( سلا ) بلصاذا ثلاثلا بابلا نم هاج و
 داش :ءوسح یهفضرالا تج لاق روند هص را ی وشخ و كب هلی كي”( ةءهوسحما )روند هدماح ءام و

 هد ز و ا (ءائسلا  ردهمآ هنس انعم تبالص و تظلغ كلکی بدم كنرزمه (یایساطا )ل رد دوش ات ندهموقرم

 هدننزو دوعق هلبا هجم نیش (ءوشلجا) ليم نم ةبنکم تناک ادا ءاتسجدب لاقب روند هلا شا روسان ندلع ترک
 ردا تأشن ندعزفو فوخ یتاهک ان دوخای ندغو نزح طارفا هکر دهنسانعم قمقلاق بوبان وا ندر كرو

 لک ناش بونالوب لکو کو عرفوا نزح نم تشاجو تضبناذ) ثلاثلا پابلا نم اوج س

 م وحش بوصاب یک اهردژا یسهجوم كناب رد دوخاب یتلط كن هح و قال تراث اذا هسفن تأشج لاقپ ردهنسانعم

 رد هنسانعم كم ردت وا بو ردنلسس یی زاغوب نویق و كيلع فرا وا اذا رحهلا و ليللارأشج لاق رد هنسانعم كا |

 |اشج لا ردهنسانعم كلغ ج ورخ هرکید ضرا ندضراو و اهق ولح نمانوص تجرخا اذا منغلا تأشج لاقب ۱

 | ناسآیسمکچ و ردهنسانعمربثکق وچ هلبنوکس كنيشو یصق كيج ( اشا )ضر ا یلاضرانماوج رخ
 ۱ هدننز و هلعفت (ذثشهل 1 ) و هدنن ز و لعفت (ءوشحل ا ) هلناصف رولک تاثشج و رولکءاشجا یعج روند هاب فیفخ نال وا 1

 | هتدعم تسفنناذاأشج ولج را اشحتلاقب ردبا تشنه دنل ولح عمر ه هدعمد وخ ای ندماعط تلقث هکر د هنسانع كم رککا
 | رونید هب همرککر دع|ندن ۲ اهدنزوهدع (ةًاشطا) و هدنز وباض ۶ ءاشط او هدن زو هزمه هليع كيج( هاش )

 | اوه كرکر دهنسانعم قمل وا قفاوما نسن وغی وا لحرب هب هسوگ رب هدننز ولاعتفا (ءاشتجالا) رارید غورا هدیس را
 باغ (ءاش اإ هقفاوت ملاذا دالبلا هن اشتجا لاق و دالبلا نالف ًاشتجا لاق نوسلوا هلنمج راس كرکو هلنهح

 | يعفو یارحلا و لبللا ءاشج لاق ردعما هکروند هنتلاحقععاب ةعفد یسهجوم كنابرد و ناک كنههک هدنزو

 ضرالا ىلع هعرصاذا ثلاثلا بابلا نم ًافج هأافج لا ردهنسانع+یلاج هرب هلی وکس كناف ویصف كيج ( افلا )
Êرو اهآفک اذا دعصل ای ةمربلا او لاق ردهنسانعم قمایق یعاشا شاب نوجا ققلاشو یتسهلوقم كلوح و  

 | دن زلا یا ءافطاب امر اذا ردقلا و ىدأولا اف لاق ردهنسانعم قم ال ونک هرمشط ه ریخت ندا نایلغ دوخاب

 نا وآهدن رب کوس نیس واچ هیون جاوا ًافج لا رد هنسانعم كليس نکو یک كنهرحت ندیا نایلغ و ۱

 قمایق توت روا یوتقو هءاشع ا اذا یداولا نفخ لاقت رد هم لر كمردیک بولیس یتسهلوقم هلاشاخ و راخ

 ۱ دکفاذا بابلا افجلاش رول وا نددادضا هلغل وا ردهنسانعم قجا یوبق و هقلغا اذا تابلا ًافج لاقت ردهنسانعم

 | ییویق هل رسک كنهزمه(ءافج الا )هلصا نم هعلق !ذالقبلا اف لاق رد هنسانعمقمراب وق ب وکچ ناتو اا
 | ردهنسانعم كلتا هدنامرد و باعتا هلفهرو كىو بووق جا ی هاد و هقلغا اذا بابلا اجا لاق ردهنسانعمقمابق
 :"یشلاب ًافجالاقب ردهنسانعم قمآ هنابب و ققارب ندلایبهنسنرب و اهفلعب موریسلاب اعنا یا هتیشام ًافجا لاق

 | لاعتفا (یافتج الا اهربخ بهذاذا دالبلا تأفجا لا ردهنسانعم قلوا لئاز یتعفنم وربخ لب و هحرط اذا

 | هدننزو باغ (ءافطا) هلصا نم هعلق اذا لقبلاًافتجا لاقب رد هنسانعم ی رابوق ب وکج ندنکو کی هنسنرب هات ز و

 | ایم کروند هنسهلوقم لاشاخ وراخ نالوا هدنزوب كن وص لیسو روند هنکو هک تان رحت ندا نایلغ و كىوص

  اهریخ بهذ اذا دالبلا تفت لاق ردهنسانعمقل والئاز یتعفنم وریخ كرب رب هدننز و لمفت ( وه ) رووا ۱

 | لود بورغول یژک | كنم هود ردط وبضم هلي كيج هدف ضعب و هلی وکس كنافو یعص كمج 62 افلا )ا

 رد وصنمهرز واتیف رظیظفا ماعلا اهژنک | عجل ن ناوه و ةفاض الابانلبا ة ةافج ماعلا لاق روند هنتلاحكام رب وشودو

 ردهنسانعمقلاح هر هدننزو ةمارک € ةءالحا ) و هدننز و مالس (یالطا )و هل و کس كمال و ی صف كيج (لجا ر
> 



 3 ۳ روت هو نیکلیمروک هاب كحزاش # رديمساكق وا مور و ردهنمانمنابج ققوق ردتفل لدم

 1 * هلغل وا اقلدب هلباه ر ون دیخدهءابجرونب د هل وناخ نابل وا رظنعوخ هدم كفلاءابج و رونل واریبعتق وا رام وط هکر دق وا
 [  ناتسزوخهدنا يا ءابج واه رظنم كع ورال یا ةءابج وءابج ةأ ما لا رول وا فرصنم بویم روتکت قاطرظن هکابوک

 رده رفرپ هدنساضق هدلب مان تیه هدقارعو ر ردیعما هب رقرب هدنساضق نا ورجنو رد,دآ اضقرب ییمب هروک رب هدننلابا |

 ۹ هدنزولبج (ابجلرون د هنج وا كن زون و زوک اهدننز و دا دش (ءابط الرد هبرق ر هدنس هیحان ابوقعبهدننلابادادغب و

 : بوسکش پا هدنرز وال ریجش باب هدننز ودهبج (ة الا لرون د هب هکر کچ هدنن ز و بح اص ( اجا لرد هب رقرپ هدنع | |

 ەنسەموەنکېو ا 6ک تودو رونلوارت یل رکی شواهد زاید ضعب کر ون دریک لک

 : 8 20 )ومدننزوەبثزسەرم (ة را ) وهدننز و هع رج( ةأر الر ونل واریبعت ك لتس هکر ون دهوضع هحنراو
 ا نالت کب وقل ر دامب یعومچ رد ردا و هکه للا دبا هاب یهزمه (ةیا را ) و هدننزو هيها رک (ةنا را )و هدننزو |

 هز وريءا <*یرطا) عج” اذا سماملا بابلا نم ةيارج و ةي ارج وةءارج وةرج وةأرج لج رلا رج لاق رد هنسانعم

 رها ) رونل وا قالطا هن الس را یرج وهدنز وفارمشا رولکءارجایعج روند همدآ نالوا مادقمؤر دا ولتأرج
 رد هن اعم عیحص كم ردنلتأرج هلکمرب و بلق توق و ب ودیا بیغرت هلاح نال وا تعاچجش ببسیبهسکربهدننزولیعفت

 16 ی اف هنارج لوفردهنسن فرج دن زو لاعقا (ءاجالا)هتصجش ید ارج لا

 5 هرار وناح یګ رب هدن 1 هکر وند هب یتلموک لوش هدنن ز و هنطخ (فثیرطا رونل وا قالطا هن لس را هلیسهش لعاف

 یرجاروناحراروق همم هناهن كنیتاموکو راردیا عض و شاط وب رب هلتعنصهرزوایسویق بواب ندشاطرونلوا

 هثیرج و هلندتزمم رولک ین أرج یعج كن هئي رجو + ردبا دس ییوبق بوشود شاط لوا هدقدشیا هب هع بورك

 بلق هاب هزم هکه لا هد دشم یایرون د ی د هب رج هکه تن هنسانعمم وقلج رون د هزاغ و و هنسانعم هصناقر ون د هغاص روق

 1 مامد یممب روش دهنک و لبرپ وهنسهراب رب كنهن سفر هلی وکسكن همت یازو یعض كيج (ءزحا) ردشغ وا مانداو

 هل كيج ءزج وردیدآتلموقرب و رددآ عض وهرب ا كيج ۇزج وضعب یا هنم ءزج وه لاق رولک ءازجا یعجج
 تعانق وا ءازجا هعسق اذا ثلاثلا بابلا نم اءزج "یشلا ًأزج لاقب هنسانعم عسق كلوب ثللوب كلوب رول وا ردصم
 یهوکو د ردهنسانعم كلی ےکحم بوردشکپ ییهنسرب و هب نتک | اذا "یشلاپ ارج لاق ردهنسانعم كما افتک او |

 :افتک !ندکمگم ا وص هلکنآ هلغمالت وا ریاچهزات ورت یشاوم و بآ ودو هدشاذا " یشلاازجلاش یک یاب بوکچ مکح
 :كيجءزج وتعنقاذا عبارلا وثلاثلا بابلا نمأزج تئزج و ءا لا نع بط رب لب الا تأزج لا رد هنسانعم كلی انغتسا و |
 چ اءزج هدابع نم هلا ولعجو * ىلاعتەلوقەنمو ردیلب اقنالع وا هکروشل واقالطا دندال وازف نعب هناثنادل و هل. ص

 داهشتساو ردازتفا هبرعو عینشت ییانعموب یرشحز هکر د حراش ## رایدتناداقتعا ادخ تانب یب هکتالمینعی اننایا |
 1 و وح بانج ینعب ردشلنا لیوأتاعس e دشلنا عیظفت ود ردهعونصمتایایراکدلیا |

 5 ال رریدمالاتآ زجا ب ودنا فی رصتْندنوب ورول وأ حک یالطا وزج هان هلتبسانموب هلغغل وا قلخ ندنساضعا وزج
 | هنسن و وهعقاذا لام اأزج لاقت هنسانعم كل وب هراب هراب یبهنسنربهدنن و لیعفت ( هیزحلا) هنسانعمثانالاتدل و |

 هزر هدننز و لاعنفا (اتجالا) انا یا ءالا نع بط راب لالا تأزج لوقت رد هنسانعكم ردتبا افتک او تعانق
 لعفت ( و زهلا ) ه نکا اذا *یفلاب أجا لاق ردهنسانعم قل وا یتغتسم ندراس رنک |

 آرا لو (ءرحلا) هب تک !۱ذا*یشلابآزحتلاق رد هنسانعم كما افتک | وتعانق ها هنسنرپ یخدوبهدننزو |
 قاج هلن وکس كنازو یعض كيج ( ةءزا رک ذیس اک ردهنسانعم تیافکو انغ رد راہی ردصم هلرع و یف |
 ول ها "۲ کروند هجان یرافدایط هننلا كن راق وبچ هعآ و هنسانعم باصن وهتسدروند هنناص كنس هلوقم رخ و |
 بالا تأزج ال وقت رد هنسانعم كمردش | تعانق هلبا هنسن رب هل سسک كنم (ءازج الا ی کج زمرونلواریبعتال غوا
 كنع تأزجا لوقت رد هنسانعم كلا زایی و ینغتسم ندمو اس داتا هلغل وا یناکهنسنرب و اهتعنقایا ءام لا نع بطراب ۱

 ند راس بول وا یفاکه نوکه لوا اکس هکمدرب و ییسانغكنالف اکسنب ییعپ هانغمكنع تینغا یا هنأزح و نالف ءزحم |
 ۱ 3 ردهتسانعم كمرک باص هنسهلوقم قاجم ءازجا و + مدلبا انغاییسبول وا یناکه ل وا کسخدنبهسیاردبا تغتسم |
 " [ یا یعبصا ىف متاحا تأزجا لوقت رد هنسانعم قاط متاخ هغمر و ةءزج هل تلعج یا فصغلا تأزجا لوقت

 نوتاخو هتي فتلا اذایعرلا ارج الاه هیعار ءافتک !ثعاب هکر دهنسانعم قلوانا وارف قلتوا هدام رمو هتلخدا |
 لدب هبهنسنر و ثانالا تدل و اذا مالا تأزجا لاق یدلیا نارذک هدنسهدام ءزج هکردهنسانعم قمرغوط زق |
 | تيزج هلصا تزج یف ةغل یهو تضق یا كنع ةاش تأزجا لافب رد هنسانعم قت وط یر, و كمهد وا بولوا |



 ظفلت هلا وا و كسلقح وتفم و نسرد!تأرف هودنن هلا هزمه كسلیا موعضمینل وا هکننق كنهروب نم هلک و روند هتا | نر

 ۱ | رودوب و هب هسک لیقتهلغل واموسم البا واو هد وب 1 ضعبرونل وا قالطا هتروع وءهراروندهبهسک رودوب نالوا 0

 رد هنسانعم كمدنکچ بوصاب هلغایا یی هنسن رب هلن وکس كناط و یصق كنا € ًاطثلا  رولواكعد ةدجس 9 هبدسک ا

Eاذا عبارلاوتلاثلا بابلا نماسج وا ءوبج و امج "یجو هنعابج لاقب رد هنسانعم كتاب فک بول وا عنم ند هنن  

 هلع نوکسارپ ,ازردشلت |صیصتتیسلوا عج سا كریخ ا نز وناسللا بحاص هکر دحراش + هدننز وأبن هلنیتحک واک م 3

 نالوا دنر وعده وا روند .دنکم دود و دنس هم كتر وع هکهتروند هنس هم |

 ۱ رد هلعنف ینز ورد هلیعص كنع وكناف هکیس هلک ه ۇدن هکر دم وس ره دوی وب هدحابصمرول وا هدنن زو هولعف هک نس ردنا

 | هلبمط كنا هدباتک مان عرابو رولوا هولعف ینز و هروک اکا بول وا ناز واو هلکلبا رابتعا هیلصا یتنون راضعب و

 | تغل لها کا هکر د ح راشو * رولوالوق و یکیدلیارک ذكفل وم هکر دتبثشقرهلوا والا حنهپ .هفكنا و هزم اعم
 . درا وی رثا * نیت ۇدننلا یراع* هدنفص ومالسلا وءالصلا هيلع مانا ربع قحر وند هنس هم مدآكکرا هود هدندنع

 :ناحجنارکو شارت رتا ولیقث هل رسمك كناط وكنا( ةیطژلا)یہنتا ردكم دیدیغو تا قلقوچەدن رل ەم رابم هکر دشل وا

 لجرا يطاق ا ا هلنیتصتف ( اطثلا ل هثطو اذا ثلاثلا بابلا نم ًاط هأطث لا ||

 e راش # ردبدآ ك جوب عونرب هلینوکسكناط و یصتف و یعضكنان ةأطثلا قجاذا با را بابل| نمأط
 | فرح لوق یلع ردمخت ییا ود ف ورعم هکر دیعما لد رخ هدنن زو ءا رق هلباف (ء ًاغثلا ) ردشلبا ریسفت هلا ت وبکتع نعلا
 افلا ال هلاه رد ءافث یدرفم ردیمگ ٹال رز وا فرح هدندنع راض عب و رد راک دد ی مک هر یبا و یم هرت هکر دیعما

 ثلاثلا بابلا نم افتردقلا افت لاق رد هنسانعم كلی نكست یتسمانبقكئبش نال وا هدهرحت هلنوکس كناف و یک كنا
 ام موقلا ام لاق رد هنسانعمكمرد ماعطبرجو ولغاب ه هسکر هلن وکس كم و یف كناث ( اا  اهنایلغسک اذا
 | بولا غ وط یکتا و هخدشیا هس ارام لاق ردهنسانعمقمراب یتشابكنهسکرب و عدلا میا یا ثلاثلا بابلا نم

 نیا فاهحر طاذا ةامکلاًالاقب ردهنسانعمقمرتاب هرچا غاب یراتنمو هدرتاذا یمن #لاق ردهنسانعم تا رت
 ۱ لاعفنا مات الا هام ر اذا هنطبینام امت لاقى رد هنسانعمكطعا ط "وغت ماذا ءان هی ام لاق رد هنسانعم قمای و و

 رب هدندالب یسهلمسق لیذه هدننز و هعاب (هءاث ) خدشناف هخدشیا ام اف هسآ ر املا ردهنسانعم قلراب شا

 (ءاحأحا) هک مجال صف رسیدن وارک دهدنسهدام اثا رد هنسانعم یر هکه لب رسک كنه مش( 2ءان الا رد آوا

 ی دنیا سولو ورق مزه لیمو ردعمآ هنسانعم قلزوب بونیص رکسع هدشاوص ینعی تمزههدننزو لاسلس
 هع زهلایاءاح الا ماع عقو لاق ردذ وخ ام ندای سلوا تسکش ك رکشل ردم ان دنا هع زه رد هنسانعم ك مزا بوصاب |

 1 RN یانج یعجی هتسانعمردبص رون د هسک وک هد ر وو

 ا اچ ااا رد هنسانعقمرغاج هکمگاوص و د ى ىى ودەدننز و هلزاز( ةا جاا ) ردیدآ رق

 | ردعمآ ندنا هدننز و عیج هلا رسک ( یار دکید لکردرما ندنسهدام حم یس هلک ؛یج.هدارو یی برشالاهاعد ۱

 بودی بانتجا هلل وق یړنند هنسن یغیدنل وا یه هسکر دن و لزازت(ؤج املا )روند هغمرغاچ هک او ص وتود

 | هشیدنا و فوخ ب ونلتببهند هنن رب ویهتنا و صکت و فک اذا لج ر لا اج احت لا رد هنسانعم قمر وط ورک هلتغآ رف ن دنآ

 | رب لنت فا بلا وەدننزودوعق( قبطا و هلن وکسكناب ویت كيج ( ابا هب اهاذا هنعأج ات لاقب رد هنسانعم كليا

 0 نا كح ر اشرد هنسانعم ج ورخ قمتیچ و ههرکاذا*یشل | ابج لاقب رد هنسانعم مز وکه ب رکی وكب یش ر وعزا

 لج را ًابج لا ردهنسانعم قل وا ناهنپ وج رخاذادسالا هيلعأبج لاقي زدصوصخ هنج ورخ كن هنست عزم ولو همر

 ردهنسانعمكک | هفرطرپ یو و ةرغملا ىا بجا عاباذا لج را ًابجلاه رد هنسانعم قعاصیمایوب یثآو یراوناذا ۱

 رظن هلغل وا هنسذ لوهم و بیهم تیاغب دوخ اب شو خان وه رک ر ینعب رد هنسانعم قاب وزوکو اهلاما یا هقنعأبج لاق
 فیسل او صبلا ًابجلاَس رد هنسانعمقلت آ ورب کب ویل وا کر اکهب .دب رض لق ثل ذك قل وا فرصنم بوبم روتکت قاط

 ياپ هدرلابف ضم و هنسانعم هکا روند ه هو هنسانعم ه i دەراتنمەلىئ وکسكناب ویصف كج € یا ]ااا |

 E رقر ولکهابج وهدننز و سلفا ر ولکءوبجا یعچج ر ول کرا ین وص ر ومغلهدنآ هکر ون دهر وقچ هع وا قلخ

 دا ناکلا بجا لاق رد هنسانعمقل وا قوچ راتنم هد ر هلی سمک ك ن هزه (ءابجالا)یهتنا زفلعج هرز وا لمف هلنیتحف لمف |

 ِ هحالص ود لب هعاباذا عرز بجا لقب رد هنسنعمقاصمدقندزل لا ردازونهینیکانالواهدالت کل هک ۱

 | رد هنسانعم كلک هقبج یتاهک ان ندلحم عفت هو یکه پت و ریابو هاراو اذا * لا ًابجا لاق ردهنسانعم كما ناب و |

 | كفلاو هدننزورکس هلی كيج یاب ا) لاع لحم نم ها مع علط یتعب مییلع فرشا اذا موقا ىلع ًابجا لاقب |

9 (۲۳ 

Petoسی ےجا لصف چ  



 سگ رق ول !ءانلا لصف روح

 یک ةثلثملا ءاثلا لصف زيو

 ۳۳ 9۵تا بابلانم ام تیبلا ۳ لاق ردە واو رداجنالوا ماشحا وبارعا تاب : دارم ندا هدن وب ید 1

 هک مس
 ۱ ثلاا بابلا نم وان و ايو "یب و هی لافبردهنسانعمقغادد و كالا تقلاوسنا بوشیل هه

هدنز و عنه و تنطفامیا هلتایاملاق ردهنسانعم كاردا و روعشو هب سنا اذاسماحلاو عبارلا و
 9 | ثانای هناخ 

عرههتسانمنیقاشوب ی هناخ بود | لقن هرب رخآ ی نع كلبا لا نداشا نانل واریبعت تببلا
 | قلعرا بولر ثوفیل

 هب سنا اذا هب اهتبالاقن رد هنسانعم كلنا مارآ و سنا بوشلآیخ دو هدنن ژو لاعتفا (ءاپتبالا)هقرخ وا عاتلانمهالخا |

 E lb BSC اهیالا لر دیم كنوتاخ ر ردینبم هئ . رز وا رنک ی رخآهکه دنن زو ماطق( ا
 اان لا 4 ةيقوفلاءانلا لصف ]3 هقرخ وا عاتلانمهالخا اذا تيبلاًامبا لاق رد هنسانعم كلا قرخ دوخاب

 4 | کت ردهنسانعم قفلاچ هنفرح ءات یژثک | ناسل هدهلکت نیحو رد هباکح ندننوص كنهنسن رب اخي ءوز

 ٣ ه یک ی هکت هدننزو لاسلس هاتأتو هأتأتو ملکت اذا ءاتلا یف ددری یا ةأَأت هیفلاع روند هاف هغفلاج هنفرح ءاف

 . [ هکردهنسانعم كم روب كر هیلکعاریغصلفط و ونیفلبقیل ءاعد اذا سلا اتات لا ردهنسانعمقمغاجنوجماقعشآ |
 هدننک راقتحاییادعا و راف هنتعاجش هد ه راح نادیم و یثع یالفطلا 1# لا ردرا و جد هدزعاسل ریبعتوب |

 -] دملک نیج هدنن زولاسلس 6۰ نأتلا)ل برا قرض ذا براعل ا تأت لاقت رد هنسانعم كم روب ییلاصییلاص |
 ر انوصقجهرغاح نوجما قعمآ 1 ه یک ی هکت أ اتو روبل واریت ن هت بک ل وا رد هسک نانلاچ هنفزح هات کا

 وشال کس كنهزمه وی رسک ك نات (مانفتلا و هلن رسک كنا (ماتتل )و هدم كفلا ویصق ك نات (ءاٹیتلا )راد هب اکح
 19 وا ندزللاخدا لوق یلعو راربد ځد د ویذعاک | ردندضا ما هاب ین رتثدح نکیا رد عاجی کرد هسک

 4 ءاتیت و ءاتیت لجر لاقب ردیاتأشن ندنتدش كقبشدوخاب ندنن واخ ر كبلص ید وب روده یشک نالوا ردا لار ا
 1 أددهنسانعم كك هبضغ ورحشخ ب ونلتدح كب هلة ك نافو كنان( اتلا )الی الالبق لززب وا عامل دنع ثدحب یا هاتن 7

 ۱ اگه نامزنددسنر هدننز و هلیعف هلا هزه (ةئفتلا)بضغودتحا اذا عازل ابلا نهافت لجرلا "یفتلاش |

 بل اب یتهزمه هکردحراش + ردموس رم هلبنا ونع هناباو هد هذ ضعب هنامز و هنیح یا * یشلا ةْسفتلاش روند |

 صاف الب كئبشرب گردی هلا بقع و رثا هد هان » یهتنا ردتغل هد هد دشت كناف و یعدقت كنهزمه و هلم اداو ۱

 نسب ففا هفثت و ندنس هدام یف هفت هکیدلاق ردشلبا رکذ ید هدنسهدام فا فلؤم و ردکعد یقع جز ۱

 ارد هنسانعمقل و قم دز و دوق هند رداد دب قلا دوم بلا همی تدش هد

 عام ( ها هنسانعم تماقا ردعمآندن هدننزو هب اتک (ةعانتل )ماقا زوم تعهد امو ناکام ان لاق

 یمول وا و یحاص كوك هکردبرعم ندیسراف ناخهد نامهد ردکعد یسادضک, یوک هکر دهنسانعم ناقهد هدننزوا ۱

 ۱ مھل د دشن كن و یعض كنار واک انت عجب كنظفل نان ورونل واربعت یمادحم کی وکو یکی یوبهدزمناسل ردکع د

 عن دم وردىبحاص ییارمط هک رای | نم دج ن دجا و هل ادبعنت دم ود زر نب مها ربا ندنبندحم یاو هدنزو

 هائاث رز جج ثلا ءانلا لصف = ردرارهتشم هلا نوئنات ران وب رد رلبقل كتا وذ مان هلان نجرلادبع ندم ن |

 رد هتسانهم قوق زس وص و اها ورا هات لو ًانأث لاق رد هنسانعم قمردلاق هب وص یهود هدن ز و هلزلز |

 صوصخ هنود ندنلشټ كفلومهچرک هکر دحراش + رولوا نددادضا هدنروصوپ اهشطع ادا لا لاش
 مونع قداذا مونا نع اب لا ردهنسانعم كما عفد هائو * یه رد ءرزوا موم نکل رولوا دافتسم قمل وا ِ

 | بضغلا اثاث لاق رد هنسانعمقل و مارآ ونوکسو هسبح اذارمالانع لجرلا الا ردهنسانع«سبحقموقیلاو

 ۲  كمردنیوسیشت و هناکمنع لازایا *یشلا اناث لاقب ردهنسانعم نا فرات زیور آ نشر نمتسلو ل هرکساذا

 یه امداذا سیتلابتانلاقی رد هنسانعمقمرغاجن وجتا كیگچ هب شید هکت واه افطا یاران الا ردهنسانعم
  كاذکقل وا هنسانعم ق٤ اق هب وص وتش تشطعاذالبالاتأثأثلاقب رولوا مزال هکر دهنسان هنقمهص وصه ود و دافسال |

 ers هلتغارفو ج یت نع هرفسهدنن زو لز( ۇثأثثلا) تیوراذا لبالا تأثأث لاقت رولوا نددادضا ۱
 رد هنسانعم كلبا هشیدنا و ف وخ بونلتبهند هنسف رب و ماقلا هلادب مث ارفسدارایالجر لا He لاق ر دهنسانعم كلغ ۱ |

 0ا )رد ه6 نادت وص قم ضاچ نوجا كمکچ هب یک ی هکت هدننزاو لال( ءان الا) هباهاذا هنمأثات لاقب
 مسر هداروب ءانب هنمش و یرهوج رونل وا رک ذ هدنسهدام هلغل وا ذ وخأت نور هنر هک رک نم

 ءا دلا )یبتنا ردشلیا رکدیخدندنسهدام ما فلوم و رایدلیا رکدهدار و ید ورم وبا و یناسکه کر .دح راش+ردشلنا

 ۱ ی رلکددیتکیت ناغلوق و ینکیت هود هدیکر و زاشا هديل راف هکثدنارط ردناب عونرپ هدشنزوران ز هلیسهدش كالاد |

 تشک زاهبادم ومص لاد وی اوکس نوت وی كن (ن دن )هلباه رده ید رفم رول وا تبان دندی د كلوب رد وا



| 

 یسازجاتا واسمكناکمرب لصایسهدام ءاوب هکر دشع دهد رب اصب فل ؤم + هتعح رایا 4 وب لومت رول وایدعتم هست ۱

 ۱ هراس یتاعم و ردت رابع ندننافانم كنه اکمیازجا هکر دیلباقم "وب ردع وضومهنسانعقل وار ار وز ودیرب ره یعل |

 رولوا شل وا عطقنم و عجار اکا هلغلوب قفاوم ناکمینآ هکابوک عاطقنا و عوجر هثیش رب الثم ردعجار اکا هل لاب

 لیدع و وفکو رول وا شام هئن قفا وناکمهغا رزم ین د كنا هکایوکر دقق ضوطقا رزم هب هسکر ب هک ر*یوبتو
 لاق ردهنسانعم تعفاوم قع وا یسهلک ءو و+ یبتنا رد راکرد لاح یواسن ج د هدنرانعم فاّعا و رارفا و

 هکر د ح راش » رقایا همدب ءاب لاقب رد هنسانعم كلتا رارقا و ینتفا و یا *یثلا یتءاب لوقت و قفاو اذا هب *یشلاءاب |

 هدرافغتسالادسیتخ زاغل وا لامعتسا هدنتهج تعفنم رول وا لامعتسا هدنعق وم ترضم و هبلع ۱۶ اد هدنسانعم رارفآ
 ءاو وءو و * یهتنا ردکعد مرداراکدرورپ ترفغم و وفعیامدتسا و رارقا یم رج یدنک هکر دند هدام وب یبنذب ءوبا

 رول وایتبع كم اسیانعم هکر د هتسانعم كا فاعا یهانک د وخان كمك بولآ دن رزوا یهانکرب هدنن ز و مالس

 لوتعم هدصاص و ۹۷ فرعا وا هلتحا یا اءاو و اءو هبنذب ءاب لا ردق و جد صوصخ هرز وا حراشر رقنو 1

 هدصاصق و هلدع یا همد همد ءان لا رونل واریبعت قت وطر ارب هناق ینا کند ةا قلقاتمه و لیدع هلوا یی یا ۱

 یسی رب ند هلسبق رب هکرول وا هاکو ردهنسانعم قلتوط ربارب هناق ناق هلغل وا لوتتم اصاصق لتاق نعي ق واریظف |

 ی ین

 "یشیب هنسنرب هل رسک كن همش( ةءاب الا ]هل داع یا هم واقف هب لتق اذانالش نالفءاب لاقت رول وا ش1 وا قفا وم صاصق ۰

 قلت وط راز دنناو ال وقم یناق دزکلیا لتفاصاصف لتاق و هتعح را یاهلا هنأبا لوقت رد هنسانعم تاقا عاج راهرخآ

 هکر دولتعس و هدهجردر نابایلوایعب ردهانک ندنتعسو طرف كناباس مالکو بهذت یا ةالف ین "یبت ةالف برعلا

 ندءابا یسهلک یت + ردکعد ردبا لازنا و لاصبا هب هروب نم همی ینکلاس هلغل وا همی ید نایاب راک وک ۱ ۱

 لمأتیاح یسل وا هنا و هب وا وتح هکر دلکد هنسانعم باهذ و ندئالث ۳ یم وكحاعص جز« هسخ و ردع رام |

 قمرتاب هتغابد ین یردو رفاذا هنم ءابآ لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم قجاقو ةأبملا ىلا اهدر اذا لبالا ءابا لاقي
 ندعاچج وج وزت کرد هنسانمم ح اکن زساه (ءابلا ومدننز و هعاب(ةءابلا )غابدلا یف هلعجاذا ےدالاءبا لاق رد هتسانعم
 روند هان وق ابو ردذوخأم ندنسانعم لززنم نالوا نانثمطا و ِتحارسا لح مبا ندینآ یاضعم و و ردعا|

 ایوب ةهرلا لجراءوب لاق رد هنسانعم كطا جوزتدوخابعاج عب كمع حاکنهدنن ز و لیعفت (یوبتلا) هنسانعملانم
 :وق هغانوق یی کر و اهسکن اذا |
 ناکلا وب لاقب ردهنسانعم كعشل رب بون وق هغانوق و هددس ینعی هلاق اذا هوم ع را وب لاقب ردهنسانعم قق غوط |
 ةأ و ابنالف ان الفأواب لاق رد هنسانعم قعتوط رار هناقتلوتقمیتناق التاق دنن زو هلعافم( ةا وابل 4 ماقا و هلح اذا |

 هغان وقایهد روب ردع ند ءءابا هدم و ی رسک ناب ( ةئييلا )الداعتیااءوابتناثیشلا لاق ن وسل وا هلشهخ تیفکك رکو |
 رونلوا لامعتسا هنسانعم تلاح اقلطمو یک لززنم رونل وا قالطا هئیب هد هغانوق و هدرو و روند هنتلاح قمنوق |

 بح روه لاق هنسانعم لازم روند هدر وب وهغانوق هلبن وکس كناب و یصق كی( ناب )لاا یا ةئییلا نسخ هنا لاش |
 هنسانعم نادهز روند هنغات یرواینالواهدج رو روند هنخا روس و هنس هوب یرآ نالواهدرلغاط ول زنلایاةابلا |
 هد روډ هدننز ولعفت (ءونتلا )ل هنسانعم نطعمر وند هنغاته ود نال وا هد ر بیرق هب وص ورون د هغات كنز وکا ناب و ۱

 اوق و |
 | ناسکی هما قدم یاب نسب دز و باوج یادحاوءاو نع او اجا لاقب هنمو ءاوسیا ءاوب یلعموقلا لاش |

 ءاو و وفکیاهلءا وب وه لاق رد هنسانعماته و ؤفکءاوب ورلیدرپ و با وج هلباوج ر قر هلو | نه کیو نهدکی هلبرال وا
 | ةه ةجاح لاق روند هتجاح و همه ولکر ک ك ب هل دم ورک ك ناب و یع كم ةئیبمل ا ردیعما یدا ورب هد هماهت ضرا |

 | صاصتخا هنسیدنک نامه ومطقنمند هراس جاوح هک ای وکه موق مع تجاح ردلعافیسا ندنس هلک هاب وب و ةددشیا

 هدننزومالس (ءاهلا) و هدننز ودوعق € ولا )و هلنوکس گناه و یصق كن اب (أملا) ردت را ثعاب ءراصتقاو 



 1 كانظفل هو رو یارابلا کش یدوبنآ :یرابلالع قح ساسالاف لاتالاسیا هض رم وا راب نالف سا لقب |

 |[ یعجكنوت هنم رپ تنالاشرونید ه یکن ال وا هم ذلا یلاخ ویر ېتم ند هنسن رن *یرب وهدننز و مارکر واک ءا رب یعجج |

 هدننز و ءابصنار واکءایربا وهدنز و فارشار واک ار ,اوهدننز ومارکر ولکء ارب وهدنن زوءاهقف رولکء اء رب ورولکن ور |

 ق دولک یارب و هلماغدا و بلق هایی هزم" رولکت ایر ور واک تاثیر ىج ەل اھردەئي رب ین وم هدننز ولاخ ررولکءارب و |
 ددا کب ودیا هلاحا هن اب ەز ییسهدام هب رب نالوا هنسانعمق ولخهدنابلتعم فل هکر دحراش» هدننز وایاطخ |
 1 ندنسهدام دوعلا یرب دوخاب ردهلیعف ندنسهدام ءرب نالوا هنسانعم قلخ هروک هنناس هدراصب یدلیا یدصت اکا |

 ۱ بر ردیس هینک نس هک دوخاب كنن وکل وا كن هلک كنب مار نیل رد هلدبمه اب یم هزم هر وکه لر وا ردلتعم

 ۱ .قلوا ؟یربهدننز ولعفت (قربثلا هم اثير تلعجیا ةثربت هنم رب لاقت ردهنسانعم قلف را زیب و یر هدنز و هلعفت |

 الامت دنسانعم تقرافم قلریآ ندنر یر هدننرزو هلعاف ۶ ربا اثیرب راصاذا ارت نم ارت لاق رد هنسانعم |
 1 ej دنم وقارفلا ىلع اهطاص ىا ةأرملا لجرلا أراب لاق و هتقراف یا یکی رش تأراپ لاق روتوا 0

 | وا یرب ندنینج كنچر هکرد هنسانعم كمال ثا ناب رق ردق هح روک ض بح هنوتاخ هدننز و لاعفتسا(ء ارتسالا)

 ا اهن روھ فدا لب ندضح یجر دکل تار هکر دارم ردنرابع نکا بلا
 :هلوا رهاظ یغیدل وا ندنکلام یکل وا هسیا را و یلج داش هک ك مالعا ناب رف اک | بودا فقوت هم ولعم تدم |

 الوآ هجوم هدیرح راد تذکر دندنهاسفا لاج ر تدع هلئسموب هکرید ح راش » ضیحت تح اه اطيل اذا اهآربتسا

 ارتا هلا ضیحرب نکل ر دما ج وزن ینا نال سهرپ لاا یف لر هیمتز وک ت دع هسلیا حب وزخ ةرجاهم همالسا راد نوناخ
 ارا و * یتا ردجاتح هب ارتا هلبا ضیح رب هنبهدکد لیا جوزت یسیناز یس هبل نم كلذکر دلکد یا نابرق هک دل
 ندکا یزب و كاب ندلو را بودیا فیظنت هلبا وص اب شاط یتیلوجر تلآ هدنبقغ ل وبت رد ادق لناعتسا

 ةارلایدیارول وا لا یدیا هسلیادا ربا هلیناونع ج ره اربتسا فل وم» لوبلا ن ههافنتسا یارک لا تسا لاق ردت رابع

 (ًاسبلا)لو ها: وکس كن هل م6*نمس و یصف كنا( اسبلا )لرد هنسانعم اصلا ةزف روش دهنسیتلموک ب وا هدنزودعرح

 ار كر بونرک وازۆكزوەډن زۈۇدۈھق هوبلا)ودنزومالس ( چلا )ونی |

 كنيسأسب ڊو ه سنااذا عبارلا و ثلاثلابابلانم اءوسب وءاسبوآسبو اسب ه*یسب و ه اسب لاقت رونل واریبعت ق
 | ءو ب وسب سملابأسب لقب ردهسانعم تل نامدا و تداع بویلشباهشیم یهنسار هدننزودوعفءوسب و هاو

 ((ءاسب الان واهتاذا هب اسب لاقت ردهنسانعم كمر وک لیلذ ورا وخ ب ویلقچل ای هنسارب ویا نبات ی ایام

 یر * سیف هناسپالاق رد هنسانعم كلتا مار ولسنا ب ور دشلآهرخآ "یشییشرب هل رسک كن هزم

 مت ناقشلا و یدکیا هدیکرت هلو! مار بویلنا تالشکر س هلغعش آب ونرکوا هن یشک نافاص ینید وس هکردهقان ل وش

 عت و هد هبادمو هیج نیش واب مق ((هءاشب لە ابا اهفل 7 نعي بلاط ا منمال تاک اذا ءوسپ ةقان لا رونل وا

 كم رپدرغآ و كفلک | بونل هوا و كمك هدننز و باتک (ماطبلا لو هلبن وکسكناط ویعط كناب ( *طبلا)ردیعما |
 هلی مک كنهزمه(ءاطبالا) عرس | دض سمامنا بابل نم ءاطب و طب لجرلا وطب لاقت ردیلباقم تعرمس رد هنسانعم

 دوبل وا نیکشا یس هباد كنهسککر و وطب ییعع ءاطبا لجرااًاطبا لاقب رد هنسانعم كمر د او كمك یدو

 رخأتو قوعو كمردککع ییهنسنرب و *۱ءاطب مچ اود تناک اذا موقلا ًاطبا لاق ردهنسانعم قلوا نارک و دنک
 نانا نالوایاب دنک آی شن رد هشیمه هدنن ز وریمآ (یطبلا) هرخ | ادا هبًاطبا لا رول وا یدعتم هنسانعم كلا
 نيس ا نب دجا سابعلاوا ندندثدح "یطب و هدننزو مارک رولک ءاطب یعج رونل وارببعت نارباق هکروند هناویحو

 .عوبر,نبوبورونلاقالطا هنمزورهدهدننزویرشب (یأطبلا )وهلي وکسكناطویمض كاب( طبلا)ردىبقلىلوقاعلا|
 كاع ویضف و یعض كناب(نأطب لرد راب وصنمهرز واتیف رظ ران و و ره دلا یا یاطب وا ذهاب "طب هلعفا ل لوقت ردسغل ۱

 ۳ بل یسمتچ كنآ ینعب وطبیا اج ورخاذ نأطب لاقب ردیضام لعف ےس | نعضنم یت یانعم هلبصف كنون و ینوکس

 3 (*كبلا )هرخ !یارمالابهیلع اطب لا رد هنسانعم كلبا ربخأت و لطم 1۳ ردکک هدنن ز و لیعفت (عیطبتلا )یدک |

 یدوسكنهقنهدنن زوبارغ (ماکبلا) و هدنن زود وعق (وکبل ) وهدننز و هما رک (نءاکبل الو هلن وکس كفاك و ىح ك ناب |

 ۱ ۷ تلاثلا بابلانم اکب واوکب و ةهاکب و اکب توکب و ةقانلا تکی لاش : ردشلبا عت حراشنکل + ردهنسانعم قلوا زآ |
 عرکرواک کب یراعج روند ه هقأن نالوازآ یدوس هباه (فشیکبل )وه ز و لب دف( ؟یکبلا)ل اهنیل لقاذا سماج و |
 . [ هلیرصق كمل او ی كناب(اکبلاال و لبن وکسكفاک و یصف ك ناب( كبل )ی کاباطخ و هثیطخرولک ایاکب و یکم ارکو |

 [  قهراوبودیاعوجزه هنسنرب هل وکسك وا و ویعفكناب (موبلا)هباهرولکاکب وهثکب یرادرفهردبدآ تابنعونرب

 ( ردد انعم )



 قدی اعم ادتاو وا یو ریل شا مع لف دارو داق جت شل النا ةدیدج ینعب ةمالسایا ءیدب وب لاق

 | ندنسهلسف هلی و ثراطا نب ءادب ند روٹ نب ردیعما كتعاجرپ هدننز و ناتک ( ءادب ) یدلیا ر وزم یرالاثم هک

 | تایر اب( ًادبلارسدآتابرپ هلیعص كن( دبلا) ردندتعاجب ل وا ماع ناب ندنس هل قدا مع و ناب نمد

 (عآدبللوو هلبصف كيم(هدبلا لو هلي وكس كنابو یعض كيم( دبل الو هات(: ةادبلا) و هلیدمو حف كلادو هلال
 | اید ثبات ما رهاب سیدع نب که رد ما هنسانتأشنیادتب و لاح لوا هل كمتر
 | رک ك لاد و یف ڭناب (ةشىدبل ا ان ان والاخ لوا غ یا انتأدبموانەدبم والهدم واننا دىواننادب ق مالا كد نا

 | رون دهزوسنانلب وسی ورال ورکفالب هکر د هنسانعءةمدب ویک« ءا د زود هغمالشاب مدقم ند رار اس ه هنسنرب هلی دم و

 یعتف كناب(ذبلا9ذهیدب یا ةءادب و ةئیدب وذ وه لاقب رد هنسانعم همد دون هلی كناب(ءادبلا لرد هيما ةلقنءاه
 *یشلا ًاذب لاقب ردهنسانعم كم رکیا ندنا هلک ما سح تلاح ع وبطغان و هرکوب هدهنسنرب هل وکس كنه لاذو [

 رونل وارببعت قلراوخ هکرد هنسانعم كم روکریقح و راوخ یی هنسنرب وامه رک الاح هنم یآرذا ثلالا بابلا نم اق ۳ 1

 | یساعم ورونل واربعتریفز یل د هکر وند هب یشکن ابزدب نايل وا ناسللاظ وفح یتعیشحافلجر هدننز و عید( یذبلا)

 (ءاذبلا) وهدنن ز و هلعاقم(ةأدابملا )لائين راصاذاثلاتلا و عبارلا و سم انا بابلا نم ةءاذب وا ءا ذذ و ین و لج زلا

 اءاذ و ةأدابم هأذاب لاق ردهنسانعم كملي وس ازسان و شغ هل رب یرب دوخاب همدآرب ردیناث ردصم هک لب رسک كتاب

 ۱ عرب قلا هللا اب لا ردهنسانعمقلخ قاب هدنز ودوعف(یورلا) ول کسانو یحف كناب(ءرلالهشحافاذآ

 (ربلا)رون وایت ىل اناس هکر دهان قلب تقافا و تعص هتسخ ءور وءر و مهقلخیا ثلاثلا بابلا نماءورب و

 ر یروور ولوالا و ثلاثلا بابلانماءورب و مضلاباءرب شیرلا رپ لاق ردهتسانعمءهرب هل وکس كنار و یعض ك ناب

 | قعوط زو هتعص هتسخ هدنسهدام قه امن هچرک فل وم» هقناذا با رلا و سمانا بابلا نماءورب و ےضلاب أر وفا

 | كفلومهداروبو بوت وا خج رل وا یانعم هدر استاهما نکل بودی ا ری سفت فالتخ الا ىلع لبا قمل و تقافآ دوخاب

 | عوبطمان وه ورکمیترواح لصالا ین ینهدامءرب هکر دشا قع هع روب هد ر اصب فل مو + ردیناتیانعم یدارع

 تو یرالوف هنم ءربت و نالف نم "یر و ضرلا نم ءرب ردع وض وم هئسانعم دعابتو یصفت ندهنسن نالا

  ردنددبهلا ثافص ءایما * یراب هکر دشمد هدنربسفت كنسهم رک تیآ چ مکشراب لا او وتف ل ی رشح زوردع رفتم

 هدام لصا هروک هنتیقحت یواضی و ردیفب رش مسا كنو: قالخ ندا قلخ قرلوا یرب ندتوافت قتولخم سنج
 ندنلع یعیدل وا التبم تالیلعالثم رول وا یصفتلا ليبس ىلعاب دل وا ردع وض وم هنسانعم هربغنع "یشلا صولخ

 + نبطلا نم مدا هلأ + هلوقکر ول وا ءاشن الا لیبس ىلع دوخاب هضررم نم ضي رلا *یرب لاقت ا
 دارم ندتوافت ذکیذلاتو:رول زا زاح هل.س هق لع ده و قالطا لاهعتسا ۱۷( حب قلخ قلطم یتسهدام ءرب سبد

 هدهسیا رادقالاو لاکشالا ةف رد ره هناویح ءاضعا زلثم رول وا بسانت نع توافت مدع س رتسام مدع

 بسا ها هيد ءاضءا راس هلبا سأر الثم یکی غیدل وا تجر هما فالتخا ردبسانتو مظانت فالتخا یفالتخا

 لیو آر دوش هوا رغم نوری یزد هی فا د امر لک در رمز اک

 قل وا رازریب و یرب ندهنسنرب ور و*یهتنا ردا د وه یعج هل وا اب زان لکش ب ویل وا بسان و مادنا هسل وا ریصق ندب و ق
 بابلا ن نمی ا ارپ رم الا نم "یرب لاقت رد هنسانعم ورب هدنن زو هما رک (ءاربلا)) و هدنن ز و م الس (ءاربلا رک دیس اکر د هنسانعم

 یر ندهنسنرب هدننزو مالسءارب و هنمأربتاذا اءورب و ةءارب وا ءار ردانوه و سمامنا بابلا نمیا عضلابءریی و عبارلا

 ثیأت و جو هست هلغل وا ردصم لصالا یف یس هک ءارب ویسا و + یر یاهنمءاراب الا روند ه یشکنالوارازبو

 قالطا هننوکر خآ دوخاب هنسدصک رخ دوخاب هننوکل "وا لوفیلع هنسهضک ل وا كاره ءار و وذا رم ندنلئاوغ

 سوانءاربلاو بزاعنءاربلا و كلام نیا ربلاردندلاحر مالعاءارب و رد هیعسل ببس یفنیدل وا یر ندم كرقرونل وا
 هل رعت فرح هلغل وا تیفص و هح هد ران وپ رد هبا فلتخع هصسق ن 1 .ءاربلا و ردندباعصا رورعلا نب ءاربلا و ۱

 هافاع یا ضرملا نم هل ه هاربا لاقب ردهنسانعم كيا تسرد و خاص ییهتسخ هی مسکن ره مار الا ردمو سره ۱

 دوخاب هنسدهک ل وا كنآو ردندانعموب تمذ یار اا رب ثالعج یا هنم كأرب| لاقب ردهنسانعم كما را رب و دیعب و ا

 هلا هزم ۵ (*یرابلا ژ ءارلا یف لخد اذا لجرلا ارا لاق روک ذلا فالتخالایبع ردهنسانعم كمرک هننوک لوا

 ردل وعفمییعع لعافروند 4 یک شل وا تسرد ندنلع و ضرر دل وفنمیخ دزمهرپ نیمار :زولیعف یرلارلو ۱



f 4 رب 

 . | فی رظلا و دیسلاو هلبا هفطاع واو هدناهما ضمب هل وا عبط شوخ و كرز یلهاقالخا فئاطا هکر وند هراکرسو

 . [ هنکیزوکو رونیذ هنسهدوک تن هکرکچ و هنسانعم هاعکما سأر روند هنشاب كناد همربم وب ۇبو ردموس رم هلبناونع
 هنسانعم طسو روندهنسهنروا كن هنسنره و اهناسنا یا یتیع وب ۇب نم لع نعا وه لاقت هنسانعم نیعلاناسفا روند |

 رومالایا امتدح نا وه لاقب هنمو روند ه یک انادوملام هدننزوحادحد(ءابآبلا)و هدننزو روس سون ؤبلا) |

 [  ات وی كناب ( ًاتبلا) ادعاذالجر اب ابتلاقب رد هنسانعم و دع كل هدننز و لزازت (ۇبأبنلا) اهلاعیا اهوبوب و |
 | 4 هلشیا ( ًاثبلا) ه ماقا اذا ثلاثلابابلانم ات ناکلابٌأ لاقب رد هنسانعم كما ما رآ و تماقا هلین وكس كن هيقوف ۱

 _ زافآو عورشقلشاب هشبارب هلبنوکس تلاد ویصق كناب (هدبلا) ات ینعم اث ناکلاب اب لاقب ردیفدا مو هدننزو ات |
 لاش رد هنسانعم تالشبا مدقم ندر هنن راس یب هنسنرب و أدت | یا ثلاثلا بابلا نم ادب *یشلاب أد لاقب ردهنسانعم
 | یی حرخاذا هضرا نمد, لاق ردهتسانعمقمقچ هبارخا ضرا ندضرارب و لعفلا همدقیا اءادنا هلعف اذا*یشلا
 . ] كل ت رشابم لوا ندرل هسک راس هشیارب و مهقلخ یا قلا هللا أدب لاقب رد هنسانعم قلخ متارو یرخا ضرال
 یادت اندنا هکر ونل وا لامعتسا هنسانعمادتا و لوا ولربغ لبقأ دین نا تلل یاءدبلا ت0 لاقت رول وا ردصم ویسا هنسانعم |

 کف كناب هدهدنسیکیا یدب یدابو ءدب یداب وءد لوا هلعفا و أدب هلعفا لاق هنم و رونل واریبعت هلا هله و لواو ما

 [ نوک كلاب ةد یداب ورد هرز وا تفاضا بیک تج وا وردشمل وا بلقنم هبا یرلهزمه ردهدننز و یتغیدب هدینکیا و
 كنهدح ومیاب هدل وا ةءدبیذةءدب و هلبادم ءادنیذةءدب و ءدبیذ ةد و ردندنلسق برک یدعم ردینبهرز وا حات دبو

 فتک*یدب وردهدننز و هب اک هدل وا یدبیذةءادب ورد هدننز ولیعف "ید و یت ك ناب هدل وا "ید یذة هدو رد هل رسک
 ۍد و رد هلا هرم لوا ۍدب “دابو ردهدنزوریما لوا ءدب ید و ردهلبرسک كناپ هدل وا ءدب ةءادبو ردهدننزو
 | یدابوردهدننزوربما هدیسیکیا "ید یذ"یدب وردهدننز و فتك ۍ دب وهلباهزمه لوا "یدب"یدابو ردهدننز وریما
 زا ردهدشزو اع لوا ءدب ادو ردهدننزو اعاد و هحوتفم هزم ادب "یدابو ردهدننز و عنم ءدب و هليا هحوتفم هزمش

 كنابادیدابو ردهدننزو ج د و ینوکس كنایدب یداب و رد رلینبم هرزوا جو ردهدننز و هزج هدیسیکیا ةأدب هادی و
 ۴ ردکعد مراشبا ینآن هدهله و یادتا هکردهنسانعم یش لک لوا عو كراو ردهدنزو اعسادب و ینوکس

 | هبهراس حت ردشفل وا جګ هم روب عسولا بح هلغل وا مداصم هرکیدکیو فلتخم راهضس هداروپ هکربد حراش

 رایدل وا بهاذ هنسل وا لاح ندل وعفم راضعب رد راب وصنم هرزوا تیفرظ هروب نم بیکآرت هکیدلاق هیغل وا تافتلا
 ادابینوکلاح هلعفارول وا می ید قل وا لاح ندلعاف ورلیدید ردکعد ءىش لکل بق هبا ودبم مالک أدب هلعفا اثم

 | 4دبوهدوعیفعجرو رد هلریصن كنس هک د وع هکر رد هند یلعهد وع عجررلبرعو * یهتنا رول وا هدنکبساهدنبمیا
 E یاتکر الم تلذک هکر د ح راش + هنسانعم هثم ءا یذلا:قیرطلاف عجر راربد ادب و ًادوعو هنئدب و هند وع فو

 ___  باتکلا ًارقهسالشب ندنسادتا بون ود هنب هرکصندکدلیا تءارق ردق هنماتخ دوخاب هنفصن بو الشب ندنسادشا

 لقاعو مهدیسیاموقلا ادب وهلاق یکدیسرونل وا قالطا هن راکرس ورنهمكموفرب هدب و + یهتنارلرید4لدب و هدوع یف

 | هسکرءد ویبکس ولف و سلف رولک ودب ویبک نافجا و نفجر ولکءا دبا یعجج رونید هاب نابرق ورونید هناوج دیشر
 _ (ادتالا) ةبصلاببصح وا رذج ادا لوهحماءانب ىلع أدب لج را ىد لاقي رد هنسانعمقرفچقمازق دوخ اب كچ
 | با مدقم ندراهنسن راس یهنسنر و نعم ه ادا و "یشلاب ءادب لاقن ردهنسانعم قلشاب هن هنسنرب هدننزو لاعتفا
 [] ردفدا مهدینات یانعم لب اد  هلب رسک كن همه ءا د الا )ل عفلا یف همدق یا ًءادتب| هلعفاذا *یشل اد !لاق رد هنسانعم |

 قمار ویرخال حرخاذا هضرا نم ًادبالاقب رد هنسانعمقمتچ هبارخا ضراندض راربو ءادتا هلعفاذا هأدبا لاقت
 لاو یدبلاهنمو ردهنسانعم كليا داجما هنسن زسلاسو هنوغ و مهتلخیا قلا هللا ادبالاق رد هنسانعم قلخ

 -  ةدناعالو ةئداببملکتیام یا دیعیام و "یدامنالفلاقب هنمو رونل وا لامعتسا هنسانعم قجحآ زوس و * یلاعتو هما نع
 . | تشر هلبنوکس كلاد ویصف كناب (ةءدبلا) روند همالک نانل واتدوع هدناعو همالک ناسنل وا دارپاءادت | هنداب

 1 ردتفل هدهلبعط كلاب هدنوب و ربغ لبقًادبت نا ثالیا ةءدبلا تال لاقت ردعا هنسانعم قمالشب لوا ندراهسک اس |
 1 اند ززاس هب هئسنرپ یدو هدنن زو هاه ( ةءادبلا) ًابیصذ یارو زا ةءد هل یدها لاق روند هاب نایرف ةءدب و

 ییعع لیعف ردهنسمانعم هد رفآ و قولخم هدنز و عیدب ("یدبلا ) ردزاح هدهلیعص كناب روند هفمالسشب مدقم

 عقاو عید ما هد هذ ضعب ردهنسن نانل وا عارتخا و داجا زسلاث و هل ومن هکردهنسانع عدبم ماو ردلوعف

 -  ردکعد یوق نانل وا رفح هدمالسا نامز هکروند هب هیمالسا رب "ید و رول وا كد بیرغ و بی “یش هلغلوا
 راردبا تبسن هموق رم موق یی هنسن مدقره رابع ردبوسذم هنموق داع هکایوک ردکمد همدق ژب هکر دیلپاقم هبدامزاب

  ( eاب (



 بابلا ماحالجرا اجا لاترد نیان قطب اه بش بوقروقند هنسنرب هلن رکھ كيج وی 8 ۱
 یزانم وتوب ردیدآ عضومرپ یمن هن هسک ان لاقع نب ردب ندهبداب لاحر هدننز و هاش (ةءاحا بره اذا ثلاثا 0

 لاقب ردهنسانعم قمرویوط ینعسقنوبق هلل وکس كن همجیاز و ىح كنءزمه (ءزالاردلوقنمیغیدل وا لقشم
 بولینیف هلغق ر وقندهض راعرب نکیشطا منع هتح رب و ردندصتاصخ وب واهعبشا اذاثلاثلا بابلا نم زا ےغلازآ |
 هدنن ز و باح با همجمم نیش (ءاشالا)ص کتو نیج اذا ةجاطا نع زا لاق رد هنسانعم كلتا تغارف و ع وجر

 | هکیدید عاطقلا نب ىلع مساقلا وبا ماما هلیاه ردهداشآیدرفم ردهنسانعم للا رافص رونید هب رانادف امرخ هدرخ |
 ردلکدییاب لتعم یکی مش وت كن رهوجس ردیاب زوم#*یرک د لح هلغل وا هیلصا یسهزمه كنسهدام ًاشاوبشا 1

 رثانا هد هب اهن و ردشلنا دارباقر هل وا هینتم هدناب لتعم تد یرایدنکن کر دبا منهوت یی یرهوج هدباب وب فل وم

 كناکو ىح گكنهزمه ( کالا )ردشلیا تی :رزرا قوا لش ننک هلل الد یرغصم یسهزمه كنسەدام هءاشا

 تابلانم "کالج را ءاکا لاق ردهنسانعم كلتا راوتسا و مک هلدیبعت د وېش ینید نالوا هدنتمذولجروب هلن وَ

 ماقا (ءاکءالا و هدننز وهباحا ( ءا الا)لردن و اديك EK قثوتسا ذو مشلاب هم غنم قد وتسا !ذاثلاثلآ
 هدلالخ ل وا نکیشللا دصف و مع هص وصخ ر یشکر هرزوا قتیا ور سوا نب دیعس دزو اردا ونلا بحاص وز ۱

 ءاک | لاق رد هنتانعم كلا تععت رو تغارف ندم وق رم نصوصخ هلبا هشیدنا وا ف وخ ندنا هلکلک هتچ هک
 کا یسدام اکا وبشا هکرید حراشهنع عجرو كباهف كلذ ةفئت یلع هتاجاف ارما دارا اذا ء61 و ةءاک |لچرآ

 | ندءءاک ن ال وا هتسانعم فعض وف وخ هلا لج هب ه دعت یس هزم هدنلیذ یسهدامءا وک فل وما رب ز ردلکد تبا هد ره

 ردربتسریغ یغیدل واعالمان ندنفیدل وارعشم یتتیلضا كنهزمه یدا را هدماقموب هلکلنارک ذ قرهلوا د نم ذوخأم
 | هلي كنهزمه (ءالالا ال رد هنسانعم تعاس و تق وهلي كن هددشم یاف و یرسک كن هزمه و یصق كنات € هفت و))

 هبدابوب و راردبا تغابد یرد هلبقر وو هلبرم ردیعما رشا یمعط ع ونرب ردزناج هلیرصق كفلاو هدننز و ءالع

 هلیقر وو رم روب نم رجش هلی وکس كمالو ىح كن هزم( الا رد رظنعش وخ تیاغبو هزات مدره ردندن راصشا
 لح هلغمل واز ومه*یسهدام ءالا وبشاو ءالالاب غید اذاماغدا ربغنم ءول ام عدا لاقب هنم و رد هنسانعم كن تغابدی رد

 | لتعم هنیعب ځد فلؤم هکر دند هغو ردشلنا داربا هدناب لتعم ءانب هنمه و یرهوج نکیا ییاب هزم یرک د
 | یتبم هنمهوت یرهوج هلباه ردهءآ یدرف ردیعما یسهویم لر عونرب هدننزو عاع (ءآ رلردشلیا دارا هدناب ق

 | هروک هننای كنیرلبحاص تادرفع راسو كحراشو هدنسهدام حرس كل وم رو نم رش یدلیا ریسفت هبا رش

 | رول وا یر ذیذل و هیبش همزوا و رشک یرلقاربی و یرللاد و لیوطاس هکر د رش مان حرم صوصحم هد ضرا
 | نالوا ع وعسندایْشا ضعب ح وربب و حوریدییعی ندنا وصا ها ورونل وا تغابدیرد هلکنآ وراردیا لاخدا ه هودا |

 | كج هیلیا رازآو رجز هدننع تلاحیسهلوقم قهردروط دوخای كمروس ین هود ةصاخ و رد هاکح ندنوص
 ردهنسانعم كما تغاید یرد دلار مان ءآ نانل وا رک ذ هلنوکس كل وا و و یف كنهزمش (ءوالاز رده اکح ندنوص |

 | (ءوولا )یک تل وقیدا تأوا یبصا ردماک *یضام هکیسهلک تژا وبشا و۶ الاب هتغبد یا ًاءوا مدالا توالوقت |

 نالوا هلک نیعیدیا ءوومیلصاكنوب ورون د هی رد شغل وا تغابد هلباروب نعرم ردل وعفم مسا ندنآ هدننز و لوقم 1
 هرز وارومشمفالخ بم هنر وذح ىع وق ونینکاسعاقج |هدن وا و هلغغل والقن هب هزم نال وا لعفلاءاف یم هع وا و

 هسیارول وا هنره هکردهنسانعمرکی و تر وص هکر دفدا مو هدننزوهثیه (دشیالاوردشف وا فذح یسی رب كن واو |
 سوگ ءابلا لصف رب ةثيهلا یا ةميالا نسح وه لاق ردنرابع ندهرهاظ تلاح و ندلکش نالوا یسیلبج عضو

 نایاب هللاق اب بو بلا رد هنسانعم كم دنوسل وا ادفاکسماناو مابا ه هسیک ر هدننز وهلراز (ةببلا)

 باب لاقب ردهنسانعم كم د ابا اب هارد موصعم نانللد یکی و ردشماطنا رکذ یتسهلک یما و هلکطا افتکا فلؤم
 هقل |یخد هدنس هلک یتلی اپ و یلی واب هکهتن ردشفل وا بلق هفلا هی هدعب هلبا بیدا یاب یلصا كنوب اب لاق اذا یصلا ]|

 | تلاق سودیلع هللا یلص هلال وسر ترک ذ اذآةبطع ما تناک ةياهنل این لاق * روند اتلپ واي و الواب بونل وا بلق

 هحوتفم هزم هدنشنئاب یر ردرا و تغل ج وا هدنو ویماوتنایاب هلتلق اذا یصلا تاب لاق وهیابهلصا ابا
 ردکعداییب و ابآب بونل وابلق هاب نالوا هدنرخنآ ثلاث راه نامی هر ردکعدیأب هلال
 RA ی REEDS E e as ۱ | ردکمد مد ادفاکس یمردامو رد هکرد هدنردقت یماوو یباب كتيدف دوخاب ردهدنریدقت یعاو یاب ید تناوو |

 دی ءابلا لصف زعم



 سه :زمهلآ باب ڙچچ-
 لصا كفورح راس ردفرحرب هکفلا هکردشلنانای هعسرو هد راصب فل وم هک وامولعم ی ة زجل لصف زس چک ةزمهلا لصف جی

Oره یکفلا نالوا هدن زدلکال وام ردهنکاس فلا قیقح فلا و رد هل اتم ندنا تاغل و تالک  
 | هسهاکو یکی غیدنلوا قالطا اوه نجا وا نکاسو میر قحل وا هلرص راکزور ونل وا قالطا هزمه اکا هدقدل وا

 | یضجمج هنسانعم هبصق ر ون د هشماقهدننز و هءابع هلي كنهزمه (ةءاب الا یهتنارونل وا قالطا فل هد ه هزمه او

 ۱ ینج نیا ندناحن هما ینغیدل وا زوم کت ردبلصفهزمشیرکذ عض وم هلغل وا زوم#* یسهدام هءابا وبها وزساه ردمابا

 فلۇمەكڕدح راش * ردلکد لتعم یکی راکدلبا ےھوت 197 یرهوج هسخ و ردشلنا تیاکح ولت ندوبیسماما
 | ریبعت رببعت ی وار یصح وقل هغ وق ءابایعد ردشلنا تد هرزوا فالتخا ییسانعم كر هيلي حرصت یت زوم هن هدنن ابلتعم

 ناب ود روند هننامروا كغلزاس نانلواریبعت هردنق دوخاب هر قلزاسو قاشماق لوقیلع روند هغلزاس نانل وا

 هدحاخص و رای دلی فالتخا هدنص وصخ یسل وا هیایو ه وا وهکلب هدن اب یمل وا لتعم وزوم#* تغل بابرا و +× ردشلنا

 هلی وکسكناب ویصف كن هزم ( بالا رداکد هدیشوب یفنیدل وا هج ومان یبهوت یره وج هلغل وام وسم هدنمابهزمش
 هدننزو هزج هلا هبق وف یان نوک ( ماتا ۵ هتمر یا ثلاثلا بابلانم أبا مت ابا لاقب رد هنسانعم یمر قعتآ

 | رد دا كغاطر (مأنا وال ردیسهدلا و كن هسکفورعم ما رارضن سیق هکر ديما نوتاخرب ندنسلسق لاو نرکب
 ۱ یا یا نالف ءاح لا ردهنسانعم تعاجح و هورک هدننز وهیفنا هلن وکسكن هثلثم یاو یعض كن هزم (ةيئتالا)
 ا لوقت ردهنسانعیم رقعآ هدننزوفمارف (ةءاالا) وهل وکسكناو یصقكنهزمه (ًاثالا) هموق نم ةعاجىف
 او ینافصلا ندلایض رماماوهدلحم وب یوغالا دبع ونا ماما یی هروب نم “هدام هب هتيم ر یا ثلاثلا بابلا نم ةءاثا منا یهسب
 الث ندثلا باب هروک هدبعوا سپ ردشملا دارا هدنسهدام Mh) ىنبمەنم ۸ و یرهوجو ردا مسر هدنسهدام

 | هدننز ولاعتفا (ءا الا ) ردموس رم یخ د هدلح و هدح اصن نکلرول واد زمهدنن ز و هماق|ندنابلاعفاهروک 4 یناغصو
 )نایت شد ال یا اش زمنالفعبصالاقب هنمو ر "رابع ندکماتسا لکو کرد ھنسانعم قم واز ساهتشا هماعط
 یس هلدبق یط هدنن زو لبج هلیج م
 | نکو لبق وو ر ریە ترازو شن هتزر و

 شی أتهدانعم یاب روب نمظفل وردیعا هب رقر هدنس هکل وا رصمأجا وردشما سر ها ونع هر و د هدنراهدام
 ا (هاجالا» ردرکذ تو فرص نال واهجوا هدنسانعم لبجنکل ردطسم ىن أتهدنسانعمه رق کرد حراش» % ردزاج دا
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 EEF هوشو تعارض هم رط یکلیا لیمکتو مظنتو ریمت باولط خو یراق نال را لنا

 انين یلع رشېلاوبا نالوا راچ ود هنس همدص نایسن ادناو ردن ایسن و وهس عقوم نانا اریز مر دا اجر |

 | معو هناهرب لدو هناشلج ردهلازال یراب ترضح هدلاحره لک وتو رد وروم هن دال وا هلغلوا مالسلا هیلعو |

 |ندنهوض رب ىا هدهجرت هک هیلوا خو یلوالاو ةرخ الا ین هل دما و یلاعت هنوعب زحن هناسحا

 | رصتلاب یسهقالع و یعون كنازاحم ضعب و بونلوا نیبمت هلب راناونع لامعتسا و قالطا یتالامسا و تازا
 | حرش كنهمزال ة4 راد ه هيدا سیافن و ه هب ع بیکارت ضعب و یدنلوا راعشا و ناس هراشالاب كنضعبو

 تبسن هحاصص هجرت و قیبطت هنلصا رلنلوا یناصتا هلفاصنا یدنلوا ماقها فرص عسولا ردقب حد هدنناب و
 یییراسوفن ندنسهصیقن كلتا ارد زا و نعط نابز “هلاطا ايلا ىلع بول وا ایا رم فقا و یلاعت هللا ءاشنا هدن رلکدلیا

 | ضب رمت ونمط هد هلغ وا عوق و یاختر وص لیلا ملعلا بسح اضحم ليج را بز ردظ وجم یر هظفاحم ۱
 | هقابعوقو هبرشبلا بسحو ررر سما قل وا هلا ترضح هذخاوم رافرک و ا ترا "هدولآ هتبلا راندا |

 | ید یسلوا رهظم هنتمرکم ليج حق ندلاک و لضف بابرا نالوا راذک هعلاطم لزماطخ و للزو غیز نالوا
 قو ومدع و ههشو كش 2 ندنفلکت تعجا رم هسوماق لصا هرلندبا لامعتسا و رد امدتس و وج ص

 لقن هيعمل اب یراهلثما و هیلصا تارابع و ظافلا كجم یانعم کا هل دصق ءافصتسا و ءانغتسا ندند درت

 هلغلوا یتغتسم ندنیبن و هست ردلیلق لقا هکیرانل وا نیم و جخاو كب بونل وا خرصتو

 ندن راع رصت لراحر اش ید هدراص وصخ راس هح می" و یدفل وا ضرعت
 نالوا سوماق ذخأم اص وصخ هراذخأم نوحما نانیمطا لاک هقشب

 ندلس کت و نوا هدناب تعجا سم هراباتک مان مکح و بابع : ۱

 هیمدع تاش رعت ردقنرهو ب ونل وا باشتجا ِ

 هب یدوج و یموهفم كنس هلج هسیا راو
 رجالا هللا نم و ردشف وا عاحرا ۱

 وه دم ده رح ءازحا و ۱

 ءایدن الا مثاخ ۱

Ef | 

1 



es زی 

 دارد ایرازو هزک ر ارکت یا انش یردب داکلبا اعد ود EE ن ۱ ننه لب زادک و
 ج انیبحما ليل ةيفاعب تدب ٭# ةرفغمو "نمود كنا ا

 3 ٩۶ انیبکلا یدالا ىلع نیطفاسلا 3۴ !ودقرامدعب یمیوهلایرکاذلا ۶

 1 #4 انمآ لاق ادبع هللا جربو ۶# ادب اح یتبلستال ب راب ٭

 1 TI + ردخلیا نییضن فل وم یدلبا هيل یتلیبس دعب نم بود نیمآ راجات ید یردب هدکدلیا امد هلسایا

 1 یون قوب رب جاه رایدنک ام ادو مادتسم ود و ایقلاموبیلارداض«ودوجرحم هر اک یر هاش را

 ا[ مرند نما هامذ و و ماقمورفم هنا وذم رکمودا وج عبطلا ع رکن دا تافاکم و ضوع هلبا هسیفن رهاوجهرانروتک

 لا نم سلف ىلا جس و ةرخ افلا بتكلا نم فنصم ىلا حرص ىلاعت هللا دم اذه ییاتکو هلوا مانالا بر تجر

 نیفلا ی صا روند هددع كيب هکر دیس هشت كفلا یسهلک 6 لا رد هنسانعم هصالخ و صلاخ (خرص) (ةرخازا

 و زا ردهلیس ەي لوعفم ےس |( فنصلا) ردشعش ود نون هلبیس تفاضا یدا

 عج تكنظفل لع (ملایعلا ) روند هایرد لوي نو قم او تا ار ی و

 ۳ : اتد ماتکوب مب مالک موهف» + ردكم د نیقشاط (ةرخازلا و روند رعظع یاب ردیجد و 0

 وچ: اك ناب ردكي یکیا قر هل وا ندنس هلج رلاب رد نیتشاط و یسهصالخ و هد ز كىاتک ددع ك یکیا قر لوا
 ۱ * ردت راشا هاغیدل و ط وسبم و لصفم یبکرخا زر راباتک ی یدلیادافتنا وذخا كما مه *ورتف ردیلصاح و

 راسنا وةا ور ؛یعاسا و رعشو بط و ضورعو نایب و تنیهو قطنمو لوصا و ثیدح و هقف كسوماق وبشا هکر ید
 اح الطصا و هيم تاغل ضعب وریس و صصف و لاثما و لار ءاعما و لابج و هایم و عضاوم و یرق و نادلب "یماساو
 بدلا یف رک ذلا لیج هب نبش نا لئسا هللاو إل ردرا و یسهداب زو لضف ندتغل بتک راس هلبسهلوقم هيف ع

 یللخ هلضف دادب د دسی و یللز و یراثع رتسبنا ىلع یف ملام نم رظن نم یلا اعراض ةرخالا یف رجالا لیزج و
 سان وا نا و نایسنلا لح ناسنالاف رطافنا هنع لفغ و مهفلا هنعصق ورصبلا هنع غازو لا هبیطام ملصب و

 هو ونعم لاصفنا ندن هلق وساد نکل بول وا یس هج هفلاس "هرقف هج رک یل وا “رق (نالکنلا هللا یلعو سان لوا
 ارجو ضوع هکن دهبانا ( بش ال ردن وا سصح "هدافا عدقت هدنبیکرت ( لسا هللا ) یدل وا لصف هل وا
 ا هوخاب رددارملم "وت هکر ده داع بیس هدنس هلک ( ه ) ردع راضم رد هنسانعم كمرب و

 ایاضردا رم ندلیزج رجا رد هنسانعم ےظع (لیزح») ردان و حدم قج هل وا قوش ثعاب هراس و اعدربخ دار

 لاق یسدم ( رظنب) ردلعاف مسا ردهنسانعم زاب هع وضخ و للذت هکندتعاض ( عراضلا  ردرونآ یاقل و

 ۱ و مع ردسوماق دار ندنلج ردنا نس هک نم فرح نم هدنبیکوت ( ماع نم ال رد هنسانعم لمأت هلغمل وا یدعتم

 ۱ اعف ( للزا) رداطخ و هوفه دارم هکرد هنسانعم قعاف یاب هم هروسکع نع نال ردلتشم یاس قارس
 هدننزو تام ( دادسلا إل ردع راضم ردلتسانسم وقت حالصا هک ندددست (د دس زل روند هاطخ یجدوب

 ف دس هلغل وا موس ره هلناونع دس ہر رسن ضع رد هنسانعم فعض و نهو (للمنا) رد هنسانعم تماقتسا

 ( میو ردکعد هنسن قحابق دک هکر ول وا هلبرسسک كنيس دادس هر وکه کوب ردهنسانعم قماپق هکر ول وا عراضم

 رد هنسانعم قعاق زوکو كلعا لیم ردیضام ندغیز ( غازا) ردیضام ندنایغط ( یعط آل ردعراضم ندحالصا
 رمان هدنل وف ( سان ل وانا ول ردهیلیلعت ءاف هدنبیکرت «ناسنالانافر) رد هنسانعم یدل وارصاق هدنن ز و مرک (رصف))

 ارت ىلع هل للص مدآ ترمضح دارم ردکمد ناسنا سان یجنکیا یدبا ؛یسانیلصا ردلعاف سا ندنایسن یسهلک |

 ودهدنکبس هللاربغ یلعال یلوف ( هللا ىلع وال ردت راشا هم رال وانت ند هیهنم هر هلغت وا یبیهلا یهن رد سو هیلع و |
 بودا دافعا هادخ هدروما کرد هنسانعم لکوت ردلدبم ندوا و ییات رد ردصم هلبا هموعضم یان ( نالکتلا )

 هدننب « راج نم هلبا هلوصوم نم هدهروب نم "هرتف ردلکد مزال كلیا لامها هیلکلاب یب هدام بابسا و طثاس و نکل

 هرقفو الا و قاقتشا سانج هدننیب دادسب دسی و بولقم سانج هدننب لعو ماع و فرح سانج و یطخ سانج

 "مونا وبشا مالكم وهفم رد یلج هنابب باب را یغیدل وا همناخ نسح و یلقع زاح و ه ونعم "هلباقم و قح ال سانج هدراریخا |
 ضوع هلبا لیزج رجا هدابقع و لیج رکذ هدایند ندینابر هاکرد قحنا لباتماک | دوخاب هلبس هلیس و سوماق نالوا |

 | یمراطخ وموبک, شل وا عقا و ضمبنداناد و فراعندبا لمأت ورظن هعانکن الو ا رع وبشا و م ردا زان یکم تا تا زاجمو |
 1 یمارببعت و تاک نالوا فیعض و نهو هليهتسم لطف دوخاب دن و دسی 6 راهنخر هلیتانع ولضف دادس و افخا ورنس |

 ۳ [ خورىما ماعذا و مهفو لئازو خباز مرصب و رظنو یرلعضوم نالوا | غروهسو لة نایغط و حالصا و موقت |

 (لماذ)



 تو پچ =

 | هنس هم رک چ ءافج بهذیف دام و یی وی ءراعتس اومالا وقح الس انج هرود زه "هرقفرون د هلع الم و فیطل

 هہلاراشم هاش مالک م و وهم * نرل ی ےمات هنعاصم * نفسلا یهتشت ال ام حا رلا یر # كسطلاواو یساسا

 ردلکد دیعب هسیاراردآ لوبق ندنناباقها هنناش یموق رم ب تاک مکیدلیا مدقت ی اب ندنفرالخا تلوهسو ۳ لاک

 انور ىر دز و ره لو وک نالوا هدنزووص ارز

 زا هشیدنا الصا ندن القنا هللوبق مدعو یدر كع اتک نالوا تفص هئفس هلغل وا ن وحش هلمولع عیاضب | ۱

 | یاتکوب فل و م ردشلنا بوبه یتیانع حاب ر یکراکز ور قفاوم نالوا یساهتشم لر هنیفس كلا راشم هاش هکوبلاح
 ا د هنلاقحا ید ز لرح یتلاقحا و لوبق هلا انتعاو هرح یهاشداب و هد زاد ق

 | لج نم رذتعا  و) یدلیا لشع هراکزور عالم و فیطل یتافتلا و هحوت هلسم قالخا مراکءو هبانک یعانتماو |

 | ترطضب هل ا دآوف و نام هيلا ة هدا مسرب لول ههجوءام بهذب رحل یراو نام ىلا لابا ضرا نم ردلا
 (م»ر کد رام پهن 6م )6 رهاولا هدب یتعا نیرصلا ىلا ذفنا وا ناجرملا هفحت اولاف اجر همك

 هموعصم لاد (ردلا]) ردع راضم ندراذتعا (رذتعا و رد هنسانعم یش یاب هلغل وا ففح ندای

 ردن رابع ندرهطخ نالوا یتلارآ ن وزف و ناحنز ا یع دا رم ندلابخ ضزا روند ا ها
 زدی ردنن وصتا هلغل وا هنادمش كب و ناوارف ویا هدنزکد ردیدآ تلابا رب هدنم رع لحاس هدننزو بارش « نأع)
 | ردقل وا ردان و بیرغمایناش كن هدهاص وصخ رول وا یکی لج وجا هناع ناو ندا وا ونا هلابج ضرا
 رو ردیلعاف كنلعف به ذ (ههج ومامل ردمکعراض»ندش ۇر( ی را )رد هیلاح لج (رکلا ی راو
 هرع یلعافریعص كنس هلک (لج ]ل رده انکندسومان ردکعدیوصزو کد ح ومام ردزعضتم یتفاط)یرببعت ههج وءام |

 یسهلک لج روند هت وجا ضاب و فاص هلا دم ومصم ےج ( ناما و ردعجار هح ودم یر (هیلا) ردعجار

 هرح یربعط هوساک ) روند هلکو که لا هم وضم یاف مارم») رولوا عجارهرح یریعض هیلا هکر دنکءقل وا لوه

 هعماکكفل ؤ یدل وا اع هباب رد هلکع د هثیش بشی دنا بار AAA دش هلو (فاحرا# ردعجار

 هروک هراس و روند هب وج: رغص فل وا دنع (ناحرلا) ردعحا ر هح ودم یرعص (هفحاول) ردت راشااک | یریبعت

 ردرح هشت ( نی رحم ) ردهنسانعمءاضما و ریثآت ردیضام ند ذافنا ( ذفنا ) راقیچ ندای رد هکر دف ورعم رجا رخ
 | یدلیادارمنی رللا یکیا كح ودع هلکنا فل ؤم رونلوب رها وج عاونا هدنآ هکر دت ال ورپ هدننیب ناع هلناءرصب نیر و ]

 ردنعجم كنیم هلا هروسکم ةثلثم یا ( نالا ) ردیلوصم كنلعف ذغا (رهاوجا ) یدلیا عادیا شاپ هدنوو

 هب روت و ین هیلسخت دوخاب هی رصن "هراعتسا و فالتا و لشت نسح و ماّنلا هروب نم "هرتف ردهنسانعم ولتعف كب

 | هناع ندلابج ضران هکزس هیلیا داشرا بابح|یا ینب مالک موهفع * رد وتح ییراتعنص بسانت ماها و ماد و
 | تم نزای رد نكت رو روک علا یأر هکوبلاح هلوا لوبق نیرق مرذع هکات ها راذتعا هلباهن مسروتوک و ها
 لوح هنغلس ومان یب هلا اح و مرش تلق ب ودیک ی وص كنز و هسروت وک ص لاخ رد هح ودم هاش هلتدوبع قرط و

 هنشاب ره وک فک یکیا نالوا ترابع ندن رع دوخاب هسلیا فاحا و ادها ناحرم اک  یلق كناب رد و رول وا |
 ارببعت و یعط دوخان و ندنسس هشبدنا یدرط و تر دوخاب ندناج راج هتساف لامار دانا

 | یه یا هنزنضح تلازال  رولوا رازق رقب و برطضم هلن اقفخو هشعر یک یعما یدننک ی شا ندنس هش دخ

 ااا رو زهاوطاش ناب املا لومصما زرطنا نولباقب سانا رقمو رب ازطا تادلاخ نم دولا رح ةر زج |

 ندرببک سلح یا وا رضاح سان هکر د هتشانعم مضحت (هرمضح) رد هنسانعم تماد € ( تنازال ) ( انیمآ لاق

 نانل وا رابتعا لوط ادب هدرفم (تادلاخ ارج )رد هنسانعم مو قاب (دلاخ)) رون ده هطا (هرزچ) ردترابع
 نارو یساوه رار د ید تاداعسلا ر ر ازج هراناو رد راکدتاریبعت یراهطا ه راقالاح ردت رابع ندهر زج قتلا

 |عرزو س تاب وبح عاوناودوروو نیحایر "هلج و هے ضو هیفرش هکاوف 2 لدتعمو فطلا تياغب |

 كمي”( قلا رذشلبا عادبا تیاغب هلتراشا نر دوجب و ماود كح ودم یفاطل وب فلوم رول وا لصاح هدنآ نیزهنکتا

  (املا) روند هفح وب هارصف كنار و كن هرم یاخ (زرطنا)ل رد هنسانعم نوهجاو (نولباش زا ردناکم مسا هلصف

 ات تاتو الا | تهاشداب فل و هلا هرو ردکعد رخافو سیفن كب (سفنالا) ردعجار هترضح یر
 ردرهتشم هلن نونحج و یلیل شات هکر دی رماع سیف یلئاق ردعامصمرپ ادبع هللا ج ریو رد امد هدهش لرارقسا و
 هن زاتساكن هبفک ب وروت وک هب همرکم هکمیتسبدنک ی ردب هلغل وا نوکر کید لاح و هتفشآكب ندالبل قشع هکر دل وقنم ۱

 زوس بولیراص ه هبعک راتسا یخد نونحم هدکدلیا نیقلت یکم اعد هلبسهرابع امح و یلیل نم یتحرا مهللا و قلعت



SAJ = 

 هرنلع تحایسس و از لوا ليما ول مه و روغ راصاوغ كناب رد نیکنا هلسهدابز از هک تنی ۳ اشف

 یتعی ردیکبول وا قرض هتبلا هکزل رب و ناما ندقشاک | هسل وا لخاد هنتفیفح ثحمهح قا فتا هسکنال وارهام

 ۱ هدنراریبعت قفنا و قلا هدار و هلو ییج وا یک حور كنتيهام ثصم هدهسا وا یحاص اک ذ و نهذ ردقن ره

 یزغتو اهدا درب الف لوادخا هيلا بصنت طبع ) ردنعضت یولغ هرو زه هرتف و رد« ولعم هغلابم نالوا

  ردهنسانعم ثالک ود ردع راض» ندیابصنا ( تیا را رد هدنرب دقت طبع وه ((اهدازمآ الف ملا هتج نم

 هل وادج یرعص €( اهدام ) ردیف لیقتسندنس هلک "در دربال ر وند هریغص رهن ردیعج ال ودج ( لوادج لا )

 ردا (نزبت ال روش د ه وص هج زآ هلن دف هکر دیعج دادم هلا ەر وك ذمة نل نەى ا € دامن  ردعجار

 ڈبہ( بچا )رد هنسانعم یظعم لبا ددشمم وهم وعضمممج (ة4ا ) ردع راض رد هنسانع قلاب ولاچ با لا
 دا نم با هحوتفم ےم( دانم )ر دعجا ر هبه*یریعض ( اهدا نم روند هد ولب هکر دیعج كيا هلم

 هدنس هباثم لوادج هبسنل اب کا هکر دطبح رحم رب ل وا مالكم و هفم * رده رق و مول وط یراق دیشاط وص داره ها نو ۱

aos۱ ا ر انا فو رک هدناذولعتاره بوداتعحجارم و ددرت  

 دال ربم باح ندنسایاطع مظعم رګ و ردنا نرف هلوبق ن نسح:بویلنا "در یان ندنفالخا مراکم یتیراشکب شدی |

 ارد ۱۳۰ یار بود نازقاز هضافتسا ناهح قاف[ ذنکم داوسنالوا

 3 وع نسج هران روتکش کشدب هلدبلت رت هینات "هرقف فل قم د# ردنعحتم ین الت | نسح هلکطا هضافتسا نداب رد باح

 ۱ ۳ ءاعسلا یلااعم یذلا باتککلا اذم یلاسعلا هسلح تفحاف إل ردبا راعشا یتکیدلبا تافاکم و
 ی

 ا یم نوکیام لقا ةراضخ یلا یدهلا و ءامادلا ىلا رطقلا لماع سوماستلاد نعد ناو هترمضح یا
 ار دیضام رد هنسانعم "ولع هکن د وم” یظفل (اعم)) رد هنسانعم تا ناغم را دیضام ماکت»ندفاحتا ( تفحتا )
 ی ربع ( هلج یف ) ردیضامردهنسانعم كلثا هض اعم و كلج وب یردق هکندیماست یس هلک ( یعاست و روش دهکلف
 ذ 6( سوماق ) رد هنسانعم بقل ویع ردل وهحم*یضام ( یعد )و ردهیلص وناهدنبیکر عدنا و ردعجا ر هتک

 لا ) ردع یساست ماا هلنهجو یدلیا هيم هلکنا یتباتکوب فلؤم ردهنسانعهرح هرز وایغیدنلوا

 ةراضلنا) قدا (یدبلا روند هه رحم (ءامادلا ) ردیعجب كند رطق لا هح وتفمفاق
 دنظفل ادل هللا هحوتفم هزمش ( ءادنالا إل ردفرمصنم ريغ هلتیلع و تلت رد عا كناب رد هلبا هم ووصم چ

 انجو قوتسم سانج هرتفوب رواکه نسانعم تبوطر قلطمو ردعج روند هت وطر نانلوا ریږعت مو هچ
 ۳ کت وا هکهدیاتکون ن سپ مالک م وهفم * ردنعصتم ینعیانص ماّلا و فالتا و لسشم و عیرفت نسح و فر اک

 ج*هدتعفر و "ولع یناش هلعل وا ضقانم ینیرارابعم و زادقم و ضراعم هني رلپاتک كموق دوخاب یلاعیردق هلبا هعیدب

 هللا سوماتردقنره هکیعاتکوب نیو مدلیا فاحا و ادها هنرلالا و سلاح كيملا راشم هاش یدل وا یلاعتمو هتسوب

 اشا مبدل وا هدنس هباثم هرطقلم اح هباب رد لثلا ف هدنص وصخدا راو لج هن راف رش روضح هد هسا ام“

 ۱ gere هلام نم هلال هیلع لضف 3۶ هلام و باصملاءرطع را اکو هدن :میشنوب فلۇم 4#

 ا نالوقااناانهو )ل رداثام اخو هنلاح كمدآ نداادهاتبوط رلقا ندنش وط ر نانل وا ریبعتم كن وص ۱

 اع حایر تبه دق وا ءافککنا كلفلا ىلع فاخا ام وا ءالسنعا رها براف بکر یا ءافجبهذ ناو دیزلاف ءانتعا

 رول وایت هلا هتشا ندن [ هدیکرت رد هنن فرح یم هلک اههدنبیکرت ( لوقا اه ) ( اءاخر نفسلا تبتشا اک
 هدباتک رخآفل ومود زال والخاد هلصتریعض نالواعقا و ادبم زستراشایسا ردکعدمرب دن هتشا لوقا انا اه

 هل راپا دع ندنسهلوقم حالطصا رفنصم هد هباطخ تاماقم هع روب تبان دو | رهاظ هب هدعاق یکیدلبادرمس

 هتناشكت هنسنر (ءانتعالا ل رد هنسانعم كليا لوبقهداروب لاق حا ردعجار هب اتک یریعض ( هلقحا ال راروبلتا تالابم
 ردراو تراسشا هنفطل و لح لاک كح ودم هدنناونع هلقحا ردهدنلیوأت اینتعم هدا روب دوخ اب ردهنسانعم ماقها
 یکید روتکی وص لی هلا هموعطم ےج (یافط | ) رد هیلص ونا هدنبیکر ت(بهذناال روند هکو پکه دنن زودی ا(دیزاا)

 ءالتما ) رون دهن ی رغب( براغلا )رد هنسانعم یلعب(بکر ]ر ونل وا ریبعن یدنلیس هکر وند هنس هل وقم كاشاخ وراخ
 هنسرت ( ءافکنالا ) روش ده یکه لبا هموعم یاف ( تاللا ) ردهدنلب و اتایلتعم ردلاح ندلعافد وخای ردقلطه ل وعفم |
 درفمو تحار ثعاب هلیس هغبص عج ردیعجكحر ( حابرلا ) ردش وم"یضامندیوبه (تبه)) رد هنسانعم كم ود |
 [ هتانع اعر هلعح ال و احایر هلعحا مولا # ثیدطایناک ردلمعتسمهدلبنال وا تنو باذغ بج وم هلیس هفیص ۱

 را هبنوعصم ءار ءاخرلا ا تیغ و مو و کردین 4 نیا / ردنا نرو اجا یریعم ۱

 ( فیطل ) 1



 نيع ( ةب وذعلا ) رذ هنسانعم عم ( ىلع رز ردهراعتسا ی اکسلادنع و غیلب هيبشتر وهج

 رهاوجار زرد راو قعنص سازتحا هدریبعت و ردعجار هر یریمط ( هلام و روند هنغل ولداط كب وض هلا هم وعم |

 رديعج كن هنیفس ( نیافسلا ردلبقتسند الم (الع) ردلقشم دم غلام و ردیا ر وهظ ندای رد نالوا یآییوص
 راکفا کن دوهز ( یهزت ) ردبلافهدنعف ویا ره وج و ردبلعاف ( هرهاوح ]ل ردیل وع« كنلعف الر ونده یک

 ندنسهلک ءاشنا هکن دنظف ًاشن. (تاشنلا) روند هب یک ردیعج كن ه راج( یرا وج ا) ردل وح عراضم رد هنسانعم ۱

 یو هکر د هنساسنعم تاعفت رم تاشنمو بوت د هزق هبراج و ردکعد یک شلاق یرانکلی ردعچب ردل وعفم ےسا

  دناصقدا م هکر ول وا لوعف سا ندءاشنا نال وا هنسانعم ثادحاتأشنم ورول وا كم د یس هبحاص لاب ولایبوروس
 | بسانت ماا نالواهدران و وردبلغهقبقدوب هلیس هب الم رطاخ تان رول وا نیماضمراکباد| رم ندن را وج و هیحدم و ||

 ردرخاز عج( رخا وزا)رددا رم هثیدنا و رکف هرکتبم رانا ند رطاخ تانب ردیعج كن (تانبلا) ر دعید تیاغب ه روت و
 كن وص هکردیظع رح رب کاب وک بلا راشم هاش مالک م وفم * ردایاطع داوم یکرخاز رح دا روند هرح جوق
 یرایک یتایانع رها وج هل راہظا تیح را هص# و تشاشه و تشاشب تروصهدنماکنه ناسحا یتعی هلبغل ولداط

 دىاصق لقشم ییماضم راکبانال وایراراکفاتانب یکیدناعدقت هنسیدنکكتق و یارعشیمایاطعداوم و رد آ رل

 لکد یسیدنک رب زر دش اما هنتحاعم و مرکه بت رم لاک كح ودم هد هرقف وب رار ديا تاهابم وره سکه لا راهیحدم و |
 هد وجة ید وا ض رالا عالط لاس ر ر دنا جانب او راف هللاح ناسل ويد م روب هديا تباصاه رال همر وب یسایاطع هکلب

 "ر وه رد هلا هح وتفم یاب یس هلک ( رب ) ( ارو نیدفا لا ءادنیراجت مرکلا تابعیماط وارهن یدتجهال ضر ملو
 رول واتفص ځد ندنسانعم ناسحاو "ر و رد را و هلباقههدننیب هليا رګ عقاو هدالوا هرتف روند هناباس ردهدن رب دقت |

 هر لعافریعص ردم وزح لبقتسم ندءاضر ( ضر ملو آل ردیضام ندنالیس( لاس ل ردلقشم یی روت هلتهج و
 ردهنسانعم كلتا عنم یلئاسو روند هفمربا هدننزو رهق ( رہنا إل رد هنسانعم بلاطو لئاس 6 یدتسلا إل ردعجار |

 4 یراح ) رون ددهظع لیسهدننز وبا غ ( بابعلا ورد هنسانعم لت وول وط 6 یماطلا ) رد راج ی دانعم یکیا ۱

 ردنعضتم یساشت ماما هلغلوا هنسانعم هضراعم هارو ردن رلانعم هضراعمو قعتقآ ردع راضم ندنا راج
 ( ندفارلا  ردلهسم یه روت هدارو هلغل وا هنسانعم هلیلق تب وط رو ردهنسانعم ءاطع هلا هح وت نون( ادنلآ ژ

 | نالوا هنسانعم تعفنم و ءاطع لصالا ی هلدبپس یراتعفنم ترک رونل وا قالطا هنارفو هلجدربن هلیس هیاب هشت |
 | قالوا بلاغ هدنز ورهق ( را ) هیفلوا رابتعا هب هضم نالوا طوبضم هلیس دین مجبهداروب ردذوخأم نددفر

 ردهدن ر دقت بلغ ااغ یا اره ام ری و یلوقارم و سیرول وا هدهنسانعم قلوا نوکنرس و بولغ و ردهنسانعم
 | لج هنسانعم ارجا هداروب رهن هکر دېج وت لباق دل وا هلغل وا موسم هدننا ونع ارېن دو هلنون هد هخه ضعي |

 | هکابوک هبلا راشم هاش مالک موهفم + رول وا كعد ردکلیا ناسححارب یارجا یس قسم تداع هشیمه هلغفل وا
 ءاطعا هرانل وا لئاسبوق آ هصسولوط ضرا یماضس و دوج نالوا یراح یکراهرد هکردفانک الا عیسو نابای "رب

 الاثتما هنفرمش لوق هک رهنتالف لئاسلااماو  دوخاب هب هبطع هجزآ نالوا هدنس هباثم قم ربا ةبسنلاب هدنص وصخ |

 هأغل وا هدنتفص مظع لیس ناریدل وط یراهرد هدنتهج ماعناو مرکو زالوا یضار هکلنامورحم و عنه یلاط و لئاس |
 هلا هبلغ و لضف د نم هرانا هلکلتا تارا هاب راز: تارف و هلجد یرثا و ضبف كنمرک دوخاب یساطع و فطل |

 ردتا ور لها مولعم تفاطل راسو عازتخاتمالس و ماهماو فالتاو بسانتنالوا هدرلهرفو رول وا قثافو بلاغ |
 _مضخ وه( ضخ ) (ضولنا هتط فهل ق فتا نا قرغل | نم هناما رهام لا یطعی ال و ض وعقل ا هنكغلبال مضخل
 ۱ هلا هموصم فک( هنکلا ]ل روند همدا ردقلالیلج توج یساطع و م رک لب رسک ن هجم ی اخ مضخ ورد هدن دقت

 هک ندقمعت قمعتم ردیل وعقم ههنکر دیلعاف كنس هلک خلال ( قمعتلا » رونید هنتیابنو تقیقحو روغ كنهنسفرپ
 طق ردندف ورظ نالوا لمعتسم هدلبقتسم نامز هلبا هحوتفمنیع ( ضوع ) ردلعافمسا ردهنسانعم قلاط هن رد

 ردیلعافبثان ( رهاسلا ) ردیفنملوهح عراضمندنسهلک ءاطعا ( یطعیال ) رد هنسانههزکر هر دیفالخ كاتس هک |
 تیکرت هلغلوا راح قلوا هلعاف میس ملام لوعفم یر ره ندنلوعف-یکیا كنباب تیطعا ردیسناث لوعفم ( هناما)

 ۱ هکر دیضامندقافتا ( قفتا ) روند هکمک بولاط هب وص هلنیتحف ( قرغلا ) ردننکع یخ دل وا سکعلا یلغ روب نم

 هبوص هلا همت یاخ ( ضولنا )ل روند هنب رب نیکناكناب رد هلی هموم تم مال ( جلا ) روش دهکلشیا دصقریغنم
 ناشلا لیلج ءاطعلا ریثکرب لوا مالک موهفع» ردلقشم حال سانجو ما لا و هغلابم راهرقفوو ردهنسانعم كمریک

 تژکو یشان ندنتعفرو "ولع لاک مهلوا لصا و یدا هسک نالوا ش ۱

/ 
[ 



 ۱ ارش و نامی هرفف ود tN یتفاضا هصاخ كنا رد لا و بونج GOES ها نیفطاعت ر دیس هنن ۱

 ۱ ردعجار هحودع یریعض ( هناکم ) ردهنسانعم تماقا هدارو ردعراضم ندلیقم و لیق ( لیقت ل ردنعخت قیوفت |

 ۱ تأرف هل سکو یف كرانيش یراهلک لا ردب راتمج لوص و غاص لاعث و نیم ردیسس هبات كننج ( ناتنج إل ۱

 ۱ فرم سانج هسرولوا یک خو« هلصف عر هرزوا ۳ رکاو رول وا مات ی هسرونل وا" ۱

 E  تنجییآ ندلوص و غاص .دناکب كنآو یراس و یراط توارط و بات بابسا ندفرطرهنعن توس یرالپ لاعشو |
 |[ فرص عفو ضحربخ یروضح هبادکو ريم و هنعْد و تسود بويل وا ترودکرثالصا هدنسلح یتع رول وا معاف

 . | عالطلیسن وهفطاوع ةيدرا قافالا بک انمیلع لقشت و راردیا رورس و رشب هجو راهظا ةلج یرایدنک و بول وا |
 بک انم )رد هسانعم كم رو بولي راص هسابل ردعراضم ندلاقشا( لقشت )( هفراوع ةيد وا قافرالل ضرالا ۱

 (( فطا وعلا )روند هسابل ند ارتس یب یراقوب ندلب ایم تام هدر( ین لوس دیوار کش

 گن هنسنرب هدنزو بانک ( عالط و ردعراضم ندن اليس ( لیست ال روند هنتلصخ تقفش و جر ردیعج كن هفطاع

 كن هفراع(فراوعلا ]لر ديعجج ىدا و( ةيد والا )رد هنسانعم فطل و عفنهدننز و ماركا( قافرالا رژروندهنسواوط

 اجر عیمر و بازو هیلبخت و هی "هراعتسا هم وق ره هرتفروند هناسحا و هیطع ردیعج

 | ییعب لیسو فتلم هرزوا یرابک انم كل راطقا و قاغآ "هلج یرلادر تجرمو تقفش كهاشداب لوا مالک م وه
 یرلماعنا ورا ردا یکوصنالوا تایح دام كنم رب دا ویناسح ا وءاطع و لماش ومام هناهج عیجبیراتانع و فطل ور

  (برضی)) روند هفلنابرهم و هککرسسا 6 ةفآرلا ل ردع راضم ندل وعش (لعشت ) « دادسالا و نالا دادض لاو نه آ |
Ae E۳ هنسانعم ناتو و و يه ۳ 4  

 ۳, التام یتفآرو جر كيلا راشم اش مالک موهفع» ردي كدس هلق كتءزبه
 رکو نا ودعو لظ باععاو نابغط و ین بابرا نالوا هدنسهیعادءالبتساو قرط هناتمد ربزو ناکسو هنکلم

 4 عیصر هم وق "هرقف ردا هاچ و ظفح ندنس همداصم تاهامو تاقآ هلغل وا عنام و لئاح هلا زجاوح و بج عاونا

 . | رهزا یراوج عترت ملو هدناوف راحم رابت مطلع توا توکس یوس غیلبلا عسپ مو ا ردلقشم یما لاو هبانکو
 توکس) ردیلوعف(عیلبلا ) ردم وزحم لبقتسم ندهعس ( عسب )6 هالق نا رف ىهاضتلالا ضخالا رصلآیفا
 9 هل رب یرب ردلعاف مسا ندماطتلا مطتلم رد هیفرظ دیسک ی راز ید پتو ریل ترا

 3 ۹9 رتل رار ديعج RE وم روث ده هغلاطهدننز و رايس ( رادنلا لر دکع د یجشل ر امش ب وشق وط
 | یاز(رهزلال روند ه یک و ردیعج كن ه راح (یرا والرد هنسانعم قالتا ءاترا و ردم وز لبقتسم ندنظفل ءامترا

 < سنکلا راوخا سناب مقال وچ دارم ندرهز ؛یراوجهداروب ردکعدقارب ویا كب ردرهزامجج هلنا هموصم ۱
 ] و یزتشم و لحز هکردهریصم هج ندهرایس بک | وکرم هلبا سنک "یراوجنالوا روک ذم هدنسهمرک ه الا

 | یدنلوا قالطا سنک بونلوا هیبشت هراوهآ ندبا تدوع هنیراقات هلغلوا یرلتهجر ردب رازدلپ دراطع و هرهزو
 _  یزکد نیچ هکر دیق رش طبح رع یکیدید مضخا رع ردقلعتم هنظفل متر یس هلک یف هدنبیکوت ( سضخالارحصل ای
 مالا وعیصرت هرقفوب رد هنسانعم هباشت ( یهاضتلا ) ردنعحنم یسانت ماهعا ریبعتوب ردکلف دارم هدارو رد رلکدید

 f «دنراجومیمایاطع رح نالوا جاومالا مط التم یمه رمز جو غیلب مالک موهفم +ردلقشم یهراعتسا هغلابمو

 مایا دیریبعت توح هداروبیدل وا رداقههنسن یریغ ندنوکس یکی سیعسط توکس كتوح هلبرال وا قرغتسم
 5 ۱ فطلا دنارف یکیدلیا مظن هدنسایاطع الق قحا هکلف رضخا رح هرو نم ءهرهاز پک اوکو ردنعهت یسانت

 [[  هندیماو بلط تلک اشمو تپباشم هال و اجب نارف یکی دلبا من هبنتاک و اما الف د واب هنناسحاو

 2 ] دیک هر لرولټ 1 تر درطو ر كلف ae م هنن رلاعدا جوش هب e كبارف دوخاپ ا

 ٠ ]رولوا یدوم نسل ان هن ی الق هجا E REE هدنسبا وجا هرخالب ردلقشم یدتتدو
 رحم (هرخاوز رانا تاش نم تآنلا یراوطا یهزتو هرهاوج نئافسلا الت هلام ةبوذع ىلع رح )



 ردبنغم ندرلغارج نالوا راد ها وا و تندرو ننک ه رب یلاج نالوا ااو

 ۶ سايعاه رلع سام نا نع ۶# تلتعا وتلج وتفزشة رسا نم ٍ#

 |( تلتعاو  ندلالج (ت تاع ر )ندر ب را (رسالا)|
 | قاقتشا سانج موق رم تبب رد هنسانعم كلج وب ءالتعاو قلول وا لالسج رد رایضام ندءالستعا |
 | تأشن ندنادناخ رب هيلا راشم هاش تم موهفم» ردلقشم یربظن تاعارمو یدارطاو یطش ساوا

 ردیلاع ندقْفل وا سابق هلسایق رب یمالع و تعفرو بول وا یلاعو لیلجو فیرش مدق زا هکیدلیا
 + سالا الب دانسا میت ۶ راك نع اراک ةفالللا اوور

 e ردلاح ندلعاف ( ار اک ) ردیل وعنم ( ةفاللنا لر دعجا ر هه رسا یریعط ردعجیضام ندا ور( اوور ])

 هروسکم هزم ( سابلا )رد هنسانعم كلتا تبسن دانسا ردهدننکبس ےک دانساب ییکرت ر < دانسا جیک ) رد هنسانعم
 عرش و ندتم یتیراه ور وم تفالخ E RON هکردهنسانعم قلق هبتشم هلآ |

 دانسا وتیا و ریدلیادا ره رز وا ثیدح ٤ هب رط هلغل وا نک ر الا یوق یرابسن تلاصا و بسح تفارش و بول وا |

 ظفللاب ظفللا قالتا هرقف و رد دنا الطصا نی دع یرل هلک نع نالوا یتادا كنەنعنعو ساسبلاو حوا

 | ندطالتخا و هابنشا و بیر یتفالخ ییاصصا عن نامدود و تر لوا تد م وهم + ردلقشم ییسهعیدب |

 هلا لماک لاصتا عاطقنا ريغب و نعنعم هلح رص تنسو .E دا | رعم ندیلعت و دوذش و ایم |

 راد دل وا تنطلس ما al تفالخ e ۳ هه رط وب یفپ ثیا ور و لقت ربا نما

 ناکسا با رد ابتک ورام )رد

 ! یدلبا تباور ندل وسر ىلع یفالخ تد موهف ردهنسانعم توطس و تيه هلبا هدحوم یاب 6 ساب ۸ یدنل وا

  نادناخ ردبعلم هلا نیدلا سعت را یکیدد ىلع یک یکیدلیا تیا ور ندرع یحاص توطس و ساب كفوا

 دج یعما e یدلیا قلت ندلوسر یرد یتفالخ +رد و نالوا نونعمهلتنطلس ناونع ادتا ندموفم |

 یب هندالوا ردندنلسن ناسغ كولم رول واقالطا هنفج لآ ه رانا هکرد یت اغلا فا ملا یبا نیا نوراه نا |

 | فارطا بول وا هدنتمدخ كن هفیلخ للاب مصعتسم ند هبسایع هددادغب لاوسر موق ر رونلوا قالطا لوسر ۱

 هدنتکلع نم هلتای ذخا ندهلا راشم ةفيلخ یدیشلوا بقلم هللا لوسر هلکطا لاس را هلترافس هراطقا و |

 | یدل وا یضقنم و یهتنم هدن دلا حالص دوعسم ی رارخ [ ك رەديا لاقتنا هن رات "رذ و لسن یراتل ودو یدل وا ربما |
 هرکصندنآ و رع روصنم تلم ولغ وا ندنبدلا سج یلع ربما و یدلبا ر وهظ یتل ود هب رهاط ه رکصند ران و |

 ردط وسيم هدنح رات ن نع قالیصت ران و یدلوا تفالخ ثرا و فس و رفظم كلم ولغوا |

 وج سالما هنع ىلع یورو # ن ام دوادها ور و

  هلییسح نقی ردصم رد ر هتفالخ یریعض(م اور یدنل وا نکاس و نونم نوجا ترورضهن ( رع )و( د واد) |

 اره ییا نوا كفسو نالوا رک نام" ردیعج كسلاح هلا هموعح * ےج ( سالا ) هلیلیوأت یورم دوخای ۱
 | هلغل وا امان یراوطابول وا تراما دنسم سلاح تدمر ولغ وا مان فرشا ثالم هرکصنددنک یدبا را و یرالغ وا |

 لضاف تیاغب یدل وا تفالخ نیشن دنسم القتسم هنس شپ یعرکب ب ودنا عزا د واد د ؤم كلم یردا رب |

 6 نایف ایک و یدنل وا دانس ا هن دج هلکمالیا تباور نادن رد هيلع ءان یدا ءالع بح و لماک و

 | فیطا جدا ید هد واد جګ یخ دم کو ددا | هنقافکسا لاک كن دنک و هنل وبق و تعب كن هلجح |

 یدل وا تفالخ تناما ثراو هلغلوا دعتسم ندنراس یلع دهاح كلم یدا راو یلغوا شب دواد و رد راو

 9۶ سابع نع لیعاعما هاورو ۴# ىلع نع ثلذک ساع ءاورو##

 فلوم ح ودم ولغوا هرکص ندنا و سابع لضفا تالع ولغوا هرکص ندنتاف و ىلع دهاحم كالم و |

 ب ورا و هنع هدشامز كن[ فلوم یدلوا ثراو لیعسا مالسالا دمو ندلا دهم فرشا تم
 یدا قولخ و مع رک ءالع بجو لعاک و ملام تیاسغب یدلیا ادهاو ضیا دنعما كن آ یسوماق |

 كناه ( بہت 6 لاعشو نیم نع ناننج هلاک لیقتو لاعثو بونج اعر تلا ضایر ىلع هب بهت ال |
 رد هس ءاپ ردعجار هفرشا تلم یربعض كنسهلک ( هبا)ل ردهنسانعم كما لي هکردعراضم ندیوبه هلی |

 كع ر هلا هروسکم ءار ( اګر ال ردبلطم نانلوا ان هکرد هبنم عجج هليرصق كفلاو ىع كي” ( ین



 ملا ماکعحا ( ماکحالا ردە ا ( ذيفنتلا ردیضام رد هنسانعم EY OOS ( ضهان

 نال وا هلیهج وتیدوبع هلا هرو کم «ار(قرا)لردیل وعفل و ولم ردیلعاف كنلعف ضهات یطفل(تلام) ردهدنلب وأت

  فللاهلهج و کیم ظذكبس یدیل وا هبقر هدارو روند هبا ی هل رسک كنار (ةَم رلا) روند هکلم

 ۱ وتا یاو رانا رو نم هرتف ردشغل وا فیرحت نکل بول وا هوا هس هئبارهاظ ی دار ول وا

 [ ولع قر ہدننمص یسارجا و ذیفنت قبسالایناک دعب نم كالع ماکحا ۳۹ دوشم ینرلتعنص صلح نسح

 ا ناطلس مالعالا یطاس الا ناه رب ) یدلیامابفو تمجا رم هلدع لولم تاذ نالوا كلام همالک ةبقرو
 ىلا رارغلا درب لدعلا فويس رهاش اهاكإعلا نونف ةيولا دقام ىلاعتلاو عفارت ا عقارب رق یلابلاهج و ةر مالسالا

 نوتس روند هکربد رديعج كن ها وطسا 6 نیطاسالا رل رد هنسانع» تح ( ناهر رز هديشمو كالا د دیه ه دلی ۲۶

 ییاّرلاو سانحو عید عیصر هرتفو ردلقگ قلوا تاداس دارم هدارو ردیعج كمع ( مالعالا) رد هنسانعم

 ۳ رم سانج هرقف وب ردلعافت ند ولع( یلاعتلا و)ندنعف ر( عفارتلا )ی دلا روم( عقار )رد واح

 ] اب هکردیعج كناول (ةيولالا ) ردلعاف مسا ردهنسانعم قمغاب كن دقع (دقاع)) ردتغالب نسح هفاضا هب ایل
 قەريص ت ہک ن درهش (رهاشلا) رد واح ین هی رصت ةنکم "هراعتسا و هفلابم هرتفو رددنک ات (۱هک )روند ۱

 جقردبجبكنفج (نافجالا) رونید هب وه واو روند د هلا هروسکم ة٣ نیغ( را و

 : رد واح یهراعتسا و هلباقم و بسان :ماا و دیک أت هرقفو ردلقگ یجدانع یکیاو هدهرتفو روندهنغابف زوک کو هننق ۱

 3 كنه :ربیاربلا )روند هل وب ردیعج كقنع (قانعالا )ر دلع اق ےسا رد هنسانعمتلم رگ هد زلق هن وب هکنددیلقت( دلما 1
 ۱ ۱3 ۱ ناسحا(ناتتمالا )روند هب هقلحنالب رک هن وب هدنن زو قود (قوط)) ردهنسانعم قولحم ردیعج

 ۷ ردهنسانعمكم رک هب وک هغل وق هک ن دطب رق( ط رقم ا )ر دلم شی هراعتسا و هغلابمه رف وب ورد هژباقم نح قق هلا |

 E ا روند لوف ردهدن زرین هکر دیعج كجم (عماسلا إل رددا رع نیب زت هدا وب ردلعاف مسا |
 ردیلوعفم كنظفل طرقم فونشو ردننیز دارم روند ه هب وک مقلاص ردها هروسکم نیش هکر دیعج

 هراس رو

 [  ردلعاف ع عسا ندد أت ( د ؤا ) ردهنسانعم كل زود هکر دلعاف ےس ۱ نددیهم (دهمآپ ردلقشم یرظنت تاعارمو

 0 لاح زالغا ما ندددست ( ددسملا  ردن راشا هناقلا E یراهلک دهم و دوم رد هنسانعم تیوقت 7 دات

 | لا راشم هاشداپ مالک موهف» ردهنسانعم عیفر 7 هکر دلعاف مسا نددییشت (دیشلا) ردکعد یجیدبا عوقت هلا هلا زا
 کارا البو بئاصم و یدقاع كن رلا ول مولعنونف “هلو یهام كتعفرو ولع تلق و یریلنا حابص كنامز هجو ۱
 1 روهشم ماد ی دا ندن ال التخا و نتف دوخاب رو هان تساو نما طسب یتحار باوخ نالوا ترسسح هدراهدید |

 | ىلع و یرهاش كنلادع غبت هدننعض كللا عاجراو در هرلنیق هرزوا ناماو نما یاضتتمو یربممق نالوا لولسم و

 غلاب هاهج لها عماسم عیج یناذآ هنم زا عومجو یدلقم كلاضفا و ناسحاقوط هن رندرک قیالخ E قیتحاا

 [ یدلادهع هناي فونش عماسلا غلبام ىلع یلابللا ناذا طرقم هنانتما قوط قيقحلاب اياربلا قانعا دلقم اهلسب نافجالا

 1 | ییزک تالمو یوتمو لهسم ینیبم ندو نل نم هلا , تش ز هرزوا یید) وا فورعه و داش هدندنع مانا هفاک ییعب

تلازج وتغلب عاون | نالوا هد هر وک ذمتاریبعت ردناذ نالوا مظنم و حص ٥ وم وقم
 7 تیم ۱۲۳۱۱۱ هتمراو 

 3 # ساسبقم ايا رول سابقم 8 هج وینم ضرالالولملوم #
 بولقلا طیشفت بولسالاريبغتو یدلیا بول و هنتهج مظف هلک برط و قوش وهدان و حدمیانثا هم وح ره فلوم ۱
 3 ۳ | لع 6 لولا ]ار دنمصتم یت راشا ید هنس هقیفد قاواازس هفیص وت وح دما و امظل هاشداب نال واچ ودع و نس هک

 | هدنزو حابصم ( سابا رداد تمم رخ و ردل وصوم مسا( نم )ر درخت مدعم رد ةنسانعمر وما ؟یلوتمو ديس هدنز و

 | لاد همظع و هنیلک هد رال هلو نکل ردن وا ماهفتسا هجرک یاردهدنا زءام ردتفص یسهلک اما )روند ه هلعش

 | هلعشكروهدنلاجلواتبب موهفم + ردهنسانعهةیلوج رای لماکر وند لج راما و لج ریاالج رتیأر الثرول وا
 ۱ | رول وا كم د ءاشنہش هکردیرمالا یو كنس لج د وخاب ردیف رشا وديس كضرا ك ولم هلډج تاذ نال وا عمال یمهعظع

 : + ساربتلا و نرمقلا نع نغم + انلیتسالا ههج و ايح ردب ۴

 ۳" | لعفا ندنظ ءانس (یتسالا )روند هرب نالوارهاظ ندزو هدننزو ایر ( ابحآ )لردهدن ر دقت رد وه (رد )

 ٠ قىغ یلصا ردکعد یح رب و تیافکو ات ردلعافمسا ندءاسنغا(( نغم اردکعد رو او ولایض كب ردلیضفت |

 لا هروسکع نون سارا ل یدسلوا بیلقت هلغلوا رکذم زق ردترابع ندرفو نش ( نیربقلا یتا
 ۱ دار هکردمات ر هبلا hh er هاش داب تب موهفم * aT jE یندنوبو روند هغازچ



 کیک یو یو نالوا ابو £

 راعشا یروبنم مابا هدنعارضم لیا هلثع نام زلانا هدلوطم هکدتن رول وا ینانم هضغ هلغل وا رعشم نموهم

a. A س 
 س ۱507

 ناسحا كماظع یافلخ نانلوا رک ذ مالک موه موهفم ردنعضته یکم "هراعتساو ما زا وا سم *هرقق رددا نخ
 هونک بول وا ناداشو رورسم یراهعماس هلعاقسا نراهن تاکو نازرا و لماش هتغل لع بابرا یرلما رک

 تعلخ لیزج رک ذو ليج یانث هلهج و و و العا ندنلذم بارت ینرلناش و ردق و تخ نالوا فرشم هطوقسو

 اوداراو مالعالا یلع ماعنالاب رک دلا ديلا ونار )ید راردیا تمه لذب هلشهاوخ و قوش هناسذکآ مآ
 ردهنسانعم ءاقنا و همادا دیلخت ) ردیضام رد هنسانعم بلط ندم ورا وما ر ( ماجا ةف راشم دعب نار اوشیمی نآ

 ماد هددنسلا یلیج رک ذ ردشفص درع( ناث ) ردیدا یالع ریهاشم دا رم ردیعج كع هلیصف كنم زمه (مالعالا
| 

 دل وامدآ * ردب راقم هنوعصم و ِ

 0 ا مالک مری زی 9 وباتک ما ا) ly مو هدنن زورا فراق یغایا ۱
 نامارخ و ما ود رب یرل هلیج راک داهدمانا ةنسلا مایقلاموب ی ها مایا و مانا هتسم رزم ناتو راشم

 | هدارا و بلط و دصق یتمل وا شیعتم هلیناد واج "یناکدنز هکلب یلات تایحو ینا رع جد ہرکصندقدل وا ءاقب 4 هضور

 هیالس یر (مهاون عامل نکن ین اه رخنعالو هارو عالی هدلا مهاو مر یدلیا

 | هلا هحوتف هزمه(مالعالالردمادعا ومانفادا ره ردیضام رد هنسانعم كک وب بور درد وط)لردعجار |

 ۳ مرحهداروب روند هنسهروج كن هنسنرب ( عرطا آل ر ون د هغاحص س وهل ړم شم کید نوح اناشن ردیعج كل 1

 | همنکم هراعتسا و یلفعزاحم و مالا هروب نم * هر ردهنسانعمقم رب یبهدرپكته ردعجار هب رحیریعض (هتنکتهل
 | دل خر ردلعافمساند هعفادم (عفادلا ) ردرهد ثداوح دام (یلایللا)و ردلقشم یصشرت و قاقتشا سانجو

 لر هد بئاو وعفار یمولع مالعا هه ةلاطا هلکلعا یط ینیراتایح رام وطنام ز تسد كماظعنیطالس نانل وا رکذ ۱

 نوتماشلا عزلب )یدلاق ظفاح ویجاح عفادمیلزا و و بئاصمندم ولع م رح یکیدلیا كانتا یتتمرحو لا یتسهدرپ دا

 نوتماشلا ل( دومی ال یضمدق اتفونآ و د وحال مهلثع نامزلانا هازحاو لها ةلودب نولئاقلاو هبالآ طب و اعل 3

 دوخاب تعاج ردیعج كب زح ( بازحالا ژ ردلعاف مسا ردهنسانعم قمل وا كانحرف هندیصم كندا کن دهناش

 ءاطعادوج هدارو ردیفملبقتسنددوج (دوګ ال ]) ردعجار هنطالسیرعص (یهلسر ردهنسانعم نورا ۱

 زا نایتا هدوج و ربحیشان ندنلخ نامز نکل بولوا یرالاثما هسنل وا لج هنسانعءاضم ارز ردل و هتسانعم

 راچود هرزوا روک ذم هجو كنبالط و كفش لع هکلپ مالک موهفم ردهنسانعم عجرال (دومیال ) ردشلتا
 ندا م کح هنما ود وعاش و رخافت هلسازحا و ناوعا تکو شو لهج تل ود و تناعت هن E یراقدلوا |
 جا ورو قنوركنابرا ول ورتا نا :|ینلاثما كنطالسنال وا نافعو لع رازاب ج ورم لوا نامز دعبنم راهسک |

 م ولعم مالا ویلقعزاحمو هراعتسا نئاک هدهروب نم هرقف رایدلیا عز ود زلیق تد وع جد رب یضام تقو یراقدلوب
 هن ولئاق و نوتماش یریعص (یهیلع)) (مهف وتح ابلاح دضلاب یمالانیم و ےهفونا اغا رم رهدلا لع درف ژردءالعا

 كمردروس هغارط ین ور فنا عامو ردلعافمسا ندارم (یعارلا) ردیلعاف كنلعف در (رهدلا) ردعجار |

 ردیلعاف كنلعف نیش ردکعد ناشو لاح (یمالا) ردهنسانعم رهظ نیل ردهانک ندربتح و لیلذت رد هنسانعم |

 یر ما ندیلج  بلاطا  ردعجار هرهد لعافرعط ردیلوعفم هلغل وا یدعتم نیبن دوخان ۱

 .دچرکمالک موهشردب واح یال او عیصرت وزاحتهروب نه رف رد هنسانعم لاله هکر دیعج كفتح هلا هم وعصم هر یه ۱

 | هقشب ندلیوح و فرص ییراعز مهفون الاغر لرلنادان ناکدبهلوقل وا نامزنکل رایدلیا داقتعا و ع ز هیوا ن ومالا
 | یدلیا راهظا ینرالومأمفالخ نوجا بلج ینراریدن و رهق هلبا دسح لاضعلا ءاد هکلپ ریفحت و لیلذت یی رایدیک

 | ددر ( ملطف یاغل ( قاوسالا قافن علسلا كلت بابرا رشابتو قافتالا نسح قافآ نم ا ح7 علطف )لا

 | یم هلک( شابت رونبد هناهج و فارطا هکردیعج كتفا ( قافآ) رد هنسانعهرفظ وزوف هلبا هموعضم نون ( مجلل
 ۱ هعاضب روند هنلام تراح هکردیعج كن هعلس هل مک كنیس (علسلا) رد هنسانعم كعش هدژم ردیضام ندشابن |

 ۱ | عو هدوب نم "هرقف ردلع قوسدارم ردیعج كقوس (یقاوسالا) ردهنسانعم جاور هدننزو باس «یافنلا )یک
 زوف هنن رابولطمكلع بایرا بودنادر ییهرو نم صاحتا نامز مالک موهفم ردلقشم یهراعتسا و زاحم و عیصرت
 جاور كنب رلمولع “دز داسک ع اتمیباحصا ع رازاپ ونایع و علاط ندنقافآ كن کلفر هد ٌهبقافتا نسحجابص رفظ و

 (مالکلا ةَش رو مولعلاقر كلام ماکحالا ذیفتنل لدعلا كولم ضهان و رایدل وا ناداشو رشبتم هل رابتشا و



 0 ننادفنیس زم نالوا ملا وردو کناف بت کرد زا هیچ لر ندنسهلج یرلناسل تخالب فلاطل كل
 . ] تفاط) یناصغا و ع ورف نالوا هدنسهباثم فلز یکیدلیا حالصا و طب بوبارط یتراقج رب وق ابصداپ ۂطشام
 ۱ ابن نالوا قلا قیشرو هزات هکردزاو هی غ ڈعیدب هل وکر ندنعج یرانای و قطن نساحمو ردا یا وسر ندنتهج

 rs زا را رقیب و برطضمیرانآ ارارطض او ارابتخا هلکلعاهلازا و بلسینرلتقاش رو بسانت و وزوم
 تم نم هیف لوپز هدال وا ̂ هرفف وا ویا سوت ay بایت و +

 نا تقد و ناعما هنقباقد و تابازع و تاکن و تیاعر و ماقها ه دا لاک هداننا لوا و هنلاصصسا و ذخ | ندءذناسا و
NE DD e E ERDE 

 ا اللا و ءان هافلنا نم ةبابص هلل ول ردب را وتمریغ یغنیدل وا یوتحم یتتفاطل بسانت ماما یدائسا عورف

eلو قافلا راکباب اوعل وا و ضغلا بدالاراغاومكفت و لصفلا قطنلاب اوبحا و لضفلا فاطعاف اوبلقت  

O!۳ ۱۳ و وام ی و و دا و دا  

 هلو كرد هلل و تن اهل الثم راردیاریبعت هل وکو رابع هدنعق وم زاوطا یری و رج هد ارام ی اعل وا ۱
 یتخپ یدنل وا هماقا دنماقم ف وذح فاضم هسلافاضم یدنانالف دو كياردو لرد یبصا راربد نالف هل نوا

 هاب ) ردکع دردصت و ضوغ هّمشلا وریطن|قلاخ ترضح هلغلوارمثب قوط جراخادا یتاقاکمو ضوع

 وا 4 وفطصم ترضح تربس هکر دیعج كنەفلخ (ءافامنا) ردعوف رم ییا عا رد هثسانعم هيه هلا هم ومص ۱

 اب ی هلیبم ناد و دبعتم لماک م السا ردیعج كفينح (ءافتطا 7 رونل وا قالطا همالسا هاشداب نالوا ۱

 ع وردعج ندنلنفل فظع (فاطعالا) رد هنسانعم كمر دشن ود هت وا یرب تلقت ر دیضام ندبلقت (اوبلقت زا

 ۱ ردیضام ردهنسانعمكلیا دارب اهنسنرب یجرب و بح هکن داتا (ا وبغا) روند هلاشو ءادر هلا هر وکم
 خط ملکدوخا شیب مالک دوخ ندنضعب ییناعم ضعب ردلعاف نعم هدنن زو لصا هلبا هلمههداص

 انعم كفل هک اف هکردیضام ندنظفل هکفت (اوہکفت ا ردلقتحت ید قلوا لو ىس و رونید دمالک دنا |
 وهح ردیضام ندعالیا (اوعلا وا )ردكم د هزات ور ر دفض و ندهضاضغ هلنیت ع٣ ناس ناف (ضفلا)

 ییکرت یناعلاراکبا ردیعج كنظفل ركب (راکب الا رد هنسانعم قلا خرس نوکر دف ردعداس

 ام صرح هلنیتصف ( علولا) ردکع د هردخ "یناعم یکیدلیا زاربا و فشکلدحا و درف ةو ةرکتلا

 اذ سا ندضاضتقا هلفاق 6( ضتقلا) ردلعاف مسا رد هنسانعم كلتا هلازا تراکب هک ن دعا فا هلباف (عزفلا)

 ۱ رابط رو ليم و صرح لاک هروب نم لع كن هفلاس نیط الس هلکنوب فل و م+رول وا دیک ات هلغل وا هنسانعم عارفا

 اخ لوا هناشرع یراب ترضح مالک م وهم +ردلقشم یتا زاحم و هلباقم نسحو مالا هعوسرم هرةفو ردشلنا
 بصف قط و بلقتم هدنسادر لاک و لضف رانا هک لیا هلماعم هلبا ازج نسح هب راهیقب ءامظع ولم وءافنح

eفش اک یناعم راکباو هکفتم هلی راهویم نالوا هزات ورت كتفرعمو بداو بح هلا  

 ۲ | تبرطو مهعانطصا موقلا لمت یدبا راشملاوا صیرحو علوم یک هک ندیا هلا زا ییرلت راکب

 اونو لی لی( مناط دملا للح ءاستک ال ت ھاو مهفاطلا رثاوعلا د ودا شعنا لب مهعاعما
 دسانعم ناسحا و ف ورعم عانطصا ردیلعاف (مهعانطصا) ردیلوعغ(موقلا) ردیضام ردهنسانعم موع

 و تک کو زدمجار هموقیریعط < هک ردهنسانعم تطشف و تحرف ردیضام ندنظفل برط (تبرط)) |

 بو حطاو ردیعجب ك غا دوخاب كنه رغ هلا همومك دم نیغ( غلا رددارم مالکه دارون ردیسنج مج كن هک

 ارو ردیعج كمعم عاسسا ردعجار هافلخ یریعض (مهعاعما رز رولوا نعصتم ی هغلابم هروک هلوا زد هنسانعم ۱

 ٩ و ظح هکر دیعج كدح (دودطا) ردیضام ردهنسانعم قمردلاقیراقو هکندشامنا (شعنا) رددام قالوق 0

 هوه وکر د هنسانعم قال بب ب واق قابا هکر دلعافےسا ند راثع هکر د رثاع عج هلبا هثل یا ( رثا وعل ا) رد هنسانعم

 وعلاد ودا و یلایللا فورص + اندابافاهلها انک ن یلب ٭ وبشا ید ثراح ن و رع هکدتن ردکع د رلتخش فرمشم |
 :سانعم هلهاحماب هلماعم و هفطالم هلکلیادبیقت هلبا هر وسکم "هزهه ح راش (فاطلالا)یدلیادا ربا یر وب نمریبعتهدنتب |

 | ایس رورس وقوش هکندزا زها (ت ها ردبسنا هلیرلتهج انعم وام قل وا عجج ندفطل نالو امسا نکل رول وا
 | ]یر ردیعج كنهلح هدننزو درص (للح)) رد هنسانعم كفلت وک (ءاستک الا ) ردیضام رد هنشانغم كلک هشبنج |
 | تژکی دارا هلیناونع هلح هدارو یدنل وا لامعتسا هد هرخاف تعلخ هدعب روند هسابل تاقیکیا نالیک هزوا یرب ۱
 7 .تاذ هدارو O A بنج رونید هنا لبا هروسکم نیع هکر دیعجج کافلنح (فاييم ال3 ردنراشا میره



 ی هلک ًاطخا ردهیلص ونا هدنبیکرت ( ءاطخانا و ) رونل واریبعت نانایخ روند هغلجاغا قیص یداز وا نوز وا |
 ( ثویغلا إل ردهنسانعم لوزن هلا هحوتف داص (بوصل) رد هنسانعم تباصا مدع ردیضام ندنسهدام ءاطخا

 روند هرومب یلقناناص قروه وا یلهرطق یربا ردیعج كن هلطاه ( لطاوهلا ل روند هرومتب هک ردیعج كيغ

 ! ندج زاخ هلسغل وا یعببط یحاور كنغلراهزا نکيا رول وا مشتنم یراهصار و ارطم رلکچچ هلی روم |
 ردلبقتسم ردهنسانعم قلوا صیرح نوکشود ه هنسن رب هکن دعلوت (علوتن) ردا ماشا ینغیدل وا جاتحم هګ ورت

 رضف هکندوه ز(یهزت) رد هنسانعم ناح هکر دیعج كح ور (حاورالاال رددا رم قلوا نوکش ود هماعشتسا ءداروب

 هکندعالطا (علطب ) روند هلاد هزات هکر دیعج كنصغ (نصغالا) ردل وهح عراضم رد هنسانعم كل تاهابمو
 ردنسانعم كمرولب یشع ادا نالوا هدنلارنم یکچچ كنامرخ و ردهنسانعم راهظا ردع راضم ردندنناب لاعفا

 ردیجاغا امرخ ةصاخ دارم ندرح روند هن اسنا ( رشب آل روند هنکچچ كنامرخ هلبا هحوتفم یاط (علطل |

 نمولا لثل ااو اهقرو طقسبال ةرجش رصثنم ناو » ردنرابع ندنجاغا امرخ قلطم ره برعلا نيب ارز
 ولګ ردعجار هام یریعص ( هول ) یدل روي ناب هلت رابع ةلخلا یه والا هدنفرش ثيدح * یهام ین وربخا

 ندرس ( راصسلا  ردهنسانعم مالک و قطن هدننز و لّزنم (قطنلا) رد هنسانعم كل" رهاظ هکر دلبقتسم ندءالج
 ناب نسح هروب نم تارقف روند هفیط) تقو هحدتم ندرف عولط هکر دیعج لره“ ( راعمالا ) ردلعاف هفلابم

 مالک م وهف ردحصت ٌةتسرا و یرافدل وا یوتح یمیانص میم" و قاقتشا سانج و هن زجن و میرشنو بسانت و
 ردقن ره ندنراتاعآراضن تارابع نالوا رظنعوخ و بیط یک كچچ كن راغلأت نال وا هدنسهباثم نابایخ لوا
 كنهض راء هیوها و حایر هدهسیدلنا تباصا لالجا وریف وت و لابقا و تبغرو ليم نالوا هدنتفص لطاوه ثویع
 | بويل وا یلخدم لراصا خاشو یکج هیلیا غامد بیطرط و ماعسا و یاشنتسا كحا ورا قحا بوبل وا ی رق

 راهظا مشب یال و تاداس قرهیل وا یتبساسنم هلرص یتسهرتا و هرم و یکج هیلبا رخافت راناسل هلیسیدنک نامش
 هبیط خاور یکجهیلبا رضس یتیعماس بولق یک لالح رحم نام قره وا یخد رھ تقوو یکجءدآ

 هذناسا ذنسلا دل ام»لاح را ءاوفا نم مولعلا اوذخ +نالواربتعم هدم ولع هدءهروب ردشذ وا مال ومافهیجرام و
 تراشا هکلیا طبر مدع یلاصحعسا *هلیسو هقار وا و فصص زبنعجا رم هنابرا و طبض و ذخا ندهذیاهج ءاوفا و
 فیرحت و فیت ردمولع نال وا قلعتم هبسفت و ثیدح و تغل لع هکتالوقنم اصوصخ ردلکد نخ یعیدل وا

 تلقا ابلع قاروا طبما نع ناصت ) ردندلا وحا ةبجاو تعجارم هناب را لاح همح هلي الیتسا

 د یت

PTO GR [A اهدمج لجر سالا ع ورف حضیام ينال ةغالب فطل نم تلقحا ءراسهشا رب صن طوتسلا نع عفريو 
 قلفاص هک ندنوص ( ناصت ) «یناوا ءاش ایارطضا قاقف هتفاشر نصعلابلتساام مناي نمسح نمو ابصلا ةطشام

 كم ود بویر وب ند هلر وکی ر هیلکا و قرهیلق و یرب یغیدصاب هدننز و طب ر (طبلا) ردل وه عراضم رد هنسانعم
 كقر و (قار والا رددا رمانفعون هدارون ردهنمانمم لباس قارب نره راج هارو هنسار وا
 ندعفرت (یفری) ردقلعتم دنظم تلقشا رخ وم ردعجا ره اجخ یریعض (املعا) رون د هنس هعلط دغاکو هغا رب ردیعج

 هنس هوم تا وهوبم شل و یل اکب وش هکر د هنسانعهج وضنمهدننز و ریما (مجصنل )رد هنسانعم لغلتعف ر ردع راض م

 (تلقحا ءراصتا ) رد نام هرم یریعط (هراصشا آل ردهم یدرف- هه ويم هللا هحوتفم ةلثلثمیا ( را ) روند

 كعرف ( عورفلا ) ردعراضم رد هنسانعم كلنا یاوسر کن دحاضفا ( حضفب  ردیتنص كج یسهلجج
 قمارط هکندلیج رت( لج رال روند هنج اغا نیسم هدنن ز وسا (سالآ لرددارعیربلاد كجان دار و هکر دیعج
 هن داق یحهزب یران وتاخ و یحزاب زو( ةطشاملا)ر وند هچاص قج ر وق هدننز ودع ر( دعا )ر دیضام رد هنسانعم

 بلتسا ردندنلسق ءاملا ني ییکر ت ابصلا ةطشام رود هلب فیط] نسا ندنتعس سعم علطم هدنوم ومرا م (ابصل روند

 هليل وعنم هدیک که ت ردنا لوعف (هتفاشرال ردیل والوعف» 6 نصغل) ردیضام رد هنا یماق 0۱
 دنسل وا نوزوم و فیطل كتماق هقاشرو رذلاقشا لدب هتفاشر ردل وعفم نصغلا هروک هفل وم و ردح رصم یسیدعت

 ردقلطم لوعفع ابارطضا ردهنسانعم قلوا رارقب ردیضام رد هلنیتصف هک ندنظفل قلقهدنن ز و ع (قلق) روند

 رد هنسانعمعنتما (ینا) ردهدنکبس قلقلا ثیلذنء اش ءاوس رد هنسانعم هدا را ماش ژردلاح هلیلب وأت ابرططم دوخاب ۲:

 | هلنهجیناریایناح ور تذلوطبخدوضدوخ زسداتسا وزا قار وا یدل وا لمش كن هروب نملئاج مالک موها
 ریت ردشل وا لماح یاب را دوخاب یرلشک نالوا هدنسهباثم راحشا هک یتارابع و تاک نالوا هدنل زنم هعناب رانا ق _

 والثم تیاعر مدع هنناش وءآرد زا و 1 تباعا و ردبجا و قلوا یلاعتم ندتل زر و ردق طاطا و نوصم ندنالماعم



 بیحوهو ناسا اذه ردا اوو ER هد هس ابف قعرافا یر ابا سی ردنعضتم سان : ماا

 اط قنتعی نابع القالاب هن زع "یلبف مهو عادولا ةيثث ىلع فقو دقو عملا ربعض ریعم و عبطاا قیشع و سفلا |

 یتآیرکذ ردبعت لمف یس هلک (ردجاام) ( عیبشتلاةلح تاوطلنا لقب مرکیو عیدوتلا یدل ةبحالاک مال و |
 .  یریعض ( وه) رد هض زعم *هلج ییکرت ( سفللا بیبح وه و ) ردیقلعتم كنآ فرظ نالوا هدنس هلک قنتعب ناب
 _ ] ردیعبط یتبح هنباعصا هعلس یا وذا عبطل |قیشع رد هن رانعم ق وشه ۰و بوبحم(قیشع و( بیبحر) ردعجار هناسل |

 1 ۱ ردا عاونا دارم ردکعد تعاجج ( عیب  رونءهرطاخ (یعط ال ردکعد بحاصم هدننزو رس (ریعم) ردکمد |
 ق روط هکندفوقو( فقو )ل ردکعد هفلتح تاماجندا تبحاصم و تمدانم هلم ارظ و حم فانصا و فئاطلو |

 كن رونمهن دم عادولا ةش و روند هلو شقو برص هدننزو هیلع هلون و هثلثم یا ( هبل ) ردیضام رد هنسانعم

 غیرایدن هن دم لها نکر دیک هبازغ لس و هیلع هللا یلص مرک لوس ترمضح هکر دهبقع رب هدنسانف عقا وهدنتهج ماش
 0 عفاطل روک ذمرببعت هداروب هلتمج و یدبا راردنا عادو هداروا یرکسع یرایدنک هدنلاسرا رکسع هلحرب و

 دن اج هلبق هلبا هروسکم فاق  یلبق ) ردیضام رد هنسانعم ماقا و دصق هکندنسهدام مه یسهلک ( مه ردنعضم

 بونج یژاکا صیصخت یییلبقو روند هباصس رومی نزم ردعجار هناسل یریعض ( هن زم ال ردکعد بوسنم

 ق قاچ ب ولی ریص باح هاب رسک كن هزمه ( عالقالا ) ر دینبم هنفیدل وا یل رومغب باص ندا روهظ ندنتمج
 1 هبحالال ردقج وق دارم ندما لاو عض ردعراضم رد هنسانعم قلراص هن وب هک ن دقانتعا ( قنتعی ل رد هنسانعم

 ندع رکت دوخاعندمارکآ ( مرکی )ل ردهنسانعم كلا عاد و( عید وتلا ) رد هنسانعم دنع ( یدل ) ردیعچب كدنح |

 ((عیبشتلا) روند هزبا هکر دبعج كرا ( راث الا ) روند همدا هکر دیعج كنه وطخ (تا وطن ) ردل وهج ع راضم

 عصا و یقوشعم كعبط و یب وب كف هدنتاذ یب رص ناسل وبشا مالک م وېفم ردهنسانعم كقیک یرهدنوک یعدآ رب
 ا عیدوتهدعادولا ةالاح هلکلتا دصق و مزع هلاقتنا و تلحر هکوب لاح بول وا یرطاخ میدن كن اطل و بدا

 ۳ ر دفرشم هفل وا فرطرب بولیریص ندفارطا و قافآ یسیلبق باح و فقاو |

 ۳ ربع ا عین و قبال ب هوا فمأو اتم ندنقارفو هغاراص هت وپ بوکچ هشوفآ یک بابا |

 ۰ زر هناش و و قب وشت تباغب هتفل اع هی لیثم هدراهرقفوب ردقتسم یهز همارکا و زا عا تاوطخ |
 یک فقا و هدعادو ین هلغل وا رب رفس روب نم ع اریز ردشطلا اعاو ما یکطاانتعا و ماقها هنلاصحتا نامه و
 قفل وا غیردیب تم و غیلب یعس هب هضافتسا و هدافتسا هبت رم نکم هسیا لاح هن لرهدبا عرکتو مییشت ین ردشل وا

 ن نع هرز وا ییدح + ناع نرکطا + وزاج یلاضنم كموق رم ناسل و رود نم ء یریبعت نم “یلبق و ردمزلاو مها

 وبشا هکهتن ردت راشا هنغیدل وا صح ه هن دم نایب و تحاصف رهوج ةصاخ یریبعت عاد ولا هیلو هنغیدل وا یناج

 ردل وقنم ندش رش دیس هعطق

 #X د لوتفایاوتسا دع دش علاط بص جرب قفازا ربع سعم دل

 ٩۶ اراد ن رد دنام ایضو رو یب مرج ٭ بع ترک رثازا لاوز موررد تفای #۴
 لها تانسح هوج وراس و تاعیصرتو ماجا و بیدأت و بیذبت نالوا نوعضم هدراهینآ تاذک هدءهروک ذم"هرقف و

 مولا ) (ط وفا ةح ول منالملج ةطاجا ولمج وظ وظا وبتارلا هب موقلالان مویلاا و رد رام و لغم كميد
 هلال ریعص رد دنس اب هدنس هک ( هب ]ل ردیضام ندلبن ( لات زل ردلوګ هب یروضح دهع فی رعت فرح هدنس هلک

 یاع 0 ) رد هنسانعم بیصن و هصح ردیعج كظح (ظوظلا ال ردیعج كن هبت رم( بتارملا ) ردعجار
 ال وارببعت ادب وس ردهنسانعم بلقلا ذبح هلیعض ك رايج ( نال جا )) رد هنسانعم صلاخ و میعص هلی هج صف هل
 ظفح ندلالتخا( ظوفحا  ردهنسانعم ریفص هللا هحوتفم مال ( ح وللا ) رد هدنل نم هدید مد مه رد هلق هطقن

 لهآ ردق هتقو وب مالک م وهفم + ر دنعطتم ینیمضت هروب نم رش و رد رعشم ییظعتریبعت و و ردکعد صلاخ ش وا

 یب یبظوفح حول كموقرم لعو بول وا لئان هب هيس ظوظح و هعظع بتا هن هلیببس روب مع تغل

 11 هن رارطاخ ةفيعص هلت وادم ترفوو تمزالم ت دک 4 رایدلیا بلق یادب وسس مع یني راهط وبضم فی |

 0 ردح قوا لقشم ی هفلاسم رو ریدلپ|باتک یاران کا کار

 E8 نسا لا هبیهرز و حابرا ال حاورالا هعلوتتام لطاوهلا ثويغلا بوص ءأطخا ناو لئاملا تالت رهز نم حافو )|

 8 ها ر لزوک هکندحوف ( حاف ) ( راح الا ال راعسآ قلعنلا راج و رج تب ماس ملی و سسعال |

 ۳ 63 ته( اف )روند کپ هکرد» نا عجب هدنزون ره( یهزاا ) ردیضام ی همان تخت

3 ۱ 

 ( نوزوا )



 تا و هدالوا هرفف و ز دن دطیسسب رګ رود نه تاب و ردینبم هنغیدل وا هدنتفو حا : وک. یر رو تدقا 9

 چک ۲۳ 3

 الالطتسا ال هدلیا هلاس زا ی نل ناسم غل عرش تون جو هام یناضغا فاش لاع دا

 ردیهل لوعفمتالعف لوادت (الالظتسسا ) ( یی تلمو دلتا ةرجت ىلع لدو مات اهزاتم عفر نم ةو |
 | یریعض (اهرانما) ردقلوا تحارو هدوسآ هدنیانعفنکو تیاج رز دا ع هکرد هنسانعم كهل هکلوک لالظتسا و

 ندرالیم نال وا بوصنم ن وچما كلب هفاسم هکر ون د هناشنو تمالع نال ؤا هد رال وب هللا هح وتن جم اتم ودمحنار هتغل
 ندنلالد ( لد ]ا ردیضام ردهنسانعم لزقلسک وب كم کن دءالعا (نلعا) رد هییبقعت ءاف هدنس هک ( یلعاف) ردنرابع

 هتسانعمءاش و ما ود هليا هموعص+ عم یاخ دلخ ردهدن ری دقت دلما عرصص ليل ىلع ( دللنا ةرصم ىلع ) ردیضام

 الم دوخ اب ردابوط "هرم دوخاب تنج راجا دارم نددلخ ؛هرصم سر رونل وا قالطا دللناراد هتنج هلغل وا

 دف لس رد ها اب رواچ منو باک هک ندا ال( ءال ) ردنداهش هلک نالوا بیس هب لب ال 1

 | لوادنو قلت مایقلا مود یلا یهروب نم تغل سان موهفم+ردناجر ترمضح یاضرو برف و نانج مع دا و
 ترضح ندبا یلبال كلم رفظ داشرا و ءان "هرم یی تلالد و العا ییمالعا كن هموق رم تل یرلکدلیآ

 تغل تنسو باتکاریز ردینبم هندیما قلوا لازبال شیاسآ رهظمو لالظتسا هدنراتل ود یابوط رب ز كنافط
 كنءهروب نم تغل یلوق الالظتسا دوخاب ردل وئسم قلوا لومأم لئان هلن اعارس و تم وادم هلغل وا هرز واهموقرع
 موب لاو فصتم هلبا هد ورمسم"فاص وا هی ص تفل وبشا هزوک: کوب .ردتلع هنفیدل وا توا تو

 هب وفطصم تعیرش یتمی لظتسم هلا هدم تلود یملوا لوادتءو لوبقم مانالا نیب و ماودرب و قاب ماسیقلا
 | تان لا هر نیا تار همش زور قا رز ؤا رو و

 |قیقدت هرو نم موهفع دارطتسا ردمالک الام یغج هلوا ما ودلا "قسم و یاب مارک الاو زعلاب مان الا نیبردق هنامز

 | وبا ندا وا یدصتم و تلطم هد كلما یدجا عرش نیکو ج ورتو یدمڅ نید تیوقت Tg هدقدنل وا

 ۱ | ردهبدج تل ود ةقیقلا یف هکد ی اقع لع تلود زمیدل وا هدونغ هدنناج سیلک هد او هدنفآرةیاس رز

 هناسانش همفد یغج هل وا نومأم نداکتنا و ساکتا و ن نوصع نه القتا ىنا ردنا و مادتتسم و دن واج مايقلامو ىلا

 های ریغب جرا ةحاصفلا وال فيك و إل ردح ولت هتسرا و یعبدل وا ج دوخاب ساہنقا هد هم وقر "هرتفو ردانشور ۱

 ( نادرا حلا صیق نم تج رأت + ناحمر كندان نم سفت اذا*قثمیال هباب بارت یوس تص ةداعسلا و + قبعيالا

 ةولصعلا هيلع ینلایلا ةبوسنم ةروک ذلا فاص والا هه ةفيرشلا ةغللا هذه نوکتال فیکو ییکوت (الفیکو )ا

 2 د زک لوسر ترضح هجن هفوص وم هب ع تغلوبشآ عت ردهدنرب دقت هتنسو هاتکو هتعل رش ءاقس ةيقاب مالسلاو

 0 ردهملاح وا و هدنل وق ( ةحاصفلا و إل زالوا قاب و ماد هلیس اش و ماود كنتتسو تاتکو یتعب مش و بوسنم

 ِ قیعیالا) ردیعج كبو بایت ردعجا ر هری ت رضح یریعض (هن از روند هرطع وبشوخ كب نيته (جرالا)
 هلبا هحوتفم داص ( بلا ) ردیفنم لبقتسم رد هنسانعم قمنا وص بیط هن هنسل رپ لنت هک ن دنظفل قبع

 و ردهنسانعم كلفن ردیضام ند سف یسهلک ( سەت  ردعحار هزعپ یربعص ( هاب و ردکعد ق قاب

 | صعب رد هنسأنعم سلع یدانرد هب انهلاع لوسر بانج باطخ ه دنظف) ( ڭىدائ { ردي سلتا كنەحار دارم

 بول هحار ردث وم ۶ ام ندجرأت (تجراتا ردکعد دی دار ( ناعر) ردموسرم یداو وا

 | هننکی كی و هلیض كنار ندرو رد ندرعج ( نادرالا ل زود 2 هوک <( صیملا ) ردهنسانعم قم وط یر ره

 0 دقد) وایان یتعیرمش و بوسنم 4 یوبن ترضح هلا رونه فص و هل وکه ن هن ع تغل وبشا مالک موش روند

 تحاصف ار ز رد راکرد یراستعا و ءاقب و تبسن هتبلا زالوا بوغ مو بولط» هدندنع هاج و قاب یخدل وا

 هد وس ه یریغ ندبوبن بوث هکر درطع وبشوخ رب تحاصف هک ایوک رد صحت و هصیصخ هتفلو تدامسو
 " بلق كموح رم تلوم + زالوا هدو لدو لئام هناذعام ندوفطضم تاب تار کرد ر بذار
 فرط هلسلاق و بلق ندن اذحنا و قوش طرف هلغل وا یراط ناصه ودج و هدنلالخ یون فص و هئس 4 اقا

 ندنرافنم سلح لزکشرش بانج هللا لوسر یعی رد ثلا داشنا و داربا تب وبشا بول وآ هج وتم هم رافرشا
 رطع ندنماکا لر صف هلفلوا رشتنم هراطقا و قافآ لاح رد هدکدلیا بوبه و سفت هبط ةسحار رپ

 | یس هطوسب» تروص كراوناو ءاوضا هدنرومظ رغ و هصحت ر یه رولوا مهوتمو جراتم ریکناهج
 | كراهزا وا ور یدسقت هلصص و ردشلبا هبیشت هن راکی تاکلم وکی غلتدنآ نال وا لیطتسم ه ضو قرش و هکلموک

 یاونع سان و ردمالع الا نج یغ بید و ماه | توق و تولوا درد رو هیلسخ و هنیکم هراعتساهدروک ذم



 نا تک ۲۲ جی

 تبندن راقدنل واض ماو چاو نا رشا ر اضفنا كن راو روب زملعهرز وا د ورسم هجو هچرک مالک م وهف |

 فلت هیلکللاب ندباصم و بئاو ندا بوبه و فصع یکه ددش حایر ییابرا كموقرم لع نکل یدنل وا یوکش]

 : 1 ءاغلب نالوا هدنلزنم لاد ولقارپب هد هسیا شل ناشی رپ و هد مزد ید د رنک اواکد هن ره نامز ثداوحو ضرتنمو |

 زالوا یمتم هلغل وا طقاستم هلماب هی رع تلا راما ندن رج وا هنسلا ناصخا و بویطا یضقنم ماقلاب نیاحصف و |
 ۳ هتل ود ونیبم و تکو ش ندنس همداصم تایلب و ثداوح نال وا هدنس هاشم دن دش جایز روب نم ع هکمادام |

 د ا ی وطن بونزووف هایمان 4

 / ت ارت دمت زور بوی شرم نرخ اف وماشلج رشد ترضح نوت ۱

 متا تام مو املواد اتطر ناسا نف 7 قطللا تر ةبسطب بن سافنا اا

 رد ا ردیف لبقتسم ندهانش ( قنشبال ) ( نة تونطا تصو نصغ فطاعم

PEN heنر  Ps le 

 آر oe لاف هدنیک ردفلتخ دن هداروب روند هل نار واص قازى وزوت هاف اوا زدن

 ۱ ضمنا نسهسالخ راح راش بول وا هنر ونع ءاوڪم هلا هله نیس هدنهکو ءا وحش هی 44+ اح هدنیکو
 ۱ رشذیذل و زاوکشوخ هک لاهم نیغ ردقل وا انا وا وا وای نکل ردشلنا عاحرا شات

 ا قاد دن فاق لا هرقف و و روند ه هصغ ناروط هزاغو دنن زواقش هلعج ردقلوا اضش و |

ah ۳3۱ ةساوزب ۳ را قوص ها و (ءاوهش)و روتید هریک رو  

OT VRE REE e rEد هی  

 وند هنلیزاز مولهدنن ز و بام( لاعل )رد وم*یضام رد هنسانعم كکوب یکی | و کا هکندنس هلک نشل ون و هثلث»یا

 HE لاشنوم ود هطوفنانل و | سدت یراق ون ندلب هکر دهد هانهسءادرزدهدن ز وربنم هکردب عج كفطع 6( فطاعل | )

 مت ا a ERA e دارم و

 ۰ e كاسل نک دیاحم ا هلا ی کنارم لامناص ولدون هل

 [ هراعتسا و زا هدراهرتف و هاکلنا هنیشت همدآ ناغص دوس ی ونح و ه ها لاغاص نام ول زول ردندنلسبف |

 تقل وبشآ و مالک موبض + یدلیا ارجا هرزوا لکا هجو ینیراتعنص هلباقم نسحو هیصشرتو هیلبیختو یک
 راکهت لغم راج تواقش رص رمص ییسیدنک یلاعت ہللا داعم هکر کم ربا توادع و ضب هسک رب هب هش رش

 | فرط نیزکر څو نیم نآرف اشاح كلبا ضغب هب هی رع تغل ارز هلوا یدمرس نالذغو یزخ راچودو
 E 1 هفالتخالا ىلع هکرکم لا رابتخا و لیضفتو جج رت درفرب نیه راس تاغل هرزوا هب رع تغل وبشاو رول وا یدوم

 `  هلوا نادات ص2 نالا ضوء ندنآوص# یب هب ةاس دوخ اب نداصم ی هیغاس دوخ اب ندمآ وهم ی هیفاس روک ملا

 1 كن راترضح باهولا ةولص هیلع بانحصلاع دوج و نالوا بام یراوتهدهرونم ةندم الاح 4 هرو نم تغلو

 ۱ یک رو بلب نالوا قتل کیا ییدموق رم تفل هاکلبا ثار ,اتهز و بیط یتاکرب و نمایم كنب راهببط سافنا |

 ]متن و غر هلبا نیشنلد ناطا و نیکتر تام هزز وا یرلناسل خاش تحاصف و نسا باعصا و تغالب و نایب بابرا
 ۱ امام ار دل A نو و لوادنو قلت ناهج نارونحم یدو نم تغل هیچ تاکرپ لواو نادا

 ( اب ) ی



A ۲۱ B~ 
 تاعیتسا و هطاحارادام اراده .رهدبئاصعو هب وک اون یباعصانان وا رک ذردق رھ ردرالکد لاخ ندهعاشا و ۱

 | هدهسدلیا الها و داسفا و هدم وچو فیفا هيلپ سم سیتی توارط كنب رایناکدنز و شيع شای رو |

 هدن راقلارآ تمالع شل وا نارب و هنلاؤس و ندا ترق یری ندن رار مردم جارج قله ی

 اروا هددجحرد تنا كنبابراوصاعا ندلع كسان ردقو نر وبا وجی ع ندادض هدوهب ندا عع عرف |

 ةقرولا داوعالا بلتست لو اسأرو الصا مطب الا كالت تدن ح را وبلا ثالتفصع یف حوصت ۸ نکل و ) ردتراشا

 | ح وه دا تاب ى رعلاناسللا رام هنسل الا نانف تایذع نع طقاستتال واسا ضیابللا توذاناو اهرخآ نع

 ( حوصتت ) ردكاردتسا ندقباس مالك( نكل إل ( مالسلاو ةولصلا هيلع ىنلاةلود و باتكلاةبسانم عزاعزلا
 : هدننز و فص ر ( فصعلا ) ردع راضم ردهنسانعم كم رب و قلراب بو روق تابن هک ن دحوصت
 الا ) رد هانک ن دنایلب و ثداوح هدارو روند هلب یسا ود دش يز تنهحراب (حرازبلا) رد هنعاوت

 8 هیلسخ هراعتسا ردروب نەدا سندنن ورد روب نماد لها دا رونید هتسیدنق آوص حسا وردعج ندنطف حالا
 هنکیدلیارک: ذه دنح رش حاتفم كف رش دیس نکل ردب وصنمه رز وا تیفرظ یم هلک (الصا ) هلیهج وهیصشرتو هینمو

 | (اسأر) رول وا ذوخأم ایاکه نل وا ذخا هلیلصا هندنرب ارب ز ردهنسانعم ایاکر دب وصنم هرز وا تی ردصم هک
 | هدنیکرت یسهلک اسار و راردیا لامعتسا هزبه الب ران آ هکهرزوا فل مت ردطقاس هدست باق ےب كنس هک
 | رد هنسانعم ایلکیجد وب یدلیا نایب هن وکو ب هدحاتفم هيشاح ماصع هک هتن ردب وصنم هرزوا تی ردصم یک الصا
 كنو یادعناهدننا وبح یک قا وا یادعذا كناب رد هدنل نم لصا هد ابن ساربا 8

 | برش ندنآییامن توف و یب وصار ز ردیلصا یسآ ر كتابن هکردل وقنم ند هيف وص نیتتحضعب و+رول وا هلیمادعنا
 | یتیناسنا یمابق هکهتنراربدردتراشا هنغیدل وا زر احكناسنا یچ دین اع تاب ید وجم عض و كنیلصم یتحردیا بذج و
 ( داوعالا رد هنسانع» یلیوص قارییندجاغا ردم و زحم لیقتسمند التسا (بلتسن م ) رد زب اح یدناویح یعوکرو

 داوعالا رد هنسانعم قفلفارب جافا قارار دلعاف مساندقا ربا ( ةقروملا زا رددارم خاش هدارو ردیعج كد وع

 لوعش هکر دکعد اهلکب و اهماع ییکرت اهرخآ نع وبشا ردمجار هداوعا یری ( اهرخآ نع )را كنم

 ردصم : مهرخآ ن ٤ ا مهرخآ ن نع اوز و كفاشك بحاص حا یش کر یاعیئسا و

 ندرخآ زح ارب زردن رابع ندیاعیتسا ولوعتمالک و ردهدنریدقت مهرخآ ن نعارداص ازحم | وز ردبنفص كف وذحم |
 | یدید رد هدنریدقت مهرخآ ىلا مهاوا نع هددها و یطویسو ردنا اضتقا یی رودص ندل وا ال وا هدقدلوا رداص

 ۱ کا وردهیاص و نا هدنس هک (توذا ناو) ردشلیا عابشا ییکرتو یناطخ هدنحرش یس هجا د یناعم مصتخحم و

 | ردقم هیلع فوطعم هداروب ردا فطع ه ردقم ٌهبسانتم "هلج رد هفطاع کالا دنع فرح واو نالوا لخاد

 رد هيض اعاد وخاب هیلاح وا و ضعبلادنع ورایدلیا ر دقت نقشي نا هدنل وق نقش ناو همرک | هکه تن ردیبیکر ت وذ ملنا |
 ( یابللاژ ردهنسانعم قمر و وقمر دل وصیتابن هکندآوذا (توذا) ردت وشهد هبفاکلا ىلع ماصعح رش یلیصفت

 ندنامز قلطم هکردکعد یلابل و مایا دا رمو ردهدن ر دقت یلایللا تاکرح رد هدب نه هرز وا سایقریغءای ردلیل مجج |
 مدقم ندنموب لاله *هلبل و یدنل وا بیلغت هلغل وا ثداح هدیلایل هحنداف لی ولل نخا لیلا ثداوح کا ردهانک

 ینالفلا رهشلانم تلخ ةلبل نب مشعل باتکلا عالثم رونل وا تیاعر هليل هد رات تح رول وا هج و هد ه بلغت هلغل وا

 رد هنسانعم سورغم ردد رفم دوخاب ردعج ندنظفاسضهلباهر سارغلا إل رونا واعمر هدشناونع |

 رد هنسانعم كعش ود هکر دع راضم ن دطقا ت( طقا من لر ون د هجا غا شمک يد هزات یک یغیدل وا هنسانعم س وبل م سابل

 هنلاد كح اغا ردنتفعج هلا هروسکمیاف(نانفلالرون د هنج وا كنلادكحاغا ردیعج كن هب ذع هناصف (تایذعلا)

 ام هدندیکر ت (تقناام) ردهنسانعمتغل (ناسللا)) رونده هویم ردرمت عج هلا زوم هنلثمیان ( رام) روند

 قعشقوط هدننز و هلعافم (ةمداصلا] ردیضام رد هنمانعم قم روق وقفقاص کن دنس هلک ءاقتا (تقنا) رد هشق

 ندا عق و علق یراجشا وتو هکر دی هج ءاج وه هلبا هموعضمیاه (ج وهلاا) رد هنسانعم كلک یشاب نایو ۳ ۱
 هتیص كف وص وم رد درام دن دش هکر دیعج a عنعز هدنز و سالم 4 عزاعزلا 3 روند هراکزور كني داش ۱

 دیلع هللا یلص م رک اربمغیبیتعی(ینلاةل ود )لر دل زان هرز وا هب عتغل رب ز ردوظعنآرق( باتکلا )ردن دنلیبق یفاضا

 هری تک وش هلغاوادرا وهرز وا یبررع نانا ق هب رش وج یب رع ثوعبندب ع موق ی د یرلت مضح اسو ِ
Ê 1نسح هدننب یهرخآ ن نعواس رو مزايالام ملا هدنراهرعف اسا واسم ار زالوا یضقنم برع نال هلمتیسانم  | 

 ردتعتسم ندراعشا قافتشا سانح و قابط و درج رت وهیلسح و هاف تا زاهتخا نال واهدهرقف ره وبول وا هلاقم ۱ 1



 دو ۲:

 هتابضف لهاهاتهج نامز مدقت نامه هلکملن ثارباعفنو لاکو حدم یتخونهش دوخاب ینامز مدقن هد هب هسکآ

 1 اطعا حدق و حدمو درو لوبق یغبدل وا نحس" هنب رب ره ندیطخم و بیصم لاخ رهب زاها وا جج رتو لیفت |

 9 ردشللا تس قایا وبشا هدروب زم نوع ح راش » داسف مه و نامزا دسفام و × داف هلنامزلا نولوَس + رولا |

 0 اهدقتلا لئاوالل یرب و اشيش سصاملا یربل نا لق |

 اع دق ثیدملا اذه یمسیس ٭ امدح ناععدقلا كاذ نا

 ند هدنرمصع كشف رام زغيب + ردقباس م وهف رایعمهیتبب وبشا كنندنفا هللادبع فاص و موح رم هدنومطموب و |
 1 اجار ردفاستعا و دسح اضحم یبس كنو و + مادرنه دقن ردهدیصس هلک اخ كحم* یران 1 |

 | هصوصخ هرابتشا و هلوادتل ةحطافلا طالغالا و ةعصا ولا ماه والا نم الاغ یفام م عم ةي وغلا بتکلا ناب نم |

 دد ۱۳۱۰۰۱ ر ریماکت نان ندصاصتخا (تصصتخ۱) (دصوصتوهلوقن لم نسردلا داقعاوا
 . | رد دتسانعمەرهاظ (فصصاولا ) رد هنسانعماطخ و ومس ردیعج تاب و ماهوالا) ردعجار هب هنوغآ یزو (ابلاغ) |
 ١ باتکیریعض (هلوادنل) ردکعد یحمدایاوسروروند همدا یاوسر (ةحتافلا]) ردیعج كطلغ (طالغالا) |

 دیعج تالق( لوقنلا ]لرون د هراذاتسا نایلیا سر دت (نیس ر دلا )ر وند هکمزکه لا ندلا لوادتردعجار ه یرهوج |

 انعم هقشب هکر دیعج كصن (صوصتلا) ردلاوقا یکیدلبا لقن ندابرع بو ندتاقث دار رد هنسانعم لوقنم |

 ارا او دص طالخا و هصا وماه واهدنزنک | كن وخل بنک باس مالک موهفم + ردت رابع نددمالک نابل وا لقحم |
 نیس ردم و یراهتشا و لوادن ةصاخ سانلانمب مکیدلیا رابتخا و صاصتخا هلبا هشقانم و ثحم ینیرهوج حاحص ن

 3 یتعنم قحال سانج هدننس ARES هنغيدل وا ىراشعاو دافشحا هنص وصن و لوقن كن و

 انا | نونف ةردقلا رد اهةوط تاذ عوصت اهناب ةد ةربقعلا عفرت ی

 J یوس سراد موبلا اهل ال یتح اجوذت مهشیع ضابر ةراضن ىلع تنخا وام وذ ىلع ر ما ودلا تراد ناو

 (نریتلا) ردثت وملبقتسم ندعف ر (معفرت) (سراودلا اهمالعا نیبام یدصلا الا بواح | هلال و سرادملا ف
 ۲ هکر دهفلابم ندنسهدام درغ هل رسک كنهددشم ءآر و كنج نبغ (ةدیرغلال رد ةنسانعم ت وص هلبا هح وتفم ۱

 وس ه دیک هللا هدحوم یاب (نابرل روند هشوق ندبا تامنت شوخ تیاغب هدب غ سپ روند هک وا شوق |
 دغ وص (غ وصت) رول وا نوزوم و یهس تیاغب ردندنعا ونا دوکس ردیعا جاغا یراکشد یجاغا ن و تاغا | ۱

 رکو ک رددا رم شوق نالوا ولقوط یندرک ( قوط تاذ)) ردعراضم رد هنسانعم كمزود لزوک یهنسنرب | ۱

 د دنسانعم تقاط هربا هموعصم فاق (ةردقلا) رد هنتسانعم رادقم هدننزو ر د (ردقلا) یبکكيکو او یرقو

 نا ودلالردیضامندر ود(ترادلر ون ده زا وا نال وا هما همن و برط ردیعج كن هليا هحوتفم * زمه(نالالا) |
 اپ وذل رد هانک ن دکمد یدلیا هطاحا بئاصءو ثداوح ندفرط ره ینیکرت را ودلآ تراد ردیعج كنءرباد ۱

 انس هلک انخا هلو و هم یاخ (تثخا) ردهنسانعم بحاص هکر دبعج كنه وذ یوذ ردعجار هتغل یریعض |

 یاح ونون هد هک ضعب رول وا یراح یسهلج هدارو رد هن رلانعم ءالیتسا و داسفا و كالها ءانخا ردش وم" یضاما
 اظن هلا هم داض و نون (ةراضتل۱) هنسانعم لابقا و هجوترول وا یضام ندنسهدام ءاحنا هلغل وا موس

 عج ار هت راضن یربعض ( اه وذت )روند هکل ر د هليا هحوتفم نبع (شیعلا) رد هنسانعم رظنم نیو ترطنز وا
 ارود یم هلک (یتح )ل رد هنسانعم قلق هد رم ژپو قمر دل وص تاب ه وذت ردع راضم ند هب وذت هلم كنات(یوذت) |
 9 و هدنسهلک (موبلا)ل ردمجا ر هتغل یریعض (اهل) رد هيفا ءال هدنبیکر (اهلال) ردتاغ هب هص رام 5

 للطلا) رددنسانعم یراق ی وق وا ردلع افیسا ندهسا رد((سرادر) رد هانک ندنام ز موب ردنا د نیرو نوم

BFE ۱7 ۰ " 
 کعنم ندنسهلوقم دنک و ندایق و ندغاط وشراق هدقدل ضاج هدنن ز و ادا (یدص) رد هنسانعم یحرب و

 ۱3 داود هکر دبعج كن هس راد ( سرا ودلال ردکم د تامالع هلا هح وفم ؟هرهش (مالعالا) روند هتوص ۱

 ۱ ع رے هاب هشمال وا و ردنعضت بهش رنو هیلضت و هدنکم "هراعتسا یراهرفف ةریقعلا عفت لزا روتید هبان ۱
 ا. ةة راض لغ تنخا و ردرا و قاقت-ها تعنص و فرح سانج هدننبب تردقو ردق و ردنکم ء دفلوا |
 ۴ | لها هک مه دی ض یاب ره كهف رش تغل وبشا و مالک موهفم» ردءولعم سانج و تاراعتشا نالوا نوعصم

 1 رد انك ن داف و ءاغلب نالوا فورعم و مس هکیراشوف نالوا قوط تاذ و دنلب ییزاوآ اماد ردن رابع ندننابرا |

 ۳ اردن لبا رب رفتو رب رخ ین ندکلیا تی و ی اوب لوف فاو تالا 4 ردق یرلتردق |



 4 ۱۹ روس

 0 هدمبموهف »نک لا موشیم نک موتشم الش رد هتتسان«لید 6شب و
 نت ید باکو كولش اط مو دریا موج میره و

 مکیدالا لیززت و طح ندنرابتعا و ردق و عیظفت و ریهشت و بویطنا عینشتو نعط هنسپ دنک هل وب مدلیا راعشا و

 ہن رتو الغر دانا دن یا ا ینتعفنم باو و رجاو یني روهظ باوص و حالص هکلب هدلاح
 یرلتعنص میصرت و مزلب الام موز هدنرا هرقف احاضیتسا لب و مدلیا نوجا سارزنحا و زاّنحا ندقغل وا تبسن

 شخا لول و سوا نت بیبح اطلاق تدشنال سوقلا راتا لاضنلل تمرول ینا لع ردمولعم یغیدل وا ق

 لاق اک لوقا نکل و نامعنلا ة رعم بیدا نانولس نم دجا لوق تلتقت نام دلاو ة رعلا م هسسفن یزلا قیام[

 نکلو بیصلا مضت هناثدحال و لئافلا لضف دهعلا مدقل سیل قحا لئاقلا وه و لماکلا ین دربلا سابعلا وا ق

 قوا هلبا ءروسکع نون ( لاضالا ) رد هتک ناف تب ر ااا *یضام ندمور ( تعرا) ( قحن سام لک ی طعی
Uودهنمانعم قم و تویلشن رک یاب هدننزو راثا هلا هیفوف یات ( رات الا ل رد هنسانعم قعشرا قوا و ق  | 

 (یناسلا رد هشت ندنظفل تس یس هک ( یتبیال رد هنسانعم قموق وا رعش هکر دملکتم *یضام ندداشنا (تدقنآ) ق
 | ندنیتب رد ماتوا ندیا قبس یرکد دارمردهدننزو سوق ( سوار ردهدننزو تیبل 6 بیبح رز یدلبا ر ورم

 | روید دف وخ نالوا هلیظعل تیشخ و ر دمو زج لبقتسم ندنیشخ ( شخا ۸ ر دیس هعطق ناسنل وا رکذ دارم
 سفن ٌهیکوت و ردهنسانعم تاذ سفن ردي وغم ( هسفن ا رد هنسانعم ریهطت هیک ر ردلعاف ےسا ند هیک (یکزلا و

 کرد هیلوق یو و ردح ودع امرش هک بج وم یسهع رک تیآ + اتهاکز نم ملفادق + هکر د هیلعف یرب ردهنوکی کیا

 کف كن هددشمءآر و كنيع و كم (ةرعلا) ردمومذم و یهنمههنسانضعتقم یس دع رکت یا (صکسفنا ا وکرل و
 ۳ رکن« یضام ردنظفل لثمن (تلثع) رددا رم تحابق و تراقح هدارو هدنز ام ز (نامدلا) ردهتسانعمما و |

 هدننه اج هلبا بلح ( نامعنلا ةّرعما) رد هنسانعم كلتا لثم برضو كليا تأرق یرخا دعب ة م یرعش ر

 ربخالا تنک ناو یاو + ردت وبشا دارم ندنلوفو ردف و رعم هلک د ی رعلا ء ءالعلا وبا موق رم صاش رد هبصقرپ

 ردتتم كنيمدقتم نکل هدهسیا مدل وا رخت هلمتهج نامز ردقن ره نم یتعب + لئ ا والا هعطتست ملام ت لب هنامز

  رولکه رکص ردهدعاق نوج+ رخ ندقاشع هل ون مامز هسیدلوا + ردراکرد متردق هنابنا فراعم ورنه یراقدل وا

 ا رد ئرضبلا یدزالا "الاد ندم یا ردمبقل كلا یموم ماماهدنز و درح 6 دربلا + رب اک ۱ همزپ

 یزامانامعواتولوا دوج و زکر "هداهناب هدنح رات نوازوسکیا یدل وا بقلم ها درېم هلکع د ید رب نم هللادرب

 یا ناسکس زوریکیاو ماما هد هيدا نوف بودیا مولع ذخا ن دنسالع هقبط لوا ر ءاسو یتاتسچلا متاح واو

 یعما هک بلأات مان لماک اص وضخ هضورو بضتقم یلاعت هلا هجر یدل وا مالسلا راد مزام هددادغب هدنخ رات

 ( قع ردهیضارعا “راج ( قلا لئاقلاوهو ) ردندنسهلیلج راثآ ردقن فو لضاف باتکر قباطم هنسایس
 دهع ردیلوق لوقم ییکرت < دهملا مدقل سیل ) ر دکعد یصلبا اردا انیقب و یصلیوس قح ردلعافیسا ندقاقحا
 طوبضم هلبا داض دیدشت هد هح ضعب ردکعدرول وا مارو فا ر ردعراضم ندلضف (لضف) رد هنسانعم نامز |

 مساند هلایف و هل وف هلباف (لئافلا) ردحجار یا ےس هلیسهباقم عضب رول وا لوهج عراضم ندليضفتهلغلوا
 | بيرق یامزو هزات هتسنرب هلا هوم “لیا (ناثدخا روند همدآ دش را فینخ و ىأرلا فیعض ردلعاف |

 بع ]رد هنسانعم كلما صرقنت ییقح كمدارب و كلتا لظ هکر دل وهجعراضمندماضتها (ے دم روش د هغل وا
 | ردلعاف بئان هکردبل وا لوعفم یس هلک لکر دل وهج عراضم نداطعا (یطعبر) ردیلب اقم یطخ لعاب ندهاصا

 یر لعافنم لک یلوف قحسیام لک ر دم ولعم عراضم ندقافعسا قصسی ردینات لوعفمام هدنسهلک (یتسیام) |

 | بویلشریک ی ما نوچ ایه راب قوا نب هکلب مالک م وهف م +ردکع د ح دملا و مذلا و لوبقلا و د رلا نم هبج وتسیام هبیصم و وا

 | دا شنا هلتاهابمو وهز ناز ز ییس هم وق رم ةعطق كما وبا مسلیا ناسل لاعا نوچلا راضتفا و ناصتما یتعی مسروق |

  ن دچا ء ءالعلا وبا نامعنلا ةرعم بيدا منا زارتحا ندنحابق و بيع نالوا قحال هرانديا سفن ةيك رتو مدردبا | ۱

 یسیدنکهناذف هک دریل دیزپ نی دم سابعلا وبا نالوا بداووح ماما نبی نکل مدردیالثم هلبرویرم تیب ك نايل
 | مالکم دا رد یتمالک هرخآ یلا لضافلا لضف دهعلا مدقل سیل وبشا یکیدلیا تدث هدناتک مان لماک ر دبیصم و قح
 سپ ردناسکی یسهلج كنامزاریز ردفوب تب نمو لضف هدننع یرخأت و مدقت كنامز هکر دوب یدافم كموقع ل
 قجوزلاثارب | نارسخ و صقن وح دق یتیبابش كنسیدنکد وخ ابیرخأت كننامز هنالوا بیصم هدنلقن و دقنو یر 3

 نالوا یخ و دسیمو ېأروزاغ رارازآ ور هلو اع نیوکو ارال و مکن تم ی ١

| 



 1 انف لتنلا دام ید ال ردقضو دادا دارا هدر وصف ات اتوا

 a IS هر و ردندناب یتفاضا فوت وب كنم هم أ

 افخ یسهلوقم هبمارنلا تالالد فیراعت قحا ردهدعاق و سابق هکلب ردلکد هحاسم نتا ا یدنوا

 بویلیارک ذییانمرب هنیعب دوخاب یتلعاف مسا كنانعموب اضعبو ردمولعم یقیدلاوا یلوا قلوا اس ندتادیقعتو|
 بض»رقالثهردعجار هبانعم دوخاب هلعاف مسا نانلوا رک ذریعض ردبا عورش هرخآ مالک هلبناونع وهو هدنبقع

 رول وایرخآ یانعم دسا كیاضرف هکردعجار هباضرق یناربعض هکیکیلوق دسالاوه و باضرفوهف هدنسهدام
 3 هرخآیانعم هدنع وج كن هروب نمروصرولوا عجار ههب لثم لوا هدنوپ هکر دیا دا ربا ځد هدنبقع هبلثم هجهاکو

 ق رابتعاو ذخا یسانعم هیات هلجج ءادتا هلرالوا بترم هرزوا هیناث "هلج راالوا *هلج هدنربسفت داومو ردت راشا

 ردن هفالتخا یک | یرپسفت هلبا دیدر فرح ییهدام رب و ردمزال قفل وا قیفلت و مظن یمانعم یل وا هلج قرهلوا
 ۲ ا ا ا درا ی یزدی هک خابو هکر و ردنا تلالد هعی ونت اضمب و

 0 e : هلن ا ونع برمضل اک الثم یهلکرب و ردنراشا هنسهموق رم هکر ح یناثلا نوکس عم ثال وا یرادیق

 ۱ "لو هدنز و حرف یردصم ندمبار باب یدیق حرفکو هنغیدل وا ندشاٹ باب یدیقت هیلوقعلاکو ندینا

 8 هدرفم كثیش نالوا ینثم هناذ ینو ردنراشا هنسلوا هدننزو عم یردصم ندعبار باب هنب یدیق ععس و

 0 هسي عجج رک او یک لوق نادقرف اهو هدنسهدام دقرف الثم ریا هانک هلبربعص هیش ندرب هنسکیا هدکدلیا

 او ةيخ وشل انب نیب جی" شو ةيصوصلنا نيب ص اخالثمو ردنا هبانکه لب رعط ثن قم هسیا ثنومو هلا عجب ریعض

 ۱ لو قحال ثیأ اهو تبسن یاب هنرایدنک عقاو هدنونآونع ةدالولاو ةديلولا نی ةديلوو ةيصوصل نب

 جی د لمس یلعف كن ژکا نکل ردراردصم هلمباب هچرک رنو رونلوا ریبعت هب ردصم یاپ هدهنسلا هکراعما
 قم وا فرصتلعف ندرلناو بول وا دیفم یتیردصم یانعم هسرونلوا رکذ , رداصم هلوقمو هکهدنق هلتمجوب

 ,یرلءایتلا ردشلطاےسر لصفنم و قرتفم ندهدام یزنکا یلاثما و ثیداحا و تایآ نالوا لاو ردیمیلم كفلۇم
 37 ۱3۳ 1 در انا و دنالخ هان رووا مولع متو بتا وال .دنموصخ
 فص وو لعاف ےساو یک یکیدلیا دارپا هدنلید ثعشالا و هدنسهدام ثعش الثم ردکعد ردیعما كنءآ رب دوخاب
 ردعجار هبهعوهوم تعاجج کردیا دریا هری یه اضعبو ردیا نا هایت یهو وه یرااوعفم مساو

 مصت دوخای یه و دوخای وه و هدنضرعم ناب یم هد رلهدام ضعب و یکی لوق یأنه لبا یه و هدنسهدام انه

 ۴ ها دارم هک یکی لوق ءارحلا مسالا و هدنسهدام ًأرخ الشم یناونع ۳ E هلساونع ممالاو

 1 وهو ۱ لس یهدنسهدام السا نا هدارا جد نیع مسا هلکنآ ًاضعب و رد ردصء

 1 ار هنیع ےسا دوخاب هنظفل سا دوخاب هلعو لعف نالوا یلولدم كنلبقام ربمص ید هدنکیدلیا رکذ هلناونع

 ۲ رخ یریعط هدرالع هلوب اضعب و کی کی وق ةئیثرلا وهو هدنسهام اثر الثم یعوجر هنیع مہ وانام

 3 هثلصخ نالوا یلولدم كنلبقام جد یربعص یه تلذک یک ملا یھو هدنسهدام مسق E هل رابتعا

 3 هدرلفبرعتو ردعجار هتاصخ هدنلوق ةبلثلا ى ۵ و هدنسهدام بلث الثم هرونل وا رابتعا عجار هتعنص وتفرح و ه هلءف و

 1 ۶ریبعت ؤزج بحاص هدنفص و ثدحرب و ردلیلف لقا یسهدارا عیونت ردینبم هفالتخا دیدرت فرح یکیدلیا داربا

 دغلابم هسرونل وا فص و قیض هلا لیخ و قاوبلا هيلع سقو ردکعد ثیدا "نف یف فل وم دلم بحاص

 هطنح اصوصخو هریخذ ندماعط و یم هود اصوصخ یثاوم ندلام هدهب ع اقلطمو ردنعضتم ییسانعم

 اطریغ باوصل | فالخاهف هللا هجر یرهوحا بکر ءایشا ىلع هيف تهبن ینا م) رول وا دارم عیرس ندفیفخ و
 8 رو تا وثلل احا برسا و با وصال اح اضیتسا لب هتاضغ دل را هل متد

 وب ردیضام ندبوکر (بکر ال ردیضام ندنظفل هنت (تهبنر) (فیرحلا و طلعلا ىلا یرفیوا فیت لای
 هک تهن (تالذب ) ردهنسانعم حدق و م د هکر دلعاف ےس | ندنعط ( نعاطلا ) رد هنسانعم ولس هلفلکت

 رقع و بییعت هلبر سک كن هزمه (ءارزالا) ردهنسانعم كليا بش ( دنا ل ردتراشا ههببلت نالوا مهفنم

 | (حاضیتسالالرد هنسانعم كلا ليز رتو طح ندنسهب رمو ردق یدآر هلا هح وتم 2٣ نیغ( ضْغلا )رد هنسانغم

 قفص ( زرا )ل ردهنسانعم كم هتسیا ها ( حابرتسالا ) رد هنسانعم كلا بلط ینیروهظ و حوض و كثيشرب
 ۹۱ ردهنسانعم كلبا دانسا هکر دل وهحم عراضم ندنظفلیم (یع )رد هنسانعم قة روف هلنیتصف ( رذلا ال رد هاسانغم

 كلیا تبسن هکندنظفل ی (یزمب ) ید هنسانعم ار یدارمیانهم هلا بغت یی ر (نصار

( EG. ) 



 ۶ مضول نيعو فورعل يغ # ةسمضف فرح نمر نم هیفام و
 + یعف تلمها ىلا لادلا دلبالو # ةيرقل ءاه مث جج مج و#

 ردکعد لبقرب زا رد ما ندنس هغیص یع و یدا ع وا هدلصا رد هلمعابشا كسسع یس هک یف هدارو |

 ردسهطا لیمکت :یتنازاومر هراشا یا و لی یم زو عطف اس را
 + عع اهئاب و یواو ةراشا ۶# اهژاب وواو باوالا رخآ فو #

 ردشطنا هدایز د تراشارب و هدافا هداحا هج ورب هلا اغا تغالب یارالد هعطق وبشا ءایدا یانش )نمر ضا و

 3 لا فو رع» و نیع مهعض ول ¥ هتسفا نهر سوماقلا ىف ءاحام و #

 ٭ عطا هل عجو ءاه ممتي رق و 2 دلبل لاد عملا عمل مج وو ۱

 دتا لقن حراش یفیدلوا روطسم هعطق وبشا هلیطخ تسد یدنک هدنشماه ی ر ےس كفو

 + لصفال ءدبلاو تابلل اهرخأف و هظفلل افشک سوماقلاق تمراذدا و 2

 ۶ لصالل كراشعا نکل و اد نم و# اسهربخا و ادب یف ربتعتال و # 1 یا

 كن هلک ره دوا قح ر ردرلن و 6اردرا و یس هص وصخ هم ر ط هن هتشب ندهوق رم بولسا كسوماق وبشاو

 دوخابیکیا نوا وا عشا رکو لعف رک کد هلک رب و یک, یرخا وا و لئاو اردن م ةر روا یاو اهگفورحیطس و |
 روثل وا عابنا هدناز تافل هدعب عدقت نازوا نالوا رومشمو ج هسرونل وا رک ذ ن زاوم هلغل وا تفل هدانز

 نالوا س روم هدقدنل وا دارا رداصم و هنلوا قسبطت هن رانزو هدفامصنا مدعو فارصنا و تافصو ااو

 الثم رردیا سابق زارکت ینآ هلغفلؤا' دارا دم نرو ییا هاو زونل وا رک ذ ہرکض یب د 08
 هتل كنوزوم هسا لوانز و رد هلق كندنا و یعص كل وا هدیسیکیا هکر دا نزو هل هک درص و رفز ین هلک ر ۱

 نامو ماطف و باح اضعب تلذک ردهفرصنم رکن هکر دتراشا هنیسنج یا نزوو ردفرص ۶
 بودا رابتعا هب هیلصا فورح > قحا در ا هنس وا يهو هنتیلع و هما هکر دا نزو هل راک

| 

 ر
| 
۱ 

۱ 

 چیه هنرهش یهاک و ردنا عدّمن هرزوا سبقم ربغ یسیقم هدک دلبا ی دصت هعوج و ردشم الا رابتعا هاو

 1 هرو نم نازواو ر دا عابتا ییهسیتمریغ و عدقت یی هسیقم ندنافص ثالذک یکی م هلک یداوب ردنا لام*ا

 ین زوم تافصهرکصن دکد لیا عابا ین عو ورک دلوایرک ذم تافص هعش اکو ردنا بیقعت یی ر ک ذ كن ۇم لیس دریغ

 مضلاب وح هلاب و ردبا ت راشا هلب راظفل اکر ح وكى رکاب هنال وا هلنیتصف یکی رل هلک حرف ولبج وردا عابتا نعوم ورکد

 | یتادب نم ظافلا نالوا لاد ه هغلابم و رثکت یبا و | ضعب هقشب ند ران وب وردااعا هل وا فرح هکر ح هل راد ق مکا و |
 ےلادرھ الثم ردیناعم نال وا یلولدم هنن یدا رم رول وا نظ دحتم یرلانعم هلکم عا ریظنت راصتخالا لجال هنری الث

 | هرلانعم یسهلوقم بويع و ناولا ضب كلذکر دنضتم یردکت هسیا دب رېن ردا ادا هل رابع اد ره هدرپک ادره

 | ندهدلب و رد رتغم تالولدم و یتاعم نال وا ربتعم و دیقم هد هيف رص باوا هدنعومحم ردندلسقو داوم نالوا لاد

 | یز هرقو رد رهش نالوا یکللا ةدعاق و یهاکتخت كتلابارب ىدا مم ندهبصق و ند هتادفو رو قلطم دارم |

 هدکدلبا تراشا هعج هرکصتدک دلبا دا ربا ییریظن وریسفت یتغلر و ردلماش راس رب زا قالطا درصق مزن

 هدنترابع تورعو تارما ج تورلاک تاب الب ةزافم ترلا الثم رديعج كنهموق رع هرسفم تفل یدارم

 | لعف نزورب الثمو ردرظان هب یثاث هسردا دارا هدنناونع هعج و اه رصتو ردناب ینعج كنظفل ترم یدارم |

 | رنراشا هند ور و هد هل الث تاکرح كننيع لرو نه لعف هسردا دسقن هليل وق ثلث و ةزکصندکدلیآ رکذ |

 یا رب تاذک رده ید ینکعو ردتراشرا هنفیدل وا رک ذم البلق بول وا ثنوم كقباس مسا یلوق رک و
 | ىلع یرسک و: یک و میاش ضف كنل وا كنسا لوا هتس رد تیقعت هلیلوق سسکی وا مخی و بودا رکذ

 | نیتمضب وا نیت یی هلک ر تالذک ردهعهرو ځد یرادبق رصٌه و دم و ثلذک ردتراشا هنعرد) وا لیلق بيترتلا |

 | هلهببشت فاک ه هدامرپ و ردتراشا هنقفاوت كنيبل وا نیفرح هد هروب نه تاک ر حن یدسقت هلب رادیق نیتسسکب وا
 هدایزو ایف هسیا یکیا انعم رکاو ردرظان هریخا یانعم هسردنا دقت هدنلیذ هددعتم یناعم هدندا را ریظذ |

 هدلوق طعما هل فیسلا و هم یا هطعم هدنباب ءاسط الش ردنا دیش هلن زهلک لکلا قو ابفو نمق ۲
 ا لهاا ل ردبا عسر ہدنتروص انعم مسا یتیع منا ضعب و ردریظن هریخا یانعم یظفل هطعتما

 رادصم هلنش ردصم ءامو نا اضعب و رول وا ردقت وذ هدنضعب درنو و یک ییدلیا ممر دارا

 دا كعد نناكلا ر دیا تا EN نوکی نا الثم رو دارم ندنآ رار قرهلوا
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 _ [ ردنوجما كا ردتسا ( یلع) رول وا روسکم هدع راضمنیع هکر دیناث بایدا مم ندنلاثم (ب رض )ر دعجا ر هلعف یریعک
 3 هد هه ضعب ردهنسانعم داقتعا و رابتخا هداروب ردماکنلبقتسم ندیاهذ ( بهذا )ل ردنوحما بارضا دوخاب |

 هدمولع "هلجبویلپا تشنندن ایدز ردسواندیعسیمسا ردناذ ر وشم ندناغل ما (دزوبا)ردموس رم بهاذ |
 ردروهشم عج (ریهاشلا ) ردلوق لوقم رد هلباطخ ( تزواح اذا ردشل وا قباس هن هلج هدتغل ع ةصاخ قاف

 4 وک ه یعراضمو هیلوا قلخ فرج و بول وا حوتفم نبع یتعی ( لعف ىلع إ) ردیحالطصا لاعفا دا رم ندلاعفا |

 احم رمصن و اکی رګ هلبا هکرح دیق و نوزوم هللا نزور ینعب قر هیلوا دیقمیردصمرب نب م وهف + هلوا مم یفیدل وا |

 هجزکلای نکیفوب عنام یسهلوقمقل وا فرصتم ریغ لعف الثم یب یضام لعفرب دوخاب یرهسیلوا طوبض»
 وا لاثم بتک یضام لعف نال وا رکذ دوخاب یلعف ردصم لوا مدسیازلتا دارا ربارب یتعراضم بودا |

 ابو ندناشت نز و هک کی س هدام تکلا هدنلید نونلا لصف ءاستلا باب الثم قلطم ردصم ردندا وا باب ینعب
 کلا لصف و ءابلا باب الثم یداربا زملبقتسم یی یضام عنام البو ردد رح ندن ردىق ممضلاب و رسكلاب دوخا |

 لعف ےس ردنا رکذ قرهل وا یرام هدن زوو طبض كلذک ی ییلبقتسم كنيضام لعفن و یک ی سەدام بتک هدنلیذ |

 ۱۳ ار یار هنس | مالک دیزوا ن هکلب یک یسهدام نینشکب بیک داش کاپ باب |

Eوتفم هک كسل وا فداصم هب یضام لعفرب ی ی کا ریو فو : 

 ۱ .هلوا میم عینتلادعب عراضمو یراع ندقلح فورح یالو نیعو بول وا هرزوا یتزو لعف نالوا |
 كاسرلیدو كسردردندل وا باب ینعب هدننز و لعش نیعلا موعضم ك رايد رک | نسریخم هدنع راضم |
 موش اتم کرد اش هردو یالکو كد زوا هتشا نسرید ردندناث باب نعد هدننز و لعق ۱

 رحم ! هرز وا ذوذش هجرکر دغل وا قلح فرح هدنمال ونیع ال واردرا و یعنام تردكنسمال وا هدننز و لعف |

 رد وا ءافلا یواو ینات ردهدنسهاثم م ودعم هلفل وا فلاح هسایق نکل ردشل وا درا و لاعفا دودعمو
 دلو ا ماللا یاب عبار یک لیکی لاک ردقل وا نیعلا "ئاب ثلا ردقل وا ا سايق هدنوب |
 دوب هکر دشعد ءآرف ماما رد هروک هنباعصا عبتت د نمو ظفح لاک هزواح یلاعفا ریهاشمو نو

  اره هکر دشعد هدنحرش ج هب وتسرد ناو ردال واو بسنا نوجما هرمسک ت فخ داةتعا نیعلا روسکم
 هسیا لکد دوج وم قلح فرحو نیل فرح هدنئلا و یناث بول وا دراو هدننزو لعف هلیحف كنيع هکی ضام |

 ک3 ي وا و مچ را ندرخآ امهدحا و یکر کشب رکش و برضی برض رد رتاج E كنیع هدنع راضء ۱
 ولم تفخ عون هدهرسک مالا دياهن هدلالعا و تلقث ردب ریظن كناب وا و هکهتن هدتلقل رد هک ت خاهعط ار |

 او تلا نم عازل اعفار اراهتشا هفالح E ع اش س لک لکو ) |

 | ةيرقو دلب و عضوم یلوق نع م د ع ةباتکب ايفتكمو مالقلا حش وت عنتقم ريغ مالکلا خرصب

 امم كا یراع ردیضام ند هب رعت (ابتیرع)) ( فورمصم هنع یلاعت لا ءاش نا تغ لکو صفق فورسو
 مالک یوق (مالکلا ځرص))ردنراشا ه هرعت ند دقت طبض نان ورک ذ( تاد ی وسام )ردمجار هب هکر
 هکر دلعاف ےسا ندعانتفا عنتعم ردلاح ( عنتقم ريغ زا هيم وا یسهباش هبانک و لالتخا و هبش هدیدنک هکردکع د ۱

 هافتکا 6ینتکل ال ردیعج كل هلبا هروسکم فاق (مالقلا ) رد هنسانعم نیز (محوتلا) رد هنسانعم كلا |
 یا و هم نيغ ( ثفلا ) ردهدنکبس محضنا و باتکلا نیو صمت هبیسبف یلوف ( ص3 ا) ر ردلعاف مسا |
 رمسکد وخاب ع ینآ ن هکی نەک ر 137 0 رد ا مرقده( فورم ۰ روند هدساف مالک هلبا هددشم |

 دطبض سپ ردحوتفم یلوا فرح كران آ مدلیا دا را قرهلوا درع ندطیض یب وأ بویلنا یدصت هننکی رحت |

 ؟نب یتسادعام كنوب و رلهلوا رهتشم هلا راهتشا عفار یی هعزانم ند هنایم کرک رد راطیض نبع یرللامما |

 2 و هکرح هرزوا فرح ینعب هدلاح مکیدلیا تعانق هلمالقا نمی زت د رح مر هدیآ دس دقت هللا حا و لوقو حرص |

 ۱ لادهنبرپ دلب وفرح [ ع ]نالوا ی اا هنر , كنظفل عضومو ردیسهضرع فیرحمن و كرت لوا ارز مدل افتكا |

 +یرلوب و مدلیا افتکا هلفهزاب فرح [ م] هن رب فورسو[ ج ] هنب رب عجوام ]هن رب ه رفو [ د ]نالوا یعمرا
 [ دو نی موفرم باتک هرزوا بی غو فیطل بولسا و بیم قسنوب سپ ردعماج ییکرت + مج هع |

 ]اس ندلالتخا هلوقلوابول وا عوفدمو فورصم دساف مالک هللباب ندرو نع باتک یلاعتهّلءاشنا و یدلوا
 رد البا فلأتو عج ید لزا یهروکذم فورح فلوءو راوی ندیهلا هاکرد قلوا نما و

 ( هیفامو )

1 
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 تابرا هرم یان ندنفیدل وافوق و هب هلم لماما و مات ءارقتسا هلفل وا ی غلاب ت ٫ تب وعص نیامد , ندهبوغل وا

 عضوم مح+نا الا ةلعف ىلع نیعلا لتعلا لعاف عج نم ءاحامرک ذال ىنا اهنمو لر دشا رادغاد هلباعتا وزحم ينصت ۱

 صتخا امنسحا نم یریمط (اهنموژ) (هدارطالهرک دالفةداس و ةعابک التعم هنم ءاحاماماو ةلوخ و ةلوَع هنم نبعلا |

 لعاف مسا (لعاف را ردیفنم لبقتسم ندرک ذ 6 رک ذا ال و ردعجار هصناصخ نساح یغبدل وا نیّصن كن رابع

 رد لاصق (ةلعف)رارید فوجا هکر دنانل وب فرح رب ندنظفل یا و نالوا تلعفرح هدننیع ( نیعلا لتعم )ردكم د

 هلوج (ةلو ۱ ) ردهدنلب وات لمیال ورث يح چ اةلماعم عبا نم نیعلا عض وم لماعيناالا یل وق  (حعبناالا)

 بول وا قالا هح کک هلفغل وا ك رګ یرانیعهد هسیا نیعلا لتعم لص الا فر دقن ره ران و رد هلا همته یاخ (ةل ولنا ول

 یرلج ورخ ندسابق و تبا غ سد رایدل وا یک هبتکو هبلط رایدمل وا لالعا نیل وا هلماعم یک یس هلماعم می

 ندلالتعا یس هک (التعم )لر دعجار هعج یریعط (هنمءاحاماما وآل رایدل وا قسم هدا راو رکذ رو للثموب هژدییس

 یدیا ةديس و ةعی هدلصا یراهلک ةداسو ةعاب ردکعد شل وا ريبغت هللادبا نبع هصساضتتم لالعا ردلوعفم مسا

 هکرونید هغل وا رومشمو سیقیعی قلا درطم(دا رطالالیدنل وا بلق هفلاهلغل واح وتف-یلبقام ول ر حما هتاف

 هرزوا هجو یدل وا عوعسم كمالکهکدا رطا هکر دشمد هدنباتکم ان صئاصخ هچ را هیلع نج نا ردیلباقم ردا

 ییعل دنسانعم ید نیب ترقا و اهتعنا ردذوخأم ندنرالوق ةد ر طلا تدرط كراب ع ردنرابع ندنرارفسا و عباتت ۱

 ردیلباقعذ وذشدارطا هدمالک هک هل وا مولعمسب مدغوق بوروسیداز وان وز وا ندنس هسک !بوتاق هم وک وا یدبص

 یکو رع برضو دیز ماق ردو ه ولطم تیاغ هکردقل وا درفم اعیج هدلامعتساو هدسایق لوا عو ردعو ترد

 | حرص مسا یلوعفم كنسهلک یسعو یکی رایضام كنب راهلک عدیو رذب ردقمل وا ذاش هدلامعتسا و د رطم هدسابق یتآت

 درطم هدلامعتسا ثلاث رد رار وظح هدلامعتسا نکل ردرادرطم هدسایق رانوب هچرکاماق دب ز یسع وحن یک قوا

 بوصتسا كلذکهلبلق هفلا یوا و ردقل وا ساخا هسیا سابق هدنو یکی لوق ثمرلا صوخا ردقل وا ذاش هدسایق و |

 لوقم لامعتسا و سابق ارب ز یک ف ووذم كسمو نووصم بوث ردقلوا ذاش هدلامعتسا و هدسایق عبار یک یس لک

 الیلق و اردان و اربثک و ابلاغ و اد رطم هدن زهرابع ءالع هکیدید ماشه نیا و ردهدقف وا طاقما یب رب واو یکی م هلک

 ندبلاغ و رغ وا فلحت الصا ندنا هلغل وا كمد هرزوا هدعاق و ساق یرادا رم ندد رطم راردا داربا ینو راریبعت |

 موهفم ٭ ردلقا ندلیلق ردان و ردن ود ندرثک لیلقو ردن ود ندبلاغرشک و رونل وا فل ندنا نکل ردرتکا دارم

 یتعجج نالوا هدننز و هلعف ثالعاف سا نیعلا لتعم نب هک ردوب ید یسیرب كنساحم یغیدل وا لقشم كاسوماقوبشا هرتف

 ٌهعاب یتیع ویکی راه هلوخ و هلوج مدلیا رکد ین رانل وا هلماعم هلرس هلماعم مجد یلعف نیع الا مدلنارکذ هدیاتکو ۱

 فل وههکر بد ح راش # مدلنارک ذی يبه هنن رافدل وارومشم و سدقم و د رطم یر انا وا لق هل هال العا ىكى راه ةداس و

 تصع هماقمو هجابد حارشضعب و ردشلنا لالخا ارش هلکلیا رک ذ هدن را هدام ین را هلک ةداز و ةلاعو ةداق وةداس

 نکل یدلیارب رفت و حرش هع" روب یماتمو هجرلا هيلع حراش هچرک هيغل وا تافتلا هل رامرب ورلا نعم دیعب ندناوص و

 | نالوا باوص سپ رول وا مولعم هدقدنل وارظن هنب راح رش هیفاش وحا| ممر داکدقفاوم هفل وم هب رط و هفرصلوصا |
 هراصتخا عید نمو )ل رظنیلف ردلکد هیفان ءال رد ه دیک ات ردهحوتفم مال کهدنظفل رکذ ال عقاو هدهناث "هرتف |

 ( عيدبلا ) ( ةغيصلا ديعاالوء ءاہب یه و یلوقب ٹنؤمل ا ابا رک ذا ةغیص ترک اذا ینا هراصقت عیصرت نسحو

 هکر دذ وخ ام ندن وب یعبدب عیص رت رد هنسانعم شيا رآ و نییزت (عیص زلال ر ون د هب هنسن بیع شغل وا عاخ| ند هرکص 0

 هل وا یکنالواهدنلب ام هد هیفقت و نز ویژک اب ظافلا نال وا هدنیتنب رقدحا بوی وا فلت نیتلصاف ردن دنفاص وا عج |

 ذبح یان (راصقتا ) یک یبهرق هظع و رجاو زب عاعمالا عرش و هظفل رها وج عاه-الا عبطي وهف كن و رح |

 ندقاطا هثیشرب یبشرب ردمک «یضام ندعاسنا ( اہتعبتا )ل رددارم هرقف هراعتالاب روند ۵ هدالف هلا هروسکم

 یفنیدلوا نعصتم كسوماق وبشا موهفم + ردعجار هثوم یریعض یهو ردلوف لوقیپیکر ت (ءاہب یهو ) ردن رابع
 ین ؤم ہدمکیدلیا رکذ ینس هغیص رکذم رب نب هکر دو ید یرب ندننارقف نم زن نسا و تارابع راصتخا عياد | |

 ترک داذاوا) ردو ید یرب كنصلاصح هتشا ملا رارکت و هداما یی هغیص بودا عابا هللوق ء هاب یھو | 0

 لاشیلع وهف دسقتالپ هیت ترک ذاذاو بتک لاش ىلع لعفلاف عنامالو یتالا نود یضالا وا اقلطم ردصلا | ۱

 لبقتسلا ف تناف لعف ىلع امضام ىتاي یتلا لاعف الا نمریهاشلا تز واج اذا دز وبا لاقام یلا بهذا ین یلع برص

 هبا یشرپ دارم ندنلوق (ابفلطم و (اهرسسکب لعف تلق تنش ناو نیعلا مضب لعف تلق تنش نارا
 تاب دا رم ندنلاشم ( بتک ) ردع راض لعف دا رج دا زو ردلعاف سا ندنابا (یالا ز ریکمد قرا وا ها



 اف و یشح و دار رد هنسانعم ترفنو ككروا هکردلعاف مس ندنظفل دن ( ةدانلا إل رونلوا قالطا هنقورخ

 هدب و بوصنم هرز وا تبفرظ یظفل *یداب هدنسهلک ( ءدب *یداب )و ردیناعم نالوا ردانو نالوا لتسم و سونام |
 ( حق ردکعد قاب ( راسلا ) ردعجار هحاصص یریتض ( هیلع ) ردکعد هدرما ل وا ردفاضم هنظفا |
 . [ ردهنیسانعم تليضف هلبربمک كن هم یازو یه كيم ( ةیزلا ال ردهنسانم» قلوا راکشآ ردلبقتسم ندحاضتا |

 _ [ هکاتقو مالک موهن.*هیلع تب زت لاش رول وا فرصتمقرهلوا د نم زلوا فرصتملعف قرهلوا شالث ندنوب
 . [ هلابفاو هجوترو زم بانک مالا سفن و بول وا مروظنم یرالابقا و لیم 4 یرهوجحاصص كشناد بابرا "هلج
 . [ یرلتفلژک |ندنا هکلب فصن نکل رداور هتبغرو ليم هل راتهج یب ولسا و بیترت و مالا هح تاغل و ازس
 .  لّوا ن ندنکیدلیاتوف هلببپس كارت یظافلا ندیاتلالد ه هس ونام ريغ ةبرغ «یناصم دوخاب یلامها كنهدام
 لورم و لم#* هدحاصص هلبسهدارا قلوا نایع و رهاظ یتیم و لضف هرز وا حاعص كماتکو بشا هنرظان هد مما

 هله قرص و هجوت NSS a ءاعالا لجال یراهدام نالوا

 ءادتا دارم نکلرول وا مهفنم ام ءافچ*هرظن هچ رک ندنرببعت ہ هرلندیا رظن هدرعا لوا رول وا راکشآو حط اویناحج ر

 عاشلا لوقل ةعاذا لب رخافأل ةعاشا كلذرک دا لو إل ردهغلابم هدح لم هلکعد رول وا رهاظ ییلبضف هلس هدرظن

 رد هنسانعم كما Dae حدم نانلوا رک ذ ( كلذ ) ( رخالل ل والا رت ک

 ءاشفا و شن هللا همجم لاذ ( ةعاذالا روند هثیش هئیش قج هنل وا راف هلیس ودنک ردیعج كن رطمم ( رخافلا )

 3 عارصمو رد وسنم هنس هلق "یط هکر د یناطلا سوا ن بیبح مات وا هساج بحاصدا رم ند عاشو ردهنسانعم

 .E والا لر ۶+ هعاعا حرقب نم لوقب +رخاف بلس وذ اهسبال + ةلح یف یرکشنع تازال» ردوب یل آر وبزم

 ___ ]لاش هدنراسلح كموح م یدنفادوعسلاوب|یدنفا یلعهدازیلانق هکر دلوقنم ردن وجا رشکت یس هلک < کل رخالل
 3 ا ز لت رخالل ل والا كرت کوبشا هبسانملاب نكيأ ردنا تاضفنلا تاحوف "هل وانمو تاعللا تاعغص
 هد رکدد ردّیاح قمل وادا م یسانعمرخالل ل والا رتام هلبا لج ه یراکنا ماهفتسا یتس هلک کو بشا یدنفادوعسلا
 ود ردیفادصم رخالللوالا لر کی راما داربا ی ودر یلاقحاهدروب نم مالک كن راش رمش بانج ید یدنفایع

 ۱ ذ ورعلا عليل ایا تناو  یلاعت لا امهجر ریدلیارمست اطسبنم یدنفادوعسلا وبا هل رالتا تک ازت و هفیطل راهظا

 بیرقتو راصتخالا نسحنمةریثک اوفو ةربثا دنارفیلع ال هتدج واذه یعینص تلم أت اذا فوفملا عمحلاو |

 ۶۰ ال یک باهشیبهذ هلا هح وتفم تیام )(نریسیلا ظافل الا ین ةرثکلایناعلادا ربا ومالکلابیذهتو ةرابعلا |

 ۱ مزمز (مملا) ردکعد یحاص هم ات تفرعم رد هغلابم هدننزو روبص (فورعلا) روند همدآ كرب زو یک ذ نالوا |
 نیزرلقع و نیص رنهذ ردل وم ه هغلابمد وخای ردهدنربدقت عملا وذ هداروب هلغملوا یاس یک روا

 رکفقح هگالمأت (تلمأت) رونی همدآ نیشن آیتنطفو فوریت یه زو روضه فول ردکعدیحاص | ۱

 ردسوماق باتکدارم رد هنسانعم عونصم هلبا هحوتفم داص (عتسلا) ردبطاخم «یطام رد هنسانعم كلتا رکفت هل |
 وا هدنزو هربثک 6 ةربثالا )قرون د هب وجا سیفن ردیعج كنهد رف (دنارفلا) ردعجا ر هعینص یری را

 ال وا ا نرفدعب انرف هکر د هنسانعم هروامدوخاب روند هثیشنال واراتح و زاتعندر اس هلغل وا یتبصوصخ و 0

| 

| 

| 

 یا وز (بیذهتلا )رد ر رقت و لاصبا هلا هدافا و نایب نسح هماهفا و ناهذادا مندهرابعبیرقت ردن رابع ندهنسذ

 هلی ر هم اب ثیدحتهچ را هیلع فلؤم مالكم وهم« ردكم د هلبلق (ةريسلا) ردکلنا حالصا و ها هلازا
 | یتفهدککیدلیا ربدت و رکف هلارکفت و لمأتقحیماتکو بشااک دودشربحاص یاو انادو و بلبل یارک | نسهکرارد

 هربثک یناعم ه هلیلق ظافلا و مالک بیذهتو هرابعبیرقت و راصتخا نسحو هع رکو هسیفن تاغلرخ افیکو نا رفاو
 وا ولا صیلخحت باتکلا اذه صتخاامنسحا نم ور) نسرول وا بای رفظ ه هیسج دنا وفندنرلتهجیداربا و جاردا

Clلعفا ندنسح نسحا ردهیضیعت نم هدنبیکرت ( نسحا نمال 6 ءابعالا و "یجلاب نیفنصلا  

 __ ]ل وأت هضعب هدندنعیرشخمز و ردادتبم رخوم (واولا صیلخت )ردربخمدقم رورجو راج نسحانم ردلیضفت
 3 | ردعراضم ندعو )ےس ]ردنراشا هصیاخت (تالذ) رد هنسانعم رب ( صیلعلا ) ردربخ واولا صیلخ اذ

 ۳ ہل رسک كن هزم ) هابعالا 7 ردهنسانعم رص حو زج 4. ےف كول بهم نبع ) "ىلا J رد هنسانعم كانا رادغاد

  هابعا دوخاب ردهنسانعم یناعسج زم ءایعاو یناحور زج "یع دوخاب رد هنسانعم قلوا هدنامرد بولیروب
 | ندنلضفا و نسحا كنصیاصخ یغیدل وا ص وصخ كماتکوب نب موهفم + رد هنسانعم قاقهدنام ورف و زجاع ردیدعتم
 ۱ ۳م تافرصن ا برتضتوب نون روی ندییاب لتعم یبیوا و لتعم ین ھل نافارا ینفرح واو یر ۱

 3 یورو (



 جست و و لع رب شغل وا غارفا هنا نا

 ندر( تف رم ( دراوشلا و حفلا نع اب ابرعم داوزلاح ورطم دهاوشلا فوذح باتكلااذه تفلاو

 هلا 2 نبع ( نانعلا إل رد هنسانعم تهح و تع” هلا هح وتفم داص( ب وصلا رد هنسانعم هرج وت هکر دیضام

 دا ربا نوجا اعدم تابثا هکر دیعج كدهاش 6 دها وشلا ) ردلهعتسم هدربعط و لیمهراعتسالاب روند هننکز د كتا ق

 | (برعلا ) ردیعج كنهاز ( ناو زنا )ردكم د شف وااقلا و حرط ( حورطلا إل ردنرابع ندلاش و تج نانل وا |
 ما م ودصقموبشا دن سپ مالک وھفم * ردلعاف سا رد هنسانعم حاضرا وراهظا وناب هکن دیارعا هدننزو نسحم ق

 یش اوزو ورتم یدهاوشو هلثما یباتک نالوا یع هلسوماق وبشا بودا هیج و و فرص یم نع نانع هنف رط

 | یفارفز ر لاعتةلا قیفوت تلعح و مدلیا فیل ًاتهدلاح یئیدل وا منم ومو رهظم ءین هیشح و و هه ۶ تاغل و ح ورطع

 aL یلاعت لا نم تادایز هبلا تفضا و مکمل و بابعلا ینام ةص الخ هتنعض و رفس ینا رفس نیثلث لک تص و رفز

 |( ظعالارحلآ هال طيح س وماقلا هتیعس و طمع ءامادلا ةرخافلا بتكلا نوطب نم الع ىصوغدنع امة زرو
 هدننز و د رص( رفزلا و رددا مداشراورادقا وماهلا ( قیف وتلا ال رد هنسانعم قاق کر دیضام ندلعح € تلعح )

 | یغیدل وا یواح و 4 هبرق هدراصتخا و زاحما لاک یموماق روند ه هبرق هلا هروسکم یاز ( رفزلا إل روند هارد
 | (رفسلا  ردهنسانعم بیذهتو نیت ردیضام ندصیخمت ( تصل آل یدلیا هییشت هاب رد هلغیلب هببشت یاطا و یاهم
 د رص یربعص ( ةيلا ژ ردیضام ندةفاضا ( تفضا ل رد هتسانعم بابلو صلاح (هصالللا ز یدلیا رور

 | یغبدملوا ینغتسم كيداو لماکو بول وا حاتح كبرا یوغل رھ دارم هکردیعج كنءدايز ( تادایز ل ردعجار ق

 | ناسحا وماعنا ردیضام ندنظفل ( نم یسهلک ( نم مال زال وا ضقانم هنلوق دنا وزلا ح ورطم هروکه ر رقت و رد راهنسز

 هدارو ردهنسانعم قلاط ه وص ( صوغلا ) ردعجار هتاداز رب ردیضام ندقزر ( اهنفزر و رد هنسانعم

 ۱ | فوج هکر دیعج كنطب 6( نوطبلا زا رد هانک ندکلیا طاشسا قراقد و یتاعم یک رهاوج لبا هولس راکفا فرص

 مطمطغلا) رونید هاب رد هادم (ءامادلا ر دکع ددق و قول وم وریثکی سا وف ردىتفص كيتک (ةرخافلا )ردك د |
 0 ردتفص كنظفل ءاماد ردکعد ءاملاریثکو عس | و هلفغ واد رڪ هدارو ردندنساعما رحم هدنن زو لجرفس هلا هک نېغ

 بول وا ات رخ لو هات شا هج اکیس هک صوغارب زردیل وا لوعفم كص وغ ءاماد و
 | لوعفمریمص ردي ضامند هيم( هسعم) ردلاح ندنظفلءاماد رد هنناب نم هدنس هلک ( ن وطب نمل ر ول وا یدعتم هلایلعو

 ردلعاف سا ندهطاحا ( طح ا ) ردهنسانعم رع سوماق و ردیسناث لوعفم ( سوماقلا إل ردعجار هباتک ردبل وا |

 ۳ طیح سوماق هلکطا هطاحاینس وق كن هب ع تانل خرد سوم ها شن هطاحا هن وکه ن یض را هرکم ظعا یایرد

 | هدام كی یمرکی هرز وا یرهوجحاعص ب ودیا تده دام كب شعلا هدسوماق وبشا فل ؤم هکر د ح راش ۶ یدلیا يمس
 وف وتم دلیا فیل ات یباتکو بشان مالک وھفم+ هنل وا سابق اک اتالاثما و تالامعتسا وتا زاحتیدلیآ هدایز |

 یرفس زوتواره هلغل وا رفسشقلا هرز وار وک ذم هجو یم دقم و مدردغص ه ه رق رب یبابرد رب هک اي وکه لا لاعتم یراب |

 | ییرلهصالخ كمك و بابعنانل وارکذ هروب نم باتک و مدلیا ج ردهددلج یی | نسهلج بودا یک
 | ندنفا وجا هرخ اف بتکیرلن [هکه م۴ تا دايز ضعب یرلقدل وا بای رفظلرلنا هروب نم باتک و مدلیا جاردا و نیمکت

 | لوا یدیشلتا مارکاوقزرو ماعنا اکب یرانآ یلاعتقح هدمغیدلاط هيظع رح هکاب وک نوجما جا رسا و طابنتسا

 | هلغلوا ل شم يطع رس : روی نم باتک و مدلیا قاغا و هفاضا ید قیاقد و یناعم نالوا ا یک هوک و رد

 | ةغللا فصن هتاف هناریغكلذ رب دج وه و یره ولا حاصصیلعسانلا لابقا ماد ال و )م دليا همست هلا طع سوماق

 ةرجلاب تبتكف هيلع ییاتکلضف ءدب"یدایرظانلا رهظد نا تدراة دانلا ةسرغلا یناعلالزتب واةدال!لامهایاما رک ا وا

 باح ”حاعص رد هنسانعم هجوت ولیم 6 لابقالا ) ( هلا هجوتتابیزلا حطت بیک ا رتلا راس یفو هبدل 2ام ا دالإ

 | رصن وبا ماما هکیرهوج ردعج رایکل وا و لق هدیسیکیا ردیعج له هدنن زو باتکو ردکمد جګ هدننز و
 | هدید ودحز وت رد ردهدلب مان با رافندندالبناتسکر تیمار طقسم ردن وسنم هنعب ره وج رد یره وادا چن لیموما

 | ندنسهذمالت هرکصندیدنکو  یکیدلنا لاک !یحاصصیتحبول وایراطلالتخا هنغامد هدنرعرخاوا و رایدلبا لاا
 اعقا و ردنراشا هلابقا 6 تاذب ال ردهنسانعقبالهدنزوربما6 ریدطا لیاعت لا هج رر دونم یکیدلبا لیتو
 | ضعبو ردبضام ندنوف ( تاف ا ردعحا ردحاعص یربعص( هناربغ ) ردشطا ما بلا یتاغلنال وا تبا یبصص هلا ۱

 ۱ | كظافلا ندیا ت تلالد هبانعم )ة ةدالا رژ ردهنسانعم كر ( لام الا ) 9 ست هدنرب ةغللا فصذ هد رخ |



 ا زر هم لیتر ین مکس للاووم رد هلآ یورو تا ۱
 ۹ کب هددلج یکی یدلیا فیلأت یناغصلا یرمعلا ردیح نب نسخاد نب نسحاندلا يص رل وا ماما
 3 [ موهف+ هيلع هللا ةج ریدل وا مالسلا راد مزام هددادغب یسهنس ىلا زوسلا هیلا یموم و یدل وا یبتنم هدنس هدام

 ۴ هکاقومدشلوا ردا بلط طبت باتکر بی واح ی هیشح و و روه8 تاغل و طیسب وعماح هدتغل نف نام ز بخ ن مالک

 _ | هتفیلأت باتکر ام ھلبا ر وکذ م ےسا عماج تنی لب اتک مان بابع و ہک نانل وا رک ذ ہدمغیدل وام ورح وزجاع ندنبلط

 قالا تمععو بادالا و لضفلا عقارب ارنو بابلا اذهیف ةفنصلا بتکلاات اهو مدلیاادنا و ورش |
 [ ردعجار هبابع و کیری امه ( باتکلا اذهنفلا اذه یف فل وم لک قاق باطما اهن التعا :وباط غا

 [ هنسایض كحابص و هنف رشكموقو هنسالعا كعاتم ره هلرا دم و صم عمن ( ة رغ رد هش نده یظفلات رع |

 ۳1 (این) ردتلن د دارمندباب ردع العیمهلج هدماقموب روند هضاب نال واهدنس ههبجكت و هنتعلط ادتبا تالاله و |
 ِ fer | قار درن و سمتدارهداروپردکدولایش ول ون ردهدننز و دیس هکر دیش هشت كنط من سەل |

 3 |یواح یبهیزج لالفایرب ره یداربا هلیس هبذ عج و روند هل وادوخاب هعبا رد وخاب و هعیاس تالف ردبعج كنظفل ۱

 ۶ر ودن تلف وزکر لا ح راخ لماح ورارب د ید لثم هکزکر لا قفا وم لماح رد هش تلف هک بار تالفالث رد بیم هتل وا |
 ۲ رطاج راخثلا و ماعزک رم ۳ دل رایکل وا یکیا ردلمشم یکلف ددع ترد ردرقتكلف هکل وا كف و ردلقتم |

 وازکر لا ج راخ یصنکیا لثم تلف یکل وا ردلقشمیکلفددع ج وا ردلح ز كلف هکعباستالف ورد رب ودتلفعبا ر 7
  ردهنسانعم تین وهدا ز (لضفلا] ردلقح د قفل وا دا م باقنندعقر و ینارولاج ندّرن و ردر ودن تالف

 1  هلضاف کە یک ت عاحش ونسح رون د هتم نابل وا یدعتم هربغ ردیعج كن هلیضف هکر دم وس م ل انما هد هست ضعب

 م ) ردندنا دق ماعلا ىلع صالنا فطع ىظفل بادآ ویک لعروند تع نالوایدعتم | ۱

 5 ج كنهدناف ( دلا وف )نی کے یربعض ( اھا ]روند هکلنا قاخا و عج هنرب یر ردملکتم | ۱

 قلو هک ا 0 ءالتما رونل وا تأ ا الب یس هک (التما )ردم وس م هدننا ونع تادایز هد هس ضعب
  دوسرد هلیصف اواو كر دیعج كبطو هلاهروسکم واو( باطولا آل ردعجار هد اوفیریعض ( امم آل رد هنسانعم |

 ا ات زاوا لام وكلسکو  ردیض ام ندءالتعا6 التعا)ردفرظقلطهدا مهداروب ر ونید هنم ولط |
 قاف ) روند همالک نانل وا هیج وت ورد هنسانعم كلنا مالک هیج وت نوجا هفت هریغ ( باطحلا إل ردعجا |

 قاله ) ردیلوعفم ( فلوم لک ) رد هنمانعم قلوا عجارو یلاع ردیضامندنسهدامقوف قافردهیییس ءاف هدنس هک
 ۳ وهف + ردق وسم هنب رل هک د ءتهج كباب و م نان وارک ذ هرتفوبشاردم وق م باتک داره ردیلعاف (تاتکلا

 ۰ [ نبول وا یرارآ ناهجرقو E لس ویزا ر هو راباتکن ال وا فل ومهدتفل نف نرو نعنیباتک |
 ندمگیدلیا قاطا وعض عفانم وا وف رولو رابتعا و فرش مالکو باطخ هلیسیدنکو رردل وطهبعوا و فورظهرن
 بیتا درک هرقف یدل وا مارو قاف هراباتک عیج نالوا فلؤم هدموس ر ن ذ موق رم باتک یشان

 و هست شعب (بالطلا هلیص زن | رفسنیتس یف هتنعط یناریغا) ردم ولعم قح ال سانجیهدننیب پاطخ و باط و و
 | دیش یاخ هد هس ضعب و ردکعد نیتس نف هتلعخ ردیضام ندنعصت ( هنن لر دع وس ر هدننا ولع هناربغ

 لا هروسکم نیس رفسلالردال وال وا هل نکل ردهنسانعم ر دقت هکرول وا ندنیمخ ةلغل وا م وق مم هلت رابع هتنجخ

 (بالطلا) ردیلعاف (هلیصح ) ردلبتتسمندزجمیس هک (ز) ردبا فشکی یناعمو قیاقحکووند هاتکالویپ |
 ناکتسا و لیصح نوچکت آمدلیا نیعضت و جرد هددلج شقلا یروب نم باتک نت نکل موهفم * ردیعجكبلاط

 _  زاحمالا بلاق ىف غرفم لعو ماظنلا ثلذ ىلع بترم ریجو باتک عدقت تلئسو ) ردامورحم و زجاعیرلبلاط
 3 1 E CD ee ماکتم *یضام ندلاوئس (تلئس )< ینابلا م اربا و یناعلا مامتا مالا مم ماکحالاو
 قباس بولسا ینعی ( ماظنلا كلذ ىلع ) ردلوعفم عنا ندبیترت ( بترلا ) "لق اذا مالکلازج و لاقب ردکعد

 ردقی رفت هلکلنادبقت هادی دشت حراش یتسهلک (غرفم) ردف وطعم هرزوا باتک ( لعو ) هرزوا فلاس بیترتو
 ۱ شمال (بلاق) ردهنسانعم ققلاش وب هدیسیکیا رول وا ندغارفا هروک هنغردل وا ددشنالب رول وا لوعف مسا
 ۱  راوتسا و نیتم ځد وب (ماربالا) رد هنسانعم كلبا مکح (ماکحالا) رد هنسانعم راصتخا (زاحمالا) ردف ورعم هللا
 9# هک ىلع هدنسهرتف غ غرف لعو ردلہعسم E ردیعچ كنابم هدننز و یناعم ( ینابملا ) رد هنسانعم كما |

 كلربغ و هرزوا یکاکس یأر رد هیلیخت یدانسا غیرفت کا و همن م هراعتسا هشت هعبام “یش رد هنسانعم لوم |
| ۳ 

 N ۱۳۸ تری لج هدنب ولسا روب زم باتکن دنب سان سم ما خۈي را هبقیفک ۶ هروک هنر |



 | (ةيصاقلا)ردەن ا هد وصقم تام#* ر درعچ ه] ررصقم (دصاقلا)ردهنسانسلوص و ردیضامندع ولب (اوفلب» ۱

 هلن هح و تفع ےم ( نسال ا )رد هنسانعقل وا كلام ر ديضام ندكلم (اوکلم) رد اف تىبامنهلا هل« دا ص وفاق | 1

 هراعتسا هداضعا *هلجج روند هنیلآ ( ةيصانلا ) ردعج ندنظفل نسح مه وتمد وخاب ندنظفل نسح هرز وا سابق ريغ |
 | رد هنسانعم تافاکم و ضصوع ردضام ندنظفل ءازح } مهازج ر رددا مم یلک ءالبتسا و مات ثالم هدماقم و هلغغ وا ۱

 ءاسلاق غلبا دقف اربخ للا لازج سلا هیخال لاق نم فل وم رد هنسانعم ےظع یاضر هلرسک كنار (ناوضرا)

 ( ضاب را ژ رد هنسانعم قعردن و ردبضام ندلالحا ( مهلحا زا یدلیا هعلایم هدامد ضد فی رش ثیدجح

 رول وا كم دهیلاعتانج سدقلاضابر هلع وا هنسانعم رهطم و اب ها هم ومع 24 فاق ( سدقلا { رديعج كن هض ور ۱

 یرانهدندس رحاتم و نیمدقتم هر ءمالک م وهفم ردتنح یالعا دا مرد هنسانعم تاغ هدنن ز و ناری ) ناطيملا 3

 یهاقدو قیاعح هل رلع | مادفا و تربع و ماها KE my كرەيليا تاکترا تن و جر مالعا ءالع رهن بئاص

 اقتراو د وعص دناهاو مف یابلع ٤ هح رد نالوا هدنل ره لبح هلق و راعا یني را هارخ بودا زاراو زارحا

 نال وا هبانکندلک فاع روذیص یتعا ر فیسهدرو نمنف ورا دات یک ر / ییراهدالق ودیص یني رایشح وو بیغو

 هنتیاهم ارو نم نف دصاقم وراد لایا ءداچ او ينصت وە ا ا هجا .هلاسا یکم

 یاضرورشکر یخ لباقم هنن رال٥ هرانآ هاش ع عا زاجل ا یر ترضح رایدل وا ل وتسم وكلام هننساحم *هلج و یهتنم

 ّ هیفاقعیصرت ومزلبالامم وزلهد رلهر وب زه "هرتف*نیما ]دیلی | تایاخب عن رهظم هلنیکم ولاصبا هتنج یالعا و تافاکم هلاریبک

 اوفلا و عیصرت نالوا هدنش قلاقد و قداقح و هغى تاراعتسا و هعب دی تازاح و یوج» سانحو ی سا

 ۱ | نفلا اذه تغب دق ینا واذه ردقماقحلهانابام قحال سان >نال واهدهیصان و هیصاق و عیصرت نالوا هدن راهرقف

 | رب ءاڪف و ءاغلب ردددن رب دقن اذهدتعا و اذهذخ یس ەگ ( اذه ) (اعدتس هتمدخین لزا موا دا

 ۱ هیفاک ماصء و ی ک یسهلک دعب اما اهآ راردبا قالطا تباطخ لصف اکاو رردنادا ربا هدن رللاقت اهرخآ بولسا ندي ولسا

 ۱ كنسهدامنا هدف وطعم ردهدن رب دن اذه مالافردرب رفت قیاس ما اذههدنبیکر تع اقا دب زنا و اذهکر دشعد هدنحرش

 ۱ (تغب) ردهفطاع وا و هدنس هک ینا و هلفطع هرز وا هلج عوج رد راج ی د یرسکو هلفطع هرز واربخ رد احیضق

 | ندغبص (تغبص)ردکمد یضالا نمزلا ف( اع دق )رد هتسانعمرغل ا ىلع ق "وفت ردملکتم "یضام ندغن هلا همخ*نیغ

 روند هنیشیمو هناتحهدنن ز وعدن <عدالا) ردعجا ر هنف یریعط كنس هلک( ه )رد هنسانعمقمایوب ردمکش*یضام |
 رده انک ندهمات تس راغ مدا غبص رول وا لصتمهنا هکرونیدهنب زو ا كن ردهروک هنغیدل وا ذوخأم ندهمدا و

 هنفیربص ( هتمدخ ین ال زا ناست سا نس هس لزا ها یا زض ح راش رد هنسانعممدل وام اد ردندهصقات لاعفا

 ردرا و مزا الا موزا ید هد راه رعف و رد هنسانعم یأتم و ماد ردلعاق مس ندهمادتسا ( عدتسلا) ردعجار

 | كفنم نآرب بولوا رارق رب هدنتمدخ كنآ نومدلیا جازم و ذفان همد وجو یکی جاما وذوفن 4 یرد كنه وب | و۰

 | ینایعا الف اطيح دراوشلاو حصقلا یلعافنصمو اطیسپاعءاح اباتكس قلا رهدلا نم ةهرب تنک و ) مدل واقرافمو

 |هدننزو هفرغ ( ةهربلا ) ( بابعلاو م ا ن ب عماطلا بالا اعلا عماللاب موسرملا باك ىف تعرمش بالطلا

 | ردەنسانعم كلعا بلط هلتدش ردیلکش لتسندماق نما )رر امر یا ر ندنامژ

 | مسا و لّقشم ینزنکا كتغل نف رد هنسانعم طوسبم ( طیسبلا ) ردهدنکبس نفلا اذه ىف اءوضوم افنصم € اباتکر)
  بضق و بیضق ردي ھر داور ۱ ۹۳۱۵ ندفنصن(افصم) ردکعدبعوتسم و

 (طبحا)ردکع د هذاش و هب غ ةیشح و تاغل ردیعج كن هد راش (درا وشلا )ی کربکو رب ریبکر دهدننز ود رصد و خاب یک

 هسرونل وا لج هنسانعم ءاب یلع رک |یدل وا یدعمهلبفرح ىلع هلغل وا هنسانعم لقسم هدارو ردلعاف مسا ندهطاحا

 | بلط هدننزو باتک( بالطلا إل ردهنسانعم قلق زجاع ردیضام ندابعا 6 ینابعا ) رونل وااقنا هدنسانعم تقیقح

 | روکذم فیلأت ( بابعلا و مكان مما لا بالا إمما عماللا ) ردکید شفل وا هیعسآ هکر دهنسانعم شفلتمالع
 | كيرد هغلابم هدنن زو باغ( باحل ا )ر دک د شقنم وزرطء هلیسانب لوعفم مسا( علل ردکع د یحی دل راپ عمال ردیعما
 | کلیسا نب ىلع نسل وا فاسو ماما ا ب9 ناو ندا € مکه  ردکعد بیت
 | ردعبار باتکر عج یافل عاواموقرم باک قایق رشت تيا درهم هلا یوفار رضلا ةد نا



  Nدیش ی ۰

 لها برزو و هنحاص راح ردص وصخ موق (برملا) ردعجار هنای یریمص رغ رهه هات رولض
 3 هشیاندار ودص هلبا دصق ( لمعلا ) روند ینا عا هدنتیسذ رد ه داب لااا او روند یم ہدنتیسذ ردراصما

 هدش زو مارک 6 ماکحالا) ردد ودحو ط ورش دارم کود هنسانفم اضتقم الاش هن لوعفم مسا (بجولا 7 روند

 اقع نیفنصم رد هنسانعم همدقتم هاف ویز لک كنهددشم لاد ( ةمدقملا إل ردهنسانعم یا ناقتا و مکحتو نت

 ندهنسن یکیدلیا فق وت كنلئاسم هکر دمالک نانل وا دارا | عورشلا لبق هع زب کر دل همدعم یرب ردع“ يکيا

 دارا نوچما طابترا د وصقملا لبق هکردباتک دم یر و یک كلی ینعوضومو ویناو نگو کین

 ها هموعحءار (ماوراار) ردیضام ند وجو (بج و) نوسل وا رکن وسل وافوق وم رک ردمالک اط نانل وا
 روت د هغل وا بدم و هنبلط ع هلنتمت (بدالا) ردیعچب كبلاط (بالطل )رد هنسانع بلاط ردیعج كار

 عهرزوا یقیدنل وا ناي هدحاتف» حرش یدنل وا هی دا اط ه هد وهعم م ولع نوهدل وا یدّوم یسف

 جمع 8 اع ضو م اء ناب ع نام اع وغ ع قاهتشارم فرت ام تا رو هکر دن رابع ندلع یکیا ۱
 قعشلاچ (دابتجالا) ردهنسانعمژک هدر وب هلبط كنيع 6 مظعلا) ردءاشنا لع تارضاحمع رعشلا ضرق
 انعم ماقا کادر سه( لار قنا(

 واج نالوا قوجا ندا کرد هج كجو ( هوجولا )رد هستم كلما بلاط ( دایترالا ل

 ۱ جزا هیلع فا و انا دن باعایاتور یی وا تراش ا ۱

 لا زویترد ردقهنق و هجرت يان را ناطق ردشطا تد کش ندنسا ردنا كموق رم مع هلضیرعت نالوا

 ۳ e هل وکه ن یدیلوا شغ وب ی

 لک ا 6 تازا ار كلا قرم نوا مللت زراو ناص راو کل

 | وهظ a ی یا هد

 sea) A نساعلا نماوکلسو

 gle حرزرا ها تفا یا یضامندهانعی م هلک ی ا

 , eا لها (تباصالا لها) دون ده یاسلا تعاج هدنزوهاتک دباضعلا) 9

 ردیضام ندزارا( أوزر ا ) روندهلکشم فیطل ردبعج كن هقیفد ( قیاقدلا ) ردیضام ندزارحا ) |

 زا کردیمج كنه دن ز و بنع(نمدلا ردیضام نر( ورع) روند ها تیهام ردیعج كن هقبقح

 فاق ( ناقل رد هنسانعمقمتتچ یراقو ردیضامندعرف (اوعرفال رددا م لوا یانعمهدارو روند هکلیدنروس و

 ره ارز رپ دهها خام نددت مپ درود رم موم ۱۳۳

 ) تل وا یلباقم حیف دوخاب یشح وو بيض هداروب هنسانعم هرفان ردیعج كنهدراش هلا همم نیش (دراوشلا

 ونید هقلحنا درک ردیعج كنهدالق ( القا ) رد هنسانعم كمزرد وغلا ردیضام ندنظفل مظن ( ول ل رد دارم

 3 ات ز و مما رم هل نیتمجم لاذوءاخ ( مذا ) ردهنسانعم قلغاز و نیلنیکسک ردیضام ندفاه الا (ا وفهرا)
 و را)) رد هنسانعمقل وا مچ ار و قاف راس هلباةدح وم یاب ( فعاربل ال روند هجا نیکسک هکر دیعج كنظفل مذ

 یاب (فعا ریلا)ل روند هل ورپ 9 ندنظفا مطخ هلبا همت یاخ ( مطاخما) رد هتسانعم قققاناق ردیضام ندفاع را

 :ذصت (ا وفنص)) ردهنسانعم هداف لذ ردیضام ندهدافا (۱ ودافا) ردیضامندفیل ات (اوفلا)ل روند هلق هاب هشت ۱

 هتسانعم كلا دارا زوس لزوکو وبا و رد هنسانعم كلبا لزوکو وبا ردیضام ندهداجا هلغج (۱وداحا) رد, اما ۱

E(اوفب )  



 دا هل واغد رو یداه هتمالضرو سا نر RRS وه افطصم بانج الع و لج قح |

 مالسو :ولص هنباعصا و لآ م یج نالوا یرفارطالا لمکمو تاما لم هاک ر ونا ردب لاثم و رهزا محشدننام كنایادتقمو |

 | تحایسو ریس هدنیمز یور یرلشوق هود كاچ و ریت و هک دن وا یراشوق نیجرکو ک ی دا ناتسدو مرت هیلیا ادها |
 قدر شذو کو هک دلبا ینغت هام نوچنا مجم# و قي وشت و طیشنت یرلهود راماکعو یسیج روس هودو هدا 1

 هم نیغ کی لوق ماغنالاب حاص و عقاو هدهروک ذم هرقف و + ردکعد هک دما ب ور وص ندنرازاغ و نیعماب و لکی غش

 ری نکل ردلقح جد قف وا قالطا هه ود ةصاخ هلنیتعتف من و یعجج كنظفل منو بول وا هلا 4لم#* نیعرد هلا و

 سانج و قیفوت و بسانت و یطیعل هد هیلاد تاه و یسناجب و یعبدب عیصرو رهرففوب و ردب رفا هاتو اوا 6 ۱

 تفشرو رد هانک ندماو دودا یرلهرقف اعد نالوا هردصم هلبا هیتیق وت ءام نانل وا رک ذو ردلغشم یعیانص فو

 رد راح ید قلوا هبحم رصتو هښکم هراعتسا یک ییکرت اه رافظا ةمنلا تبشنا و بول وا هبعن هراعتسا ءدنلعف |

 علل ناف دعب و ردم ولعم هناس لها موملح دانسا هنیعماب و لکو هیبشن هفشنرم صح یسعشو هر یلط كاذک ۱

 قدس و نونف و نانفا هنم لصا لکن ع عرفت اباضه و قهاوشو اباعش و قئارط و اضایغ و لئاجخ و اضایح و اضایر | ۱

 ةیلصتلا و ةلدجلا دعب لوقاو ردف وذح یلماع ردنامز فرظ یسهلک دعب ( نوصغ و ناطیخ هنم هح ود لک نع
 ۴ رد هیاوج هلبلاقحا یربدقت دوخاب یمه وت كنظفل اما هدمالک ےظن ینرح ءاف هدنس هلک ناف رد هدن ر دقت

 ( ضایح ) ردیمسا رخؤم ( اضاب را) ردیربخ مدتم كنس هلک نا ر ورجل ا عم هراج مال هدنظفل علل رد هدنازاب هفطاع

 نایابخ هدبس راف هکر وند هغلجاغا قیص هدنزرط لو مر با دم یاخ ( لئاجخ ) ردیعج كضوح ۱

 ( قا رط ) روند هک و و هنامروا نالوا هدرب ولوص ردیعج كن هضیخ هل رسک كن هم نيغ ( سا رود

 رونبد هنلوب غاط ر دیعج كنظفل بعش هلباهروسکم عم نیش ( باعش ) روند هلو لولسم ردیعج كاهش رط |
 قلا یلاب ردیعج كن هبضه هل رسک كناه ( باضه إل روند هغاط كسکو ب كن ردن عج كنظفل قهاش (قهاوش) ١

 (نافا) رد هل یر (هن) روند کوک( لس )دلت ندع رفت( عروس

 ردهنسانعم هکر وعون : ردیعج كنف (نونف#و رد هج روند هنخاش و هنلاد كج اغا هک ندنظفل نف هلا هح وتفم

 هروسکم هم یاخ 6 ناطیحلا إل روند هجاغا ول وا ( هح ودل ردع راضم ردهنسانعم قل رآ کندنافشنا ق د
 هخاش قلطم ردیعج كنصغ هلبا هموعصم عم نیغ ( نوصغ ) روند هخاش هزان ورت ردیعج كنظفل طوخ هلا ٤

 | مالک موهفم * رول وا ندناب صانا ىلع ماعلا فطع هروک هلوا لوق روند هیلف نافیج ب ورو ندجاقا دوخاب [

 كج هیلیا یدبا تایح ٌهضافتسا و یرارب كجەدا افص و قوذ كفىرش لع ییقح هک لوا مولعم بچ وام اد ادب 1

 تباغب ویرللو هجا و برص وهداح ثكح هلیا لولس و یراعضوم قج هلو ار ادم و عقوم هشیاسآ و تحا رو یر

 ی دن ندن رب ره هدکر انآ و رد را و یرلماقم راوشد و بعص

 لاهعتسا هد هدعاق یسک لصا و بول وا قاقتشا سانج هدننب نوتف و نانقا و مزلیالام موزا هد هرقف چ وا یکل وا

 لفاطا عیب رارسا زارحاب لفاکلا وه غلا مع ناو  ردنراشا هنموزا كتمجا م هدعاوق و لوصا هلا هوا[
 .یعاض وا تیفیکو یدارفا كتا هلکنآ هکر دلع رب تغل ١ ( عیضرلاو عقافلا و لهاکلا و لحاقلا هنم علضت ام

 ضمب ردهنسانعم ظفحو ذخا ( زارحالا ) هرماب مئاقلا متیلا لفاک ردکءد نماض و لیفک « لف کلا ) رونلب

 (لفاطا) رد هنسانعم زار هکر دیعج كرس (رارسالا]) ردهنسانعم راهظا هلغل وا موسم هلا وزع زارب الا هد هه
 رد هنن رلانعم قمن اق و قع وط كب وك غلت وق ردع راضم ندنسهدام علضت ( علضت إل رد هنسانعم عماح هل اف و هل یاح ۱

 دوحولایوق (لهاکلا) روند همدآ فبعض شل وایروس وق یک كنک د یس رد هلا هلم یاحو هلفاق (لحاقلا) | ۱

 م وسم عفای هد هه ضعب روند هبولتف ولد شمرا و هلادتعا هلفاقو ءاف 6 عقافلا )ل روند همدآ هج و ك دوخاب
 اع قیقح مالک موهفم رد دارم یص قلطم هد اروب ( عیضرلا ) رول وا كعد ناوج ششي زهانتم هغولب هلغلوا
 میش و لیفکو  نماض هكا راهظا یتسایافخ د وخاپ ظفح و عج ینیرارسا كمولع ع ورف و نونف عاون عيج تفل

 هدرهرتف و ردفوقوم هنادرفم تابک لاح رم ارز ردعماح ییایشا یراتج هلوا نایر و ناعبشدوخاب یوةتم كاش و
 برعلا ناسل نع هردصمناکال عي ملا ناي ناو إل ردنایامن هدا لها هلباقم نسح و هی دا تامانص نالوا عودوم 3

 مهداهتجا ظع ا ولع نابدالا ب الطو علا ما ور ىلع بج و هتمدقم ملا ماکحاب الا عال دبحوع لمعلا ناکو

 (امم وسر واملثم ىلع فوقولاو امهوجو ةفرعملاوةغللا طع ىلا هدايت راف مهتابانع لج اوفرصیناو مهداقا و
 دصلا) رد هلا هدد شم مو هجو ټغم مال (۱)) ږد رای ندی ی د یکی دليا مچ و رق رق 3



 8 رد همان ارش هنیتمط (ةو لا )روند دهنچورونیدهرازج ومرازغ رم وه ها ردیمجكتهض ور هلبرمىک

 7 هدنن زو كسانم (دس لا ) رد هنسانعم قلوا زجاع ردیضام ند: لک ی هلا هددشم یاب و هلم ۵# نبع ( تبع )ل |

 2 د هن : السا ردیعج كل هلبعص كمال( ثوبللا) روند کو وهنامزوانال وا یعاتنالسرا هکر دیعج گكنهدسأم |

 هر هيلع هانیتلاسر هد هرقف وبشار د هنسانعم یګ دنا موعش توردلاص د وخان ن نعش د ردبغچ كنهبداع (یداوملا ) |

 ءادعا لکتن ورهق و یتلالج و تردق كن راتضح هلالا
 هدهقاس "رتف هلغغل وا ناب و قوسینکوش و توقهدن اب

 لصف

 تاب هو شیاسآ ببسو لظ تعسوو عورف تژکك مان الا دیس ترمضح مالک م وهف یک دا ربا هلبا هیلعف "هاچ و

 اس نایدا نالوارازآ و جر بجوم ورادیبا و ریحان لاسر نالوا هاشم هب ظع و مش مرده یا وا

 توقتباغبیوسننالوا هدنل زمهجماب و غاب هلىتهج عورفو بعش ترف ورا حس نس هلج هلغل وا تلاغ

 ا رفظاک ا 15ر دنا زوهقسووج ام و نو یزد نالوا هدننربس نالسرآ یدومنکقم هدرانامر وا هلغا و

 وا هداراشیرف ءادشا ندداوع ثوبل و 4 داب تارغاندداوک لوش و ردشل وا ن نورب ندنرات ردق ؛هزوح

 ردقاذم لها ناباع قاقتشا سانج و عیصرتو بسانت ماا و هیبشت تفاطل نالوا هدهروبزم "هرتف ردلقح |

 هیشسل ضعب ردموس رم و ررحهرز وا موق ره لا ونم هد همن نال وا یطخ تسد كفل ۇم ى .درقق تیب هکر د ۱

 دا وعلا تاب لا نعالضف یداعتلا تا وذ ثوبللا هد دعس ضعب و هبل واتافتلا ءرانا هلغل وام وق رم هلتاریبعت | |

 وج هماعصا و هلآیلع و س و هیلع هللا یلص ) ردظ وح قمل وا هبانکن دنس هفت اط د و هبعش و هلغل وا م وسره |

 رام ۰ ر ة وافطلا تفشر و ىدا ا ماغن الاب حاص و یداقلا ماعنلا حاس و یداشلا مام حانامیداوقلارودب و ۱

 اشنا هلغل وا یعفوم امد رد رلیضام ندمالس لس و ندنالص یسهلک ( یبص») « یداطاو لا ماظک نم

eرولا لایه يا ودلرلج رد نقسم  

RB E ۱یا لاک یتسن جد نالوا  EAR۴ لوا رز وا  

 و نیزک ءایل وا نالوا هلیس هلیس و تقیقح لع ینا ردع مش یاملع نالوا بسننم هلیسهلیس و |
 ڭغا ریغلاب دیلقتنال وا هدنل رنم هقدص ید هرلنل وا هبسنلا بسح و ردمارح هقدص هرانل وا بسنلا بسح
 م ها لور ترضح ردیعج كبحاص بعص و كبخص باصصا ضعبلا دنع و رديعج كبحاص (باصعالا) |
 د ج (م وجب ) رونلوا قالطا مارکت اوذ نالوا هتل رادلا مزا هرزوا لاط واو عقج قرەلوا|
 دم هدنن ز و دفدق ااو ردعج ندنظ#ل ًادأد هدننز و یداوت ها هزمش و هل لاد (یدادلا)ل روند

 3 ادم کزدیمجب تنه داق هللا فاق (یدا ولار ون دهنآ كل هک ت رد نوا هکر دیعج كرد (رودبلا)

 را ورخ ن رک یغب دام ندهودق هداروب ةودقلا عن او ااا ی رک 4 یدق لاق روند هن دیک

 هلیس هقن رط بت مرشنو فل روند هبادتقم هلبعص كفاق هودق و هل وا یعجج كنهودق هرزوا ذوذش یداوف
 ۳رت(حانام) هلبس هن رق موج ردلقت هد هلبق رطش وشم ردب رفص و كیاصعایداوقلا رود و ثلا یدادلا
 رکو ک هک ندنظفل حوت هلا هل« یاح یسهلک حان ESE ماجا حو | ةدم ماما حانام رد هيفرظ دی ردصم ءام

 هش ( یداشلا رد هماج یدحاو روند هنج رکو که لحق كن هل یاح (ماج ل ردیضام روند هکع وا

 ۲6 رودتساتفم كمر رک کن دتحابس یس هلک ( حاس ) ردلعاف ےسا هنسانعم نغت و مرت هکندنظفل ودش هلا

 ار ءاف ےسا ندنس هک نایدق هللا فاق ( یداقلا ) رد هماعن یدحاو روند هنیشوق هود هلیصف كنون ( ماسنلا )

 رد هن انعم قهغاچ و قمرقیح حایص ردیضام ندحایص ( حاص ) ردهنسانعم كلا تعرس هلتاحف نایدق و ر
 e اهلی هارت هیت كن هجم نیغو كنون غن ردعجب ندنظفل غف هليا هحوتفم زمه ( ماغنالا )
 تام ندنظفل فشر ( تشر ) ردلعاف ےسا روند NE هللا ینغت یهود هکن دنظفل ودح هلا هل« یاح

 شن کهداروب هروکه نناب كحراش هلا هموعضم یاط (ةوافطلا ) ر د هنسانعم كم او قمروص فشرو ردش وم |
 زن هد زو بارغ (باضرا)لرول وا زاحم یسهدارا ست ردع وضوم ه هلاه ه وافط لصا هنسانعم شوش رددارم
 هب دم یتفاضا هلط كاضر رارب دنبشهدیس راف هکر ون د هت وط ر نانل واریبعتهچ هلباهح وتفم یاط( لطلا )روند هن راب |
 د مظکه لبا هر وسکمفاک ( ماظکلا )رد هیناب تفاضا د وخاب ردندنلسق یتفاضا هشم كم |

 إد رو ٥دی ع ردبلاف اع ہدکچ چ نانل واریبعت لک ف ورعم ردي رعم یس راف لک هلبا هموعضمممج ( لا ) رونیدهزاغو |
 ترضح مالک موهفم رونید ابو هرز رد یک نوید هنارفمز هرزوا ای كخراش ایک (یدالبا یاد ۱



ev F- 
 | "هرقف ویدل وا كم د جاتح هناسحا و لزفات طم هک جنس ون یواسه دارا ESE دلج جن لاو ۱

 | ندرلغاط و ند را هت نیقشاط وول وط هلغل وا ردقم فاضم هسرونل وا هدا را رلغاط و ررباب و راه ندبیضاها هدالوا |

 لوصا و ردلق# قفل وا هدارا ناراکقتس و هلظ ندنظفل یداوع و رول وا كعدندبا ورا هلبرلوصلیس نالوا لزا ر

 عجب حیص و هم وه رم *هرفف و رول وا هج ولفاکت نکل روال وا هدارا ید مرک "یداوع شغل وا سض هدماظءراصما |

 ؛ یداضلا ناسللابامس*یداهلا ینلاثعاب) ردانش ور هن اسانش هعیدب یغیدل وا لقشم نتعنص قحال سانج و قاقتشا و

 رد هنسانعم یضام هدا روب لعاف ےس اوردحج را فانشسا هلفل وا تم یظعتماقم نکل ر دراج ثالث هوج و دنا عاو

 ى را راص وصخ فدا رتو تبسن و قرف ها لوس و یذخ ام رد هنسانعمربمغیپ (یبنلاز

| 

 انمار كم ر دن وکه کن دن ظفل ثعب (ثعابلا)(یداوضلا و علا ودنسهلا هنیشتال ام یداضءلک

 دض راعم یعصخ هکر دلعاف ےسا ندماخا مو ردلاح ( امحفما) ردکعد یحدیا داشرا و تلا هلو یرظوط

 ردص وصخ هع فرح داضارزر ودکعد ۳ تک ی ع هلا هم داض (یداضلا و رد هنسانعم قلقزحام ندهلاکم و

 ضراعم ردلعاف ےسا ندنسهدام ءاداضم 6 یداضلا )+ داضلاپ قط نم حصفا انا + مالسلا وةولصلا هيلع لاق

 : هریاسم و ةارادم یداص هلغمل وا عقا و یداصمو یداص هلا هل داص هد دس ضعب رد هنسانعم فلاح و دناعمو

 هاداصم یی هنسانعم ی ضر یداصعو دلت هلیهج ورک یاقتشا وب ةادابمم 0

 ِِ ر فالخ نشو ردیف: ده لیقتسم ندا نیس ) هنیشتال زا ردهنسانعم ۳ تسر 1

 هلع كسع ¢ علا ر روسد هی ,هصیقن و حق نالوا هدمالک هلا هموم یم تار :

 ۱ هلغل وا حقاو ةنكللا ہد هست ضعءب رد راسع نداطخ و نو ندنفلن وقتوط لد هرهلکت هکر د هنسانعم تالیمح ۱

 ۱ دج مالكم وهف ۷ ردع وع “ريغ ل عفو د رفم رد هنسانعم ین 2 مالک لب هم داص (یداوضلا رول وا كمد تب هب ۱

۱ 
 ا لیزج و ردقلا لیلج و ریل و ماقا لا هعطاس لئالدو هعطاق تحج یتیفلاح و نبض راعم هلج لوا ابتا یب یا و

 ۱ ینعب هدلاح یکیدلیا ثاریا هصیقن و بیع یسهلوقم حق مالکو هنکل دوخاب همو هنسه هنسیدنکب ول وا قطنلا |
 | ثمب یداهنیلاع ربغیپ ندا داشرا و تلالد هیقتسم ی رط یدابع ةفاک قر هلوا یرب و یناص ندهروپرم تافص |

 ۱ | محو صقات سانج نالوا هدننا یداوض و یداضمو یداض ردص وصخ هنهاکراب ادخ ترضح نایلیا لاسرا و

 خب او یداولنا بکر نم حصفا و یداونلامضح نمریخ دج )ل ردرهاب و رهاظ فعص*سانج نال وا دنن مو
 |فصو هصيصالاب هدنفح مالسلا و ةولصلا هيلع مانا لضفا دمعو ردن اب فطع ىم هلك د ( ىدا وعلا بلح نم

 | یسهلک (ربخ )لرد هن وکو ناش كن هب وب و هیهلا ءاعسا لجن رد شعم دت رک نا ایت اس ورق و ۱ ۱

 ۱ | لهاک و لهاوکر ردیعج كنس هلک یدان (یداونلالردیضامندروضح یس هک (سضح)ردهنسان«فرسشا و لضفا

 | یراحو قلطنم ناسا تح اصف ردلیضفت لعفا ندتحاصف (عصفالا 9 رونبد هسلح نالوا یناکس و لها یدان و ی

 | ردیضامندبوک ر( بکر درزول واچ ووډ هک و مالک هلتحاصف وروند هغل وا سلا نک و وا
 | لعفا ندتغالب ( غلبالا) روند هبه ود هدن ورو كباچ كب ردیعج یداخ دوخاب هداخ هلا هع*یاځ (یداولا) |

 هلا هل نبع (یدا وعلا و ردیضام ندبلحنال وا داش قغاص دوس لب هل 6٣ یاح یس هلک (تبلح) ردلضفت

 هيلا راش مرعب مالک موهفم ردهود قلطمدا مهدارو روش ده ود نابلت وا تواروش هد هب داپ هکر دیعج كن هبداع

 ۱ یصصفا هل را هسک نابهرله ود و یلضفا و ربخ كناسفا نال وارضاح هراسلحم هکر د ءراترضح مالسلا وا ولصل | هيلع دمج |

 ۱ دن اطیدا وعبالح و یداوخ باکر ورد هبانکن دسان م وع رانانل وارک ذوب ردیلک | و لبا كقلخ ناغاص یرهقان

 | تر تیاب یراترنچح سو هلع ها یلص مرک | رغب هلل وا صوصخ هر تغالب و تحاصف بول وا برع |

 | ییرانمنص عراضم سانج و عیصرت هروک ذم" هرفف و ردن راشا هن راقدل وا یواح قغالب هج رد یاوصق و تحاصف ۱

 | ین تیعف ه ون صابر تدساتسا ویدآ وکلا ك وش ىلع ترهظف هنلاسر هح ود تمس رژ ردیفخ رغ ینددل وا یو تح ۱

 ۱ | (ح ودلاردش وم "یضامرد هنسانعمقماز وا بون الی و جاغا هکندق وسب یس هلک («تفسب) (یدوعلا ثویللادسالا ۱

 | همشم كم هبشم یتفاضا كن ەح ود رددا ههم ام ت تثعب هل رسک ك نار( ةلاسرلا] روند هجاغا ول وا هللا هح وتفم لاد ۱

 کوش هلبحف كنيش 6 لوشل ال ردش وم *یبضام ردهنسانعم ءالبتسا و هبلغ هکن دروهظ (ترهظ) ردندنلسف یتفاضا

 رپ وصندیا تابنا که وا ظیلغ یا ربط هکر دیعج كن ه دک( یدا وکلا لر وند هغلبلاج و هکلنکید ردبعج كنظف
۱ ۱ 
 [ كنار( نما را) ردد بما تمم زرا وز وس یو ا واول با کن دنظفلد اسیتسا (تدسأتما )روند هرب

 5 یی EEN إ



1 
 یجدا هیطع ردلعاف مسا ندنسهدام یودج و ادج هلعج ( یدال ا در ردلعافےسا رد هنسانعم كعسا هبطع و د وج

 | نابتساقوچ یدتحم هلکلک هد هنسانعم لئاس و ادکیداح و هاطعا یا هادف یودا هلم اذآ هادتجا لاق ردکمد |

 . [ ددزاج یدقلوا دارم ناسنا عون ندیداج و تاداجبو ماب ندیدتحو ردنکع یخد كعد نایتسا زا یداحو
 لر جت یراکدید اضف نتب هدرب لاس و مان قو كتاب یرلکدید موصف ندنناب هداب لوا ان و دج مالک م وهف |

 ۱ ۱۳ 2 اصرماشخاو دا رفا و صیصخ هلا هصاضم یرافدل وا لئانكنارفغزونرز ندننبن:زضاح یتیراکوک |

 نالوا رارداتاق والاعاد دارم هکی ی رات نالوازونکم هدنرار وځی حابص و ماشخا دوخاب نال وا لصاح هل بیس

 هنآوذ نالوا ندنناشاطعا هرناس بول وا یتغو هتاحاح بلاط نایلوا ندناشاطعا هربع بول واربع ردراعت# من |

 < و - ردناباش و ص وصخ هداوجعرک ندا دافرا وهضافا هاداج و ما و هناسنا دوخاب هرلذ ام اشسا زاوقوج دوخاب 0

 3 !هلفلوا ا ع هب هبداب هر واضغ و موصیق نانلوارک ذورار,د ناشوابهدیکر کت ابن یراکدید میش هکهیل وا

 غال تحاصف هنس هشاط بیل وا * ° رةق هل مج وو روت ) وا هب انکندب ع هلبا هرعسلا واضفلا و موصبقلا و تو ۱

 ً "هرعف و ردنلعییغیدل وا د زا SEA عفانم و صاوخ نالوا هدن ر راعٌآ وتاتابن ونعم ی عیصخم

 ال الام یغیدل وا ل شم ینعیانص مان سانج و ماد وریطشت و قابط وریظن تاما رمو یتاقتشا و یفوتسم سانج
 .هدهلمج و و هرزوا تقیفح قرط هدهیناث هرقف هلغل وا قاذلا ولح هدنقیتح*یتشاچ هجرا هيلع فل وم و
 ۱عولعم رد هنسانهم ىج دبا لازنا ضیف ردذوخأم ندضبف هضافا و ندهضافا هکیلوق ضیفم الوا ردنکع انعم
 باجر لګ و یناھس ضف کسا ضف ردسدقم ضف یر و سدقا ضیف یرب ردع ون یکیایهلا بف

 اف ایفحم | رنک تنک ال هک هلوا یضتقم قم هد هيلع ترمضح یني دادعتسا و تیلباقو ینیدوج و كنابشا عومجت

 و یرضح هکر دیناعنآ E ضيف لوش سدعم ضيفو ردنراشا کا یسسدق ثیدح چ فا نا

 ۱9 ابو مضعا ۳ ضيفو هل وا بج وم یني را ر وهظ هدح راخ دادعتس الا بس كنابعا نالوا

 رم نایعا هللا سدقم ضيف و لصاح هیلصا تادادعتسا و ها نایعا هد هلع ترضح هلا سدقاضیف وبشا

 09 | ءب اقتم ءاعسا هدن دنع تفیقح تاب را یدایا و رول وا لخاد هدوح و هوسک هدحراخ عباوتلا و ما وللا €

 لوبفلوا ات ودج موهفم هرزواریرقنو رولوا دارملاسرتسا و ماود هن ندنراناونعیداوغ و ځا ورو ردت رابعا
 ال واترابع ندلاسرسا و ماود هاب اتم ءاعه|تایلحت یاضتقم رب هناوکآ و ناب ءا نوا یوم هب هیهلآ تابانع

 د وصخ هبابرک بانج ندیالازنا و را ردا تسایاطع وتاضویف را ردماربم وهرب«ندعاطقمنا و صقن هلرناخم لاصآ و

 ۰ ] وایرتا ینادزپ ترمصح ضرفد رج ویناصسمحف ضح هکر دندنابانع "هلج هکنیلأتوبشا فلوم هرزوا هقبفدوب 0

 رحم و یداملآ مرکلاب یداوملا ةرعم عفاد و یداوثلا بیضاهالاب یداوصلا ةلغ عقان و) رولوا شل اجو نمر

 رد هبوص و كد ردبکینازسوص هک نوت عقن : هژفاق و نون (عفانلا ) (یداص لكل ءاطعلا نيع نم هاد والا

 هکر دیعج كن هب داص هلا هل ٥ داص (یدا وصلا )لر ون د هغل زس وص هلی كن هم نیغ( ةلغلا )ر دلعاف عما رد هنسانعم

 ردرا مش ااطمدا رم هکرونید هنحاغا امرخنوزوا دوخاب رد هل رابتعا فوص وم يات رد هنسانعمناشطع زس وص

 ا E روش دهر وی هکر دیعج كناضه هلا هه داض ( بيضا هالا ])

 باضه نالوا یجج بضه بیضاها وءاملا ةر نخ ةيظع یا ءایدةرطملاق ردندنبابد برد وخاپ روند ه وص
 ون روصو ورول وا كم دراغاطاةلطم دارم هلکع د هراغاط تصای بضه وردلقح قل وا یعجج

 فكن ەددشم ءار وكنیع وكيم (ة رع ا)ردلع اف مسا ندنظفل عفد (عفادلا )رول وا تنکی تا ا ما
 وقایس نکل رد هنسانعهدادب وظورش E (یدا وعلا رد هنسانعم ہینکشا واذا

 اندنلظفل ةا دام هلبعص كی (یداملا )ر وند هناسحا و لضف هلنینصف(مرکلا) ردبلغاقل وادا معالغ وطغ هلی راشا
 مەكردەنسانعمىداز وا نوز وا هدیسنکیا ردلعاف ےسا ند دات هکر دموس رم ها ونع یدامق هد هح أ ضعب ردلعاق

 ال واروئد هبهرد هکر دیعجنیدا وهلا هحوتفم هزه (ءاد والا) ردلعافیسا ندارجا (یرحا) ردرارقسا و ماود
 1 رع زاحم هلغغ وا هدارا ناسحا ولصف هل.تسانم تعفنم و رخلاصبا ایا و ی وص هس هف الع تیلحم و تبلاح

 ا اع روند هبوکر یو اطع وردحشرتاعبت هب نانو الالقتسا هل وا زاحم روند هراکیپ نبع (اطعلانیعنمالرول وا
 دوم و مظع فلزسوص را دوخاب لرازسوص لوا ان ودج مالک م وهفم ردنوگ*یتفاط) نبع یریبعت

 1 عقد هلبابابیب مرکو نا وارف لضف یتسالبالغ و ط2 دوخ اب یتساذا و هم رنکشا انجو لظ ورش وا ورا و هلا زا هلبرا ردا |
 سس

 1 ۱۱ ا ناسحاورپ یوو قم ورد هنیجاتح هلو, نادال اینا ر لمل ل الز مش اس! ید اھ ابو دی

O) ite 



 سی o تی

 دن هچجرت یریفو وه رط حرش راش ه ونعم ٌهعماح تهج هلغل وا قم دهن ون و هاچ ند دنا ون

 کلا هینیلع مالسلاو ةولصلاو قلا هايف لع ةا و یدلیا یار رابعا ی |

 ربدفلانع*یبفت ةرطقلاو «ريثكلا ىلع لدب ليلقلا ناف +ریططا ماقلا اذه ف نكي ردقلا اذهو » نیعجا هبصصو هلو _

 یاب ءاغلبلا قطنم هليدجلا و ةفب رشلا لعاب ءادتالا دعب لماشلا هنارفغب ىلاعت هليا ءدمخت لضافلا فلؤملا لاق إل "
 د وخاب ةوقلاب هکر دلعاف سا ندقاطنا ىس هلک ( قطنم # ( یداوهلانسلا نسلا ناسللا عد وء و یداوبلا ق

 | هلا تغالب و ردفص وندتغالب هکر دیعج كغیلب هدننزو هال( ءاغلبلا لرد هنسانعم كلب وس وقلق یصلیوس لعفلاب

 | هکر دنوقو هکلم رب هدملکتم لوا و رول وا فصتم ماکتمو ردت رابع ندنتتفاوم هلاح یاضتقم هکر ول وا فصتمم اک
 | یر هلکیرب وهرب ردعچ ندنظفل تغل هلبرصق كفلا و یعض كمال (ىغللا) رول وا ردتقم هنفيلأت غيلب مالک هلکتال
 | رضعب و رر دار ین د راد وصقم و ضصغ هشاط و موقره هلکنا هکر ونید هناوصا لوش فل ولادنع تغل و ېک 1 ۳

ENزدلمام دید فاتضم فای ارب ز ردلاح ندنظفل ءاغلبلا ( یداوبلافلرلیدلیا فی رعت هلبا ظفل ع وضوم هانم  | 

 كمرب و هلیقرط تناما همدآ رب ین دن ةن رب ردلعاقےسا ندعادا (عدولاژ روندهاباب هر دیس ۱

 هکر د هدنکبس مهناسل یلوف( ناسللا آل رونا وا لامتسا هد هنسانعم اطعا هلبسهقالع دنیقت و قالطا و رد هنساتعم ۰3

 نسانالوا هنسانعم تحاصف هدننزو رجا ( نسلالا) رولکهنسانع:تفل و روند هلدناسل وردعجار هاغلب مک |
 ردبعج كناسل هلنیتعض (نسللا ) ردنا ل و ع۸ كنظفا عدومردکع د جصفا و ناسللا دوجا ردفص و ندنس دام

 | هلج و ارو قاف هدتحاصف ما دارم هدارو روند هئالوا مدقتم ندهنسنره ردیعج كن هبداه (یداوهلا

 | یراقدل وا نیشن هیداب یباغلب مز لوا ات و هجن مالک موهش زدیملا قاضم كطفل نسل رک کک
 راثا و عادیاند وجا و صفا كن هجا روهنافتاغل ه اغلب ناسل و رادقا هقطن دوخاب قاطنا هلا هرشک تاغل هدلا

 هاغل وانومام و نوصم ندلالتخا و طالتخاهناشیرلناسل یدسقت هلا ه داب و + ردص وص هالعاو لجاتاذندیآ

 0 ردینیم هنشدل وا داهشتسا و حاحصحا ندنغیدل وا هيلع لوعم گی ۱

 ۱ ۰ وچ بولعرغ نسح ةوادبلایقو # زاس ولحم ةراضطا ناک € ۱
Eكمال 9 ناسا هلبعص كنيسیس هلک نسلا و بونل وا دارم تر  | 

 | ناسل تقالط هک ندنظفل نسل ل واو ردفص و هل ممک كنيس و ینصف كمال هکندنظفل نسل هلن وکس كنيس و یھ

 ۱ ه دنراترطف لواان و دج هرقف موهفم هروک اکو  ردزاح قلوا ذوخأم ندتاده یداوه و ردذوخأم ردهنسانعم |
 | هننلا وذ تاذ نایلیا عادا یتغل ندا دارم تلالد و داشرا هنن راناسل كموق نال وا ز سم تلازجو تقالط

 | ان یلعمدآترضح ارز ردلقحقل وا هنسانعم مدقتم هد هر وک هلاقحا یکیانددا وهو » رول وا كمدردصوصخ

 | دعب و لوح هب ینابرس هلتب ع بالسنا لورنلا دعب و ملکت هلی رع نال هدنیح یراقدل وا هدتنج مالسلا هیلعو

 | مبانص هروب نم هرو × ردب ورم یغیدل وا لمکعو کرد هل رام رم دن هدنرقح هب وتلا لوبق |
 | تانعا و عیصرت و حجم و علطم نسح و صقان وفرح سانج وقورفم سانج و داصرا و یلالهتساتعارب ند هیمیدب |
 | هلا اما هلغل وا لب وطت و راثکا بج وم یرللیصفت و طسب رد هیفخ ريغ ه هدا نایانشآ یعیدل وا نیک یی راتعنص ق

 | یداوفلاو ورا ید شین ویداج ورم هن بست اتغو وموصبقا قورع صصحمو) یدن آن 9

 | ری هلص وصخ یغج هیلوا راشم كرخآ یتیشرب هکر دلعاف مسا ندصیصخت ( صصخلا ) ( یداطا "یداطا و یدتجمال 5
 هدننز و روفبط (موضیا )رویت کو هناصا كن هنسنرب ردیعج كفرع (یقورعلا) ردهنسانعم كلا دارفا و ۳

 | هدنکرت و غات هدیسراف ردند هب داب راش هدننز و اضف هللا هم نیغ (اضغل ا) راربد هنط هونآ هدیکرت ردندنناب هداب

 | رونبد هلاسموق نالوا یتبنم اضغرجش هکر دیعج كن هیصق هدننزو مصخ هلفاق (مصتلا ) روند یا وهم
 یس هلک مل هلغا وا لان یلصا ردع راضعم ندلییسهلک (لنب) ردترابع ندص وصخ ورس یظفلام هدنلوف (هلس ماع )
 | نررزهدننز وربنع 0 )رد اا ورفظلی و ردشملوا طقاس لا هر وذح نينكاس عاقجا بودبامزج
 ۱ | ند هضافا هلی كم (ضیفل روند هنارفعز ہلا 4 «6*لاد و ےج - (یداعا 7 روند هکچچنانل وا ریبعت سکرو

 |( عاوراا ردا ت ر و رکو د بوشاط ردلعاف مسا
 | ءابو روندهن روم حابص هکر دیعج كنه داغ ( یداوغلا )ل روند هرومغب ناغاب یتق و ماشخا هکر دیعجچ كه

 یثمااب هح“ و هکر دناق وام وعدا ممد وخاب هل.تبسان» وا منفورظ راطماردلق# قل وا هيف رظ و هبداعهسیس هراج |

 دنا ادنج (یدتج )ریشه ولافر یمیصص هو یکیا نانلوا ریه نوا یمهعرک تیک رابالاو 0



EN ¢ Pem ES 

 24 تالصلاو ة0 دا منفی فا و دا داهطا ضا رفا فداه لا ضاضتفا هددلج رب و ماكا دم حرش

 3 ماعم هب هاطلا ماغلا وانم لضفیف یلاو لص ولاو زراععل | ءاعسا یف ةباضالاو رشل اربخ لع ةواصلا ىف رشلاو |

 : ۱ نیا ت تاقبطیف دف ولا تاقرلا و رداعل ادبع هنر ةحردقرظانلا ةض ورو مار سا دلبلایلا مارغلا مجد و هناط

 ناهب ها خ راتیف ناف هه و ls و هما جار ف E ةيعفاشلا 0 E 7 تاقرلاو

 او یاس ثيداحاب دقعلتم دنا ون ق مرام و یا وعلا تا اف ىلاغلا ا ااو

 ۰ ايعا ةكالما نم ىع نیفلیعامقلا ةفحت و فول الا ىلا ناما هل ايف فولس1ا ض ورا و نیشلا و نیسلاب لاش اعف
 الآ قیقرت و ثیللاءاعسایف ثیفلا ءاون او سي ردنا ءاعسایف سن الا سیلمخا و حاکتلا اما ىف حالا ءاعسا و

 : |J لاف فئارظلاو فحلاو یر ڭنەموقرم "هدیصف و داعسم تناف داعلا دازو لسعلا قیفصتق

 | ةرايز ىلا نوجا ةراشا و ىفرشالا لدعلایف یفولا لضعفلا و فئاطلا نساسحیف فئاطالا نساحا و
 لیهست و رده رق کیا هدنساصو فذاط هربخ و دمالم * هر! ىلع ةمالیلا لصفق هزرطانم ةردلاق و ۱

 فلات نوحما فرشا ی سصات ثللم ردهددلح ترد هک لوصالا عماج ىلع ةديا زلا ثیداطا ىلا لوصولا

 ایف هداعلا ءاساو یرصتخ كن آ هدعب و ریبک ثلثم هددلح شب و هما ربغ یا بس ن هالا ةفكو

 | وا شت ربح یرلهع ون لئاسر اص وصخ یافلأت صو لوطم ادعام ندرلنو وهداعسلارفس و

 یدانرپ صاغ هلا تقو ءال هداشنا یراقدلوا هدم ور راد هکر دل ومنم و * رداسح باسخ زا حراخ |

 وادنلب ناوند بتاک یرلتمضح ههج و هلام ر ک ىلع ماما ندموح رم فل وم یس رب ندراضح صاصتخا

 رودنخ لعجا و كار انشب ر زل اذخ و بوب اب كفنا ور قصلا ) وبشا یراقدر ویب نای هدروآ هدننعط هب رت

 ا ۸بمشرمانالو زداص هلترابع (كالمج ةطاج ىف اهتیع ودق و الاذغبن غبناال یتح ىلمق ىلا
 ال ىح ینابعا یلا كنيم لعحا و كسخاباب رطسلاذخ و ةلصل اب كیط مضع قزل  وبشا ههادبلاب هدکدلیا

 : لع هدنشاب حرفل باب و رصنلا باب هدماش قشمد و رلیدلیاریسفت هلبریبعت (كطابر هظلیف اهتیع و الا هست

 ندنراترضح ةجرلا هيلع لبهج نب دمج هللادبع وا نیدلا مصان ندنبئدح مالعا یلسم مک ان دات

 ناي و راعشا هدنن ایا وبشا یسیدنک ینکیدلبا ذخا و تأرق ماقلاب هدنف رظ نوک وا نان الا و طبضلا ۱

 ار مالسال فوج ماشلا قشمد فوج #3 سم عماح ہللا دک تأرق ۳ ۱

 و۴ مالعا هاشم ظافح ةرطح # لبهجنا مامالان دلامصان ىلع *#

۱ 
۱ 
۱ 

 ۱ ا مایا تال ىف طبض همأرف ۰ هلضصفو هلال قیفوت مو #
 او تایالانم يآ هدینشان یریظنیاعدا دشن و هدیدانیدیدن و لثم هرابغقشیال و هواش لرد اللامهصالخ

 رراآ *هژملج و كنم رلیدنک ءاندا نب رضاهم و یدما لاثم اقنع رصنعرب و لام ام و و تارا

 هلج زا رلیدل وا ارس هم وای وک اسآ بیلدنع هلبا ژن و مظن عاونا هدنراضب رقت و حدمةض ور كطیحم سوماق
 محشر یحمدم هجو هلا هفبطل هعطق وبشا ردرپتشم هلبا قیلع هکیکلا فیلعل ان دمع نب ىلع نیدلارون رهام

 9۶ اسوماتلا هلك رحما ضعب نم + همایا ف نیدلا دم  دمذم +

 1 :el نيح ندا رحم چ باک رهولجا جام تبهذ

 ۴  یرهزا نسلکنمیرولا غا هدورو بیطب نو هلل #*
 #٠ ىرهومللا حاعص قلی هتاداع # نم رحلاو هظفلب حالا وچ 1

 . یدلوا جد و ظد رقت لاج شختحابص هاناساو حاصلا حابص ن رګ او لاج هبقف و

 ۶# اتهضوماق یوحام هنم هیلعف ۷۶ اهسلایلع ولعلا ةغالاق مارنم دل |

 چ اهسومات ابتیتش لش عاج # اهاک ةسيفنلا بتکلانع نغم #۴ ۱

 ۶ ابهسورع وهذ سرداللفح ىف ٭ تعبك .مولعلا نب واود اذاف #
 2 و۶ اهسوف هتدتفاو 2 الا ثالم + فلؤم رخ نیدلا دم هلل #

 دیاسا ربدقلا بلا ةجح ر هيلع ىرصملا ىد زلا یدنهلا یییسحا یضت م د ضیفلا ویا رب رک شهدا

 f ۶9 لبنح جرم وپسشا تاذک ردشل لا یهتمو لصتم هموح رع فلؤم نی هیلع تزاجا *هاسلس هليا هلام
 ا



 نددفوکش ره ٠ دایک یا لسع روبنز و لئاح یورو یصمو ماشو هبدنهو دیقرمشدالب هدعب یدلوا لوغشم 0
 هدهیداو تغلةصاخ و لماکوعراب هدم وهفمو قوطنم نونق ٌةفاکو مولعٌهماع لصاخا و بول وا لماش ظح لئا و

 یدبامئاردوجورب عماج یب هظفاح توفهلمااکذونهذ طرفقرهلواندمیادب و × یدل وا لصافیلضاف ؛یضافلطف |

 | هنر هیتر یدل تحارنیلاب دامن رس جدا ظفح رطس زویکیا ةلبل لک جد هدنلالح یتحایسنوربسینح

 | هدمولع تای زج و تایلکو اضءیلاکو لضف توشلا میم كص هدنرادنع نب رصاعم ءالع مالعا هلی و ردتعع
 یسیلاها تابصق و دالب یکیدلیا رورم هدنتحایس و ریس و ردشلوا اد وهو نشور یغیذل وا یلکد رفاسآرینم

 یدبا راردبا لاکاو لذب هدنراقح یمارتحاو مارک 1 مزاول و لابقتسا هللالجا و رکت مسام هيأت یماکح و
 رم و سیوا نبا دادغب بحاص و فرشا رصم ناطلس و عاص هاش یهاش ناب رذآ ندنامز نیطالساص

 ۱ ندهیناقاخ نیطالسو هبناشع نیطاسا اص وصخ + رایدلیا ریصحربغ یایاطعیاشا وری وت قح یا رجا هدن راقح

 | یامرفنامرفهد هسورپ ماکت ىیراترضح داوطابرلاةچجر اع دا م ناطلس نا ناخ د یاب مر دلی رو

 یافیتسا ظوممقوف ند هناهاش فرشلا حط وا فرطو دورو ههنطلسلا راد هیلایوم نکیا مالسا
 تدمر هدنبمزحم نیمرح و زاها و قوش نار هزاج دن لب زاد ترفغم زاح هدعب رلیدلیا دودا

 هنتسنع هللابقلو نم هرکصندکدلیا نب ودت و صیخلت یطیح سوماق هداروا بول وا زاتعا غلب رهظم

 نالوا نم تکلم نارمکح هد راث لوا یدلیا ن رب تشب طوبفم حد یناطقاو راطقا لوا هلما عا
 راشم دز یک نابات رهم یتیهام هدر س تق وؤ قلت نسح لئان هدندنع لیععما فرشا تلم ندهبلوسر

 هیجوت یتساضف دی ز هدهله و ل وا بول وا قرم هنیراح تالف یرابتعا و عقو ٌهجرد هلغلوا نابع ید
 یتیرلهمزکم ع رکو ذلت ندنرلیدنکهیلا راشم تالم مدعب + رایدلیا هونت یتتلارتم و ردق یاب هلبنا ونع ةاضقلا

 | یدل وا ماع و صاخ “لبق و مالسالاجشهدنم تکلم هدمایا بیرق لصاحا و مابتلاو شزريمآالابود هلکل حاکنیجد |
 اررکم هللدصف هل آ ترمضح تب ترابز هاکب و هاک ید هدلاللن وا بودا رارف هدنرهش دیز راد 3

 طابترا و مات ٌهفالع هلا یموم فرط كن راترضح فرشا كلم و یدا ردبا دش دمآ هدیز هنن و ددر هّبمرح

 | هلاک ولاب لارې: یتح یدبا ليم ريغ هن راتق رافد ةظل و لمحو جهل رار ادد هشیمش هلغلوا ی 9
 | كولم بأد كلتا لاسر را دب رب رب نوا تیحت هفت غالبا هنفرط مالسلاو ةولصلا هيلع مانالاديس هرهطم ةَ ور 8

 ررحت ییهیفر وبشا هلا راشمفرط هلبزابن قلوا یرایدنک لوسرم درب هنس لوا ةج زا هيلع فلوم هلو ا ۱
  دصم دیربلا نود رپ اوناک مهنا افاخو افاسءافللنا ةداع نم ناکو )ل ناونعلا دعب ردوب یتروص کی دلیا لاصبا و ۱

 بش یبتشاال یناف دیر اذ كادف للا یتلعج یتلعجاف سو هيلع هللا ىلص نيلسرملاديس ةرضح ىلا مههالس غیلبت

 ا رب رحم هلیطخ تسد یدنک هدفدلوا قرشا تسد:لصاو هروک ذم هضیع هدن ومتعوب سپ

 ا ی می یش اذه نا ) باقلالادعب ردو یتروص كن همانا وج یکیدلیا

 | فا مو ( هلهاو نعلاتنا كقارفال و اهي واندلا قارف یرا یثآ ةراب انع ندا او لا
 اب هلظفحو رومشو یراط للخو نهو هنساوحو یوق الصا بولوا زهانتم هناسقط یر تدم كموح رع 3

 | هدلب و ماتخ دح هدیسر ینایح فحم یسهصک اٹل یه یمیهرکی كنلاوش یدی نوا زو زکس * یدلوا یراس للذو 3
 اخ نیفد هچرکل ئاضف و مولع ةناضبتک لوا هدنسهریضح یس هب رت ینرطا لیععا جش ندمارک نع |هدهروب نم |

 انعتم ودتج رب لا هدمغن ردشلواما درب و هدنناب مایقلا مو یلاهلب رل هلیلج راث نالوا ینا رع نکل بول وا ماف مس
 لقع سابتم سابق ونوریب نداصحا و دح “هز وح یر هیلع فین اصت و هيلع راثآ كم وح رمو + هتلیضف و اگ رن
 هلجزا » ردل وقن و لوتع باڪصا *هدرک اضمایعیدل وا هبسدق توق لوم هتمارک ضح هلغل وانوزفا ندهشودنآ

 یکیدلیا راعشا هدهجاسد هک وبلا مان * بابعلا و مکانی عماطا بالا علا عمالنا# نالوا سوماق باتکلصا

Iرب اصب هددلج يکيا و یدلبا صیص ر یک ص وص م نایاب و صلت ندنا یسوماق هدءب بول وا دلج شقلا هرزوا  

 | دارا و لقن هفبرش سیافن اج اجو دادس یلیخ ندناهد هجرت و هکیریسفت مان رب زعلا هللا باتکف اطا ف ریا ی وذ ۹

 ۳ و مظعلا نأ رقلادصاقمىلادشرملا مظنلا ردلاهد دلج رب وسابع ن,اریسفت ف سایقملا رب ونت هد دلج ترد ویدنل وا |
 اقرا وش هددلح ترد و فاش کلا ذبطخ حرمشیف فاشحلا ةبطقح رش و صالخالا ةروسلئاضفف صالمنا ةروک |

 ع هک راحل | ےک حرش رشف یرالجا لا لیسل یرابلا محو ةي وبنلا راونالا قراشم حرشىف ةيلعلا رارسالا 5
 |ماكحالاةدع هددلج یکیا و دامتجالا ةجردىلادامصالابداعسالا هددلجج وا و ردشمل اوا غلاب هد هدلج ی رکی تا دابملا 3
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 2 جردنمهدنناعچ*و تا رقف وخدنمهدننا رابع و ظاقلا بول واهدنس هاثم لاقح الا منت ل وص وهن روغ ورعق 4 هشلدنا و

 1 | تاراعتسا و تانیبم و تان رم فونص و تانسح نونف و ماظتنا و تسالسو تلازج فطل و ماج نا نسح نالوا
 ۱۳ مو یخ "ینابموناسلاةعید “ناعم و تاعیصرت وا

 ۱۳ لصارادها یک یسهجرت یر رح تاماقم یصوصخ یسهجر وانش ور هدندنع تلیضف و ړع یایژد روانش هل

 | طوبصم و دیفم و ناجا یرما یس هج رتن هموق رمه جاب دناربان رداهنالا. نم نت اب پا راینج هل والیصا

 ۱ ۳ هرزوا روک ذم هجو هلفغ وا ناسصتسآ نا یم "هدیجفس یس وا حرش طوب رم وزجومو
 | مش ہصتو قسبطت و حاضیا ادرف اد رف یعیانص یعبدل وا نیک كنهرتف ره و الما و ےقرت یلاعت هللا یلع الکو تم اش کلا

 | فل وم عورشلا لبقو+ ىدنلوا افتك| هلحم ولتو ملت هنمهآ ضعب هلغل وا بجوم یلالما و بانطا ید كليا قیقح و

 حراشنالوا ید رف كننرصع یلاوحا جارت كن رت رضح لیلا برا ةجر هل لی ات لضاف لیصا لصا
 هلغل وا نادج وقفاوم و نابسج یی ر / و مس رەدلخوب هم ومیناب و رب رګ كم وح رم ید زلا ین ر مدیسلا| س وماق
 یراهشک كن رات رطح هج-راا هیلع فلؤم هکه یل وا نخ * یدنلقنانعیاخرا نایرطا عیرمس كاکنا زکی هادنادیملوا

 هللا لضفن سبردان دون رکبیان ۹ :مهارب | ن ب وقع ن دم ن بوقع)ن د یرایماس مسا و رهاط وا

 ۱ . ] رک قیدصن زک ةفبلخىسن "هلسلس و نب دلادحم یقل و * ردیزاریشلافسو نم یلع نمیهارب | یقه یبا شل ا نیا

 1 | یدبهد هبصق مان نورزاکندنلأعا لب ماندابآز وريف عقا وهدنتلایا ز ر اریشهدنا را« رد هتس وپ هن رات رطح هنع هللا یط ر

 1 ۱ | هتشاب زکسو رب زا یعرک نآرق ردق هنشاب ید *یدل وا یتسه حاس نوم رس ندیتسین هم هدنخ را زوفطیمرکیزوب
 راس و یدن رزلا فسوب ند ود و ن لا دبع ني دلا ما وق وندنراردب هدنآ متلخر و لقنهزاریش هب راردبهدقدراو

 ۹ | بودنا تم نع ههو هیح و ج قاع هرکصندکد لیا تردابم و یس هنأمدقم لاصحتسا تدمرب ندالع مالعا

 E تكلوفو ءالضصو اا ما شاتکب ن هللادبع فرش یا یس ردم هبهاظن هدم ترا تشم دادغب مالسلا راد

 | لوقنمولوقعمراولا ةضافتسا ندنافرع و لع رم سعش لوا نامزر و لوخد بایتصخر هن رال وم مفرش سالح
 | FE LS RES ا ا ا ا ا ا ا ا
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 راد سنا لئاضف شیجرب زا و اط شرا كوسهدکلف یارمضخ رحم الاح هلیسا وهینل رادحالس خار هایم |

 لسوتلاب هب یهاس یوتف بانج فرط هلیس هبعا دنا ندن راباتکنونکمرد دوخاب رردهنساضفیرلهبنس هنطلسلا

 | دراطعو نایوجیغاوا نا ود كیپ یلفکسا نوتلا هدنراباطتسم باکر هلیتیهام راهظا راد, ات هام وراکبلط و یزتشم ۱

 . عقاولا ین ردهدقل وا ناب و یبک هماخ هلیسابل وخ قمل وا سیون هعق ودوخای مسلا بتاکهدن نا وبا رسنا وب د راع ف راع
 لئاضف و تالاکتاتشا عم و لئاصخ وقالخاتانسح عاج لئامش اے رکر اب رهشل وا هکر دعطاس و رهاظ هنایلاع ةماع

 ارجا هدنفالب رع اضوصخ تبان و قواو تماما و تند و تم

 هروثنم تانآ تعارب تارتفو نوه هلا هیعیدب قیرافت سیافن ةا ا2ا و لس تاس *یرا وح یراکدلیا

 یامرفتنکل هتحاصف نابانشآن ف هلغل وا نوم ایضیردررد (اروثنم | ول ول مهنبسح مهنیآراذا) یاو رب یتابلالتم

 فطل و یزادرپ غیت ویزادنا كنفت و یراذک هرین ویزابد رج “ويش و یراوسهش و تیس ورف نف ورد هدقل وا تریح

 رع بابرا "ینادردق و لماش ءاکذونهذ و لماکلقعو تیاردو تبرد و تیورو دشر واح وتفأرو مرکو اطعو
 نیطالس وربندکنشوه رود هدلاعف و ءایاه«دماح و لاصخ م راکم لصاح او لاقم و لضف باعا “ییانشآ رابع و لاکو
 مان الا یلع هلا لغ ومالسا هاشداب لوا رددوجومان ید وج وزیظن هدهقناس اوت و دو رولا مدع لیدع د|
 شنادریپ رادجات تن ودرکراب رهش ما نیطالس لضفا مع ك ولم لجا فاصنا و لدع تکلع و دخ ف الخ ی هفیلخ

 ءاحمس تعب رش ندرک ذیوعت ءاضی تلم یوزاب هم یناقاخ لیدن لسن "هدیزک ینابنابج فدص "هدیرف تنا وجو
 نع داهل اراد صل دارغلب نصح رحم نيم رخ ام داخ ن دلبلا حاف هلالا هل ءا ول ءالعال دهاحا لا لیبسیفیزاغلا

 ئ زاغلا ناطاسلانیاناطلسلا * كلاسملاو قرطلا نع عاطقلا قو ع مساح كالا مان + دانعلا و رفکلالها ءالبتسا

 | یلاكننراترضح هان و هدربال هقف و و هاقباو هد وج و هل ما دا ناخ دیبا دبعی انااا اند وج ىلدعلا

 ردنایاش هغل وا ناونع تبقنم ةمانهش رب یرب رهو نایاب ودح هناکی هل يج رخافم و هلباج رام یراقد روی زا ربان الا اذه
 كنبرترمضح اشکناهج رای رهش وات هاشداب لوا هاه ر لد و هناش لج تاعا خا ضیف وتار عدلا کک
 | لابقا تداعس ونمو *ددماب وط لظدننام یی ران و امه یاب امه هياسنال وا نایلاع شما رآ ت روم ونا وک !شیاسآ ثعاب |

 هل را ریثاتد وزریب دن فناش هدلاح یکیدلیا د نمر د نم یو أملا ةنجمعن لاثم یی ران وزفا زور لالجا و یزو ريف و تم و

 | ع رفت و طیشنت ینایمالسا هاج رس هلتحار و ناما ونما وت رمصن وزوف امادو خرست یناهج لاوحادعحشیوسیک
 | دعس فرشلاتیب ییرلهناهاشدا تکو شو رفربنو ما مابقلا موب یلاهدننطلس ر رس ییز دن اها ا دوج هوا

 هشیه یني راناشن تباح ناکدازهش نالوایران اج ولدٌهماعش و نانج شو سد بودا معاد و ه دنا هدتنی” و

 رادمابض رادیداسم و حج ص و زن ولم هلن اریص باق و نبع و ظ وفحندن ودرک ثادحا هلتفاع ورع لوط

 ۱ . یسکاوافص ۳۳9 راکم عبط و انش ورینیرایر واد "هدندناهج هدد هل رلاتل هتسح

 نازرا وغی وست هدنراقح ءالضف هقرف وءالع هرمز ینیرا هام رکر و رپ تیانعرظنریثتلا بی

 ةعد مدا مهللا هیلیاناد واج و رقسمناک اک یب راتام ر و تمرح هنب راتیلیح و ردقو
 ۱ فیس ظاماب مانالا نویع ما و مارتحالا وزعلا یذ هتاذ ةماداب مالسالا

 ۱ هل انراقم قیفوتلالعجا و مایالا و یلایللا رم ىلع ماسلا هل وطس
 هنارال اعبات رصتلا و زوفلاو هنانکسو هتاکرح میج یف

 ماخ ةمرح نیمآ مش نیمآ هتابا راهباتمو
 نیلسرلا و ءایبنالا

 و
 ھه

0 



 ماش رد لاس چب ا نال و لکا اش ماقا یوری و نوصم ندنواخرو روش شا

 ارفا و اتمل تمهفرص هلصافو يار هتکسی هلصتمیایاضق دننام كد هقلف مطقم ندقفش علطم و هماب جولب |

 هدنردب "هلیل كنسهدعقلایذ یسهنس شب یمرکی زوبکیا وبشا یلاعت دملا كل رهدیا و ةعیس و عسو "یعاسم ۱

 .  یدلوا امس هليا + طیحلا سوماقلا ةجرت ىف * طیسبلا س ونابف والا + هلغلوا اهننا نسح ٌهجرد "هدیسر |

 .  بولوا لفکتیهیهلا ذیعضو سیماونرارسا ةفاكو  لقشم ییدیعرشیاعش بادآ "هلج هیرع مولع نوج و |

 . | حورعو فا رشا هننفرعتافرغ تافرشو فوقو» هع تفل ءا یا هرج ولوو لوصو هنلوصح دیمک مرح |
 3 ٌدفاک هغلابم الب سوماق باتک هذه ةلاحا و ردفوق و لها هةمان مولعم یعبدل وا ر ذبن روص هل ذهم ناز ل وا ا

 e هجا دیس داف سو رع دعب رطعال یغیدل وا یوتحم یی هب دا نالامعتسا و لاثما ةبطاقو یواح یهب ع تاغل

 ۱ هصالخ كعهاح لصادلج شل هرز وای هم ردت هدهحاسد كم وح رم فل وم +× ردس وسج هروعش و سح با |

 رصق طارفا زاحا هر هدیسرو بولوا یسهواقنو حرص كقد س تیک دده ك وپا زا ونحو |

 ۰ ؟هلصوحو هدیعنک لام * هرک هلد رخ ًهنادلصاا ویرهر راشا وهم هدنس هامه یزحهیال وزحو هرابعقیض وزاحا و

 E 3 یللازوبت رد » رداپنالا نع نغتسم هنا را ذکه علاطمیغبدل وا انعمر ر دم یس لسم قل وا هدنک | تآرصتع 4 هرطق

 : یم هجرت كموفرم باتک نایب و لضف بحاصر ندن رد *هذیاهج و نیشدب ةدناسا نالا لا هکر دز واج ین هنس |

 4 وپشان نالوا ریقح عبط روا رسر رهلا یدل یدللایدعتو منع زا رفایاب هب هربطخ مايضر ولو یدصت هنص وصح ۱

 EN 4 رخافلا سجا 2 ۷۶ ةقاب هعرح ِ “رح ول

 ۱ o NN O اا

 3 یربهسل و حج كنتکلم مچ و بع تغل هلت رهظم هن رل هجرت طبحم سوماق هعفد و و عطاق ناهرب امدقم و دنمهره |

 ۳ فیطل بر هبهومصح فینم باتکو فدرمشر راو و (یاشب نم هبنوب هل! لصف ثللذ# یدل وا رنتسم ربع بیصن |

 ۳ رھا وظایف سمٹ اکیترهاظم ه ۳ ا وا نوه نف رت و تیدجب اع هصوصخ وور مآ یغبدل وا

 0 فاطلاو من ناولا و راک زور بیسآ "هدوسآ هدنربهناهاش تفطاع لبلظ لظ اباد یتبم هب هسبالم و رد رهظا |

 ۱ نالوا اربک تنطلس یارب كنر وا و یمظع تفالخ یا ارآ هکیرا الاح زملدل وا رادروخر وریسلد هل را هناهاشداب 0

 دوب نامز رسم ةت هکلب د ودعم ندن هدیعس مایا تانسح كن راتمضح نمدنفا مرکا هاشذهش و ملاع رابرهش

 ۱ هدف تان ریش وهل و هبغ تاض وف یالح نج رلا هلاءاشنا هلغل وا د وېش دوبق سرا ویغبدل وایرهناومسخ |

 هلهجول وا و نوغ ور یهلا ماهلااب یلشتو عبط تروص هن رایهاشداب رورپ افص ری و یهاش رونا بلق نالوا

 ۱ ٩1۶ نام السا طناب هشيمه اسو حص دارو دننام یرلمرویپ نورفاز ور تمرکع طعم طنب هتمیرش بالط |
 هجاسد یرلهنا ورمسخ ا ارکشتم هزمهلدل وا یراهیلع تبانع رابت قرفتسم رامنو ليلو * ردي لاعدتسم و |

 دةم | لعیدنل وا جاردا ودیق هما ود واق هعفص یر هناهاش “یمن مان هلففلک جا رس هماطتسم باتکه کلب جاهتبارپ ۱

س دهمزکر مو تفالخ دیشم دنسم كرد مظعا خر هقبلخ مرک لوا |
 1 ۲ ]3 وهم رصنع و دوم دوج و تنطل

 یاول یرلهاولندو بلاطم یاصقا وربندماحنا هتسجح ماکنه یرلفدل وا ن رب شرع هاک هطبغو نیبلع كشر |
 ] یزاداهتجا ةفاک مدفا و ارجاو ماکحا یبارغ تعب مش ماکحا یرلهاک آ لد دصاقم یاراصق و العا یهللا لک |

 عو رفک ناینب علعق یراهباص راکفا هدعو دابع ع ورتو نيمأت یرادابتراو هدارا ةبطاق مهاو داهج و ارغ |
 ۳ شع ةف رش هکردناونعلا منع و ناشلا عیفر ناطلسرپ و ردکلنا داف ورش تئاوش ار رادان دوا

 | برقتو رد نامرح هنبرتلالجو هاج سیدقاط زارفو لاحم لایخو مهو ض# لابخ دنک "ییاسر هنب رتفر |
 ٠ هراومش یراراطخ خر هکردنکف ن شدو کاش و ااو "هدیه؛ لاعف لقع هلیرسح

 | هلفل وا هبلزا تمس هناها وخد و ءادعا هاکر کج یراراذک اراخ بت و لئاح یک نورد *هرطاخ هدنانعشد ناج هناي

 ۱" ۱ لا ردا بابهر یدادشب دیشج هنن رای ورخ هاکراب تالف هاکردرکا رد :هدنلزا لصا» یک بئاص ره ۱

 [ ءدن رایرواد هابتشا نودرک هناضنا ید ینایکسوواکو یدا رابا لاؤس و رج لوک ینماج هتبلا یدیلوا لوثمو |
 یدا و نسهنیس هلا سس بوج هتسد هلکل روک یک وک هنسهبنما قلوا نز سوک هم |

 ٩۷ . دوصمیاح همش تسا رامشداب شرد هک ٭ دو ناطلس ترضح ناهجناهاشهش ۴

 # دوب سهاک رد رد EE و شدهع یاسر هدهعرک | دشیم یونغ ۷
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 حابص مصاف ۳ ادیع همای میجو اردقنالذخا و نعلآنم دیلی و ادم امام ۳ 5

 حه یانشوبشا (دعباما لار رطعاسوبع ةياكنلاوةب اکنلا هباک نم هن ادعا هج ولظ وارینماحارمم هب الع و هتکوش

 | نی زا شیپ مصاوقلا مصاوک نع یلاعت ی تر وبا تی اوه و سوهنف یانشآ  اطخو
 باتک مان عطاق ناهرب نالوا لمم و موسوم هبا جلا سوماق هدیسراف ناب ز هلا نیلصلایداهقیفوت اقای وس ۱

 عطاق ناهرپ هجرت رد عفان نایت ماتلنا رسیت دعب و ماقا و یعس لاملاسأر لاعا هنصوصخ یسهچجرت كعماج
 ید یراتر طح هبلع هتجر هللا خبسا هيلا راشم هاش ٭ یدیشل وامافعج راب رهش ر وضح *هدرکع دقت و مان هليا

 | هلمالک الام تم هدمابا رسا و مادقا و ما هنص وصخ یلثک و عیط بم هندصق عفانم ریفوت هلی هلی و حش منت

 هماع تفایض هباتکو بالطلاب و عیاش ورشتنمیرل هح ه هیمالسا كلام فا هلهجول وا بول واماحنادح هدیسر |
 ٌدبعدا و a4 راک دا كرانل وا عفانم روخ هلا و ندناسحا طوسم طاعسل وان رالا اذه ىلا نیل وا همات تمعن ماع راب و

 | هدنکفاد رکر ةتشر+ تد مانک نیکو مابالا نم ةه ر دعب رد هدقمل وام رخ وداشیزاحوتف رب حورمدبمدندن را 4 ريخ

 هد رایلقا بلحو ماشورصمنامزرب وناتسب رعرفس و ریس هژرشک اشک * تسواها وخ ر طاخ هک اج ره دشکیم «تس ود |
 تدعرب وتباحا نزكيبل هبفولاتاولصلاهیلعو انس یلعه هيي" اربا هيناحورتوعد هدهنایملوابودا نالوج

 یاقن و لاب یافص هدلالتخایب لالخ زمغیدل وا تماقا نیزک ا وا هدهناتسآ شورس ٌهنابشآ لوا تفصمرح ماچ
 نوئش ةباتتسا ولابقتسا وهج وت هناجاح "هلبق لر هدناتعارض ماقم مایق یک اعسم لیمو تیدوبع هورم عرق هللاح
 قرهلوالاوئس وزا یاشکتهد لاثم مزمز هاچ و لاهتبا و میلستزا فن درک اسآ تجر با ریم نراقم هلاح و یضام

 هدب دعربغ وهدیدمیداوفداوم و هدیدان یریظن ودیدنهدن انا تفأر و ضیف ثویغرا ردتساو تجر داوملا تا

 ماود یی رهد شکنمادو مان یاش بحوم هح سادن + شعا ادص شوخ رب هد هبقوا نالاق قاب و + لیلح رثار |

 ر اا حس ةماما یساحر لیج راکدایرب قجلوا ماحرشا بجوتسم هللاریطناب رک ذ هرکصندقدل وا |

 2 ليس ونعم رببعت طيح سوماق هجرت رب هدادرنس هبانطا یی هداع قراخ |

 فاشن دعاک تبوطر هتفر هتفر* یدازالوآ لاک ندقلوا حونس یاعتروص یک ه مسج *یناعمهددآوف هلم |

 هچرک یدلوا یرارطضا نیعت یاربذ یک هتاث تیهام هتسج هتسجو یراس هبا وق و سا وح فیاصص فا رطااسآ
 ثاثروثانانال وا نه هن اربقفد وج وم كلم هد مداهن دادعتسا دابا للخ هناخ + اہفام یردا رادلا بحاص »یاوفرب

 یدعابت * لوانتلادم نمای ثلا نیا » هلغلوا نم رابتخا و نیمخم رایعم هدیشک و رابتعانآ ريم ہد تعاضب و هکلم

 یانمت و از اوت + تیب یجدنامز ناسل وابو یآ ناهد نزهمطل كر هدا ایا یدعاقت ندناجه و نام هغر و
 لصالا و یدارول وایسع ولعل یارکناب رک هلیشنزرس * تارذ دسربم دیش ر وخ تبع ایک + تابه وا لص و
 | یرطف ردم لابقاو رودقم ریغ تحابس ؛یزایتسد هدانا رعق بابع لوا تبسن هتءانص "یر ی نیشنلحاسو |
 | همجنس هیلست × تسین دیعب نادزب تردقز نا لاثما * نکل بول وا رود ندناکما ربح یک یعببط سلف تور و
 | هدینابر "هرهاق تردق هم رس هلضعم روما لاکشالا ةرهاب لاکشا و طورمثم ربغ هبام و تیلباق هادخ داد وتر

 | لهسا امنراوشدرماوبهلرب داجا ون توقعادیا ودادعتسادیدجقلخ هدم هلاک تقیقحهلغل وا طوبضمو روسآم
 ید ردا ماهفا و نیت هلتیسیدق ٌهقطان و ماهلا و نیقلت هلابلب رپ لاب مدبمدلاعف لقع یج دیتفج هل وا ءاملا برم نم
 لات ات كاب كاخ ولاحت را و دوع ةرهزلا تاولصلا اهنک اس یلع هبهرونم دم هک اتق و 6 زب زعب هللا ىلع تلذام ول
 | هراضتسا هنس تنس تیاعر هلداشرا دابع یابجت ضعب هدقدنل والاخک | هلابتبا و تنکسم هدد هرهطم هضور

  ییهدورسم اف یانبمو دیک أت ین هدوهعم حنا یانعم یسیلجت هراشبلا بجوم *هراشاهبت رم ضعب هات وا
 شعب دورولابغ تولوا زات دامو هناتسآ عراشعراس هلا ردقم تعم ةبذاجرطولا ءاضق دعب » یدیشطا دییشت

 | یتسهلهسم * تسلب ضتردق میاد زاتلاح نبا × هدقدنلوا دوهشم "هویش ةماعش ماعا همارتحالایوذ ءرعا |

 | قیفوتلا هدعاس هم زعلا مص نمو ابناو تئارا نص وصخ تام#* تا ودایقیسنت و تادعمبابسا لیهست هلا دارا

 | لسرلا ناطلسو لکوت هنهاکرد لبسلا یداه هلب رلطنا ایا و قی وشت كرهدبا اما ییسهدعاسم قیفلتلا هدضاع و

 انار قي او دفا كي ىلاعت ل ةبسح نورقم 4 هفداص ا هصلاختم هلرب لسوت هنسناح ور ق

 اون از نا ال نورفا نفر هیون فن ندلف EY , بونلواادتاو عورمش

 | ماقا یوزاب لا را وضح el ناب یدیا زالوا يلاخ ندوکتو ثدحم . عداور جاوا جاوا
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 ] نا لکق دوم وهوهوات E ۷۵ تا فوت هاو هسدقاو ها حس ۱

 هدوج و سوماقک هد وج سل یذلا نانلا داوحا وه و نایدالا و لالا میج ی ةقبقللا ىلع دوبعلا وه و هواطع 7 جا 7
 یراح ناغذالا و لقعلا نان ةحابس هتموح موع ىلع یژحالو ۳ هيف یرجال ناسلا ناکما لحاس نع حشا |

 ي ا ساکالا تاکردم نافس یراسمو هالا ةرهاس هاصحت ءاضحا م نع ة بم نمافنالا

anناسلب نآرقلا هيلع لونا یذلا نیمالا یداهلاینلا ىلع ایلصم و + هناطلس مضفا امو هناش مظعا اف لس  | 
 ءاول هقفش قشنا و یوطنا دق یضراعلا قطاوت قطانم ه و یوغامو AE ء قطاف نیبم یا

 | اورصاام دعب اورقاف نيقلفملا ءاغسلا دابکآ تقلفناو نيقدشنم ا ءاغلبلا قادشا تق را و ىونلا مث نیضزتعلا نيعفرتملا

 | تل كيلم ناکمالا و دوجولا مرح ةرباز ةبمکو ناکللاو نوکلا ةرباد ةطق وهو+ یو ج والا سيل وه امت

 | نص مسب ہین لین ین ی واام ةلئسم یاوش یلع واح ینداوا قدارس "ریمل مرح كانلسراام و رس ناطلس كالول

 ةلصوح ه ل( توعن عسنال یذلا وهو ربا مدقم زوم اتم ریسلا حودملا د وحلا رع ےسو هیج و لیصا

 [مهنیزلا ماربحالا و دحلا باصصا هب و ما ركلا هلآ لع السمو مالقا ت ةرح نم ضرالا فام ناول و ماقرالا

 ًايعادو + نییتسلا عرشلا عراوشسارحو نیبلان دا نیدایمسارف رف و ءاضنبلا ةقبمح | هه رطلا ةاده و ءارهزلا ةلملا

 ملا باقر كلام مرک الا ناقاطا و مظعالا ناطلسلا وهو ةَميلسلا ببطو اا عركة قفا ىلع ةفيلخللا بنا

 راثآ حام ناسنالا عون حلاصم ةمزا هتافک فک ین و نامزاا دیلاقم هرادنقا دی یذلا مشطاو ةكوشلا لایذا بحاس
 | یزاغلا ا دلا دهاحلا نايغطلاو رولا موغع ماع نع مالسالا :زوح "یماح ناودعلا و رظلا 8

 | طم نيمزعلا نیمرطا عات رحفلاو جراولنا ةمورج علاقة رفکلا ةم ورا عماق نیطبارلا سوفنل یذاغلا هللا ليبس ىف
 تيغ وهل ادعا یع لولا هللا فیس مایالا رينو مالسالا دبس + هبدج الا 21لا ءایض ه دما ةل دل هانسنیمر 6ا ندلبلا ۱
 |لمام ملام م الا ةماعل طوسبم عنلا ماعهنا لب ماعلا من یلو قررا ف حاصل ثوعبلا ثاغتسلا ةجسرلا
 | عیاضب هتفطاع دهعت تجارو مولعلا مايع هتانع ةطرمشب تجام ءافرعلا و ءالضفلا ییرب لماك لضاف ,لعلا نق
 ظا ءاطعلا و ناسحالایف ناس ىلع نایسن بس بحاس ءاضاو دوطایف یدوج لبج موهفلاو ق ةوطنملا
 ۶ دوحوم هذ افح ةفاللا ا و دو حو هدملآ راک ةفلخ 3 ۱

 ۷۶  دودحمحورالوشنمیرب لهف و . هتنینح فی رعت دح یل سیلف ٭ |
 |هلابقاوهرعدادعا لعجو ادیدس ادم نایفطلا و رفکلا بل هناتسو فيس رب ریصو ادیدما دما تل ود مابا یلامت هلا هل دّلخ دنخ

8 
0 ۲ Ut ۱030۳ 

0 

 ( نع )







 ۱ مک سوماقلا ةمج رت نم لوا دلجلا سرهف ي ه-
 دنرعص دفع دفرعص هنر

 ۱ ءابلا لصف ۱ ءافلا لصف ۱ ءابلا لصف 4 فافلا لصف ۰

 دخت ۱ فانا لف ءانلا لصف عمو | < فاكا لف
 ۱ محا لصف ۲ فاعلا لصف 7 ءاثلا لصف ۰ ماللا لصف بد ۱ ۱

 | ءاخا لصف ۶ ماللا لصف ۷ ملا لصف ۰ ملا لصف ۳۹۹ |

 7 الا لصف ۵ E ءاخا لصف ٦4< | نونلا لصق ۷ ۱
 ٠٠| لادلا لصف ۷۲۹ نونلا لصف ۱ لادلا لصف 4 واولا لصف ۳

 لاذلا لصف ۷۲۰ واولا لصف ه٤ لاذلا لصف 5 ءاهلا لصف ۳۷۰ کک
 ءارلا لصف ۷۲ ءاهلا لصف ه٥ ءارلا لصف ۷ ءايلا لصف ۷

 یارا لض ا الص ها ا.
 رف س دباو کا د|

 نيشلا لصف ۷ فلالا لصف ٠٦٦ أ ٠ داصلا لصف رج بلا لصف ۳۷۳

 داصلا لصف ۰ ءابلا لصف ۱ داضلا لصف ۳ ءاتلا لصف ۳۷۸ | ِ

 ءاطلا لصف ۰ ءاتلا لصف ۹ A صف ءاثلا لصف ۳۷۹[
 نیعلا لصف ۰ ءاثلا لصف ۰ ET ےجلا لصف ۳۲۸۰

 نیفلا لصف ۲ مجا لصف ۲ فاقلا لصف ۳ ءالا لصف ۳۸۱
 ۱ الا اصف ۷۳۲ ءالا لصف ۳ فاکلا لصف ۰ ءاطنا لصف ۳۸۷ ۱

 فاقلا لصف ۳ ءالنا لصف ۲ ماللا لصف 6 لادلا لصف ۳۹۵ | "
 فاکلا لصف ۶۵ لادلا لصف 0 ملا لصف ۷ لاذلا لصف ۰۲

 ماللا لصف ۶ لاذلا لصف ۰> نودا لصف ۶ ءارا لصف ۲ ۱
 ملا لصف ۹ ءارا لصف ۷ واولا لصف ۷۱ یازلا لصف 0 و

 نونلا لصف ۷ یازا لصف ٤ ءابلا لصف ۶ نيالا لصف ۰

 واولا لصف ?VE نیسلا لصف 11۸ هک ءاخلا با ۰۳ نیشان 9

 ءاهلا لصف ۱ نیشلا لصف ۸ 0 داصلا لصف ۷
 داصلا لصف ۱ داضلا لصف ۸
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